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ELŐFIZETÉSI ARAK:

a légvédelmi 
bizottság 

megalakítása.
A körülmények mind ar

ra mutatnak, hogy semmiféle 
háborús bonyodalomtól tarta
nunk nem kell, mindez azon
ban nem jelenti azt, hogy ne
foglalkozzunk olyan problé
mákkal, melyek egy esetleges 
háborúval kapcsolatosan elő
állhatnak.

A legújabb idők haditapasz
talatai arra tanítanak bennün
ket, hogy a jövő háború nem 
korlátozódik el csupán a for
maruhás hadseregekre, hanem 
bizonyos mértékig részt vesz 
a harcban, küzdelemben az 
egész nemzet, maga a polgári 
társadalom is. Ez a tény teszi 
szükségessé, hogy a polgári 
társadalmat előkészítsük arra 
a szerepre, mely reá várhat.

Legfontosabb része ennek a 
szerepnek : védekezés a légi 
támadások, a gáz- és tüzve- 
szedelem kártevései ellen.

Baja városa abban a szeren
csés helyzetben van, hogy ki
váló szakértők laknak falai 
között, akiknek előadásait egy- 
szer-egyszer hallottuk is, de 
sajnos nélkülözzük azt a 
módszeres munkát, mely úgy
szólván uccáról uccára járva, 
de legalább is városrészenként 
készíti elő a polgárságot a gáz- 
és tűzveszedelem elleni véde
kezésre.

Alig kell hangsúlyoznunk, 
hogy a nők kioktatása éppen 
olyan fontos, mint a férfiaké. 
A nők tartózkodnak odahaza 
a gyermekekkel együtt legtöb
bet. Megfelelő szakképzettség
gel a gázveszedelmet, de kü
lönösen a tűz kitörését esetleg 
csirájukban is elfojthatják.

Kívánatos, hogy a légi tá
madások és tűzveszedelem el
leni bizottság a társadalom 
megfelelő megszervezése vé
gett mielőbb megalakuljon.

Vezessék a villanyvilágítás 
vezetékét a Ouna alatt kábelen 

a városba.
Biztosra vehetjük, hogy sem

miféle háborús veszedelem nem 
fenyeget bennünket, mégis a 
külpolitikai események feszült
sége kell, hogy figyelmünket 
olyan kérdések felé terelje, 
melyek kedvező megoldása 
egy esetleges nemzetközi bo
nyodalom kellemetlenségeit a 
minimumra redukálja.

A téli szélvihar alkalmával 
láthattuk, hogy a föld feletti 
vezeték, milyen könnyen lesz 
a romboló természeti erők ál
dozata ; éreztük is a villany-

A polgármesteri hivatalban március 31-ig 
kell jelenteni a nyári magyar-osztrák 

diák csereakcióra a benevezést.
A Magyar Városok Országos Szö

vetsége a nyárra csere diákakciót 
tervez Magyarország és Ausztria 
közölt. Evégből a város polgármes
tere utján felhívást intéznek a kö
zönséghez, hogy március 31 ig kö
zöljék hány osztrák férfi vagy női 
egyetemi hallgatót, vagy képzőmű
vészeti főiskolai hallgatót fogadnak 
el ugyanannyi számú magyar csere
diák ellenében, esetleg magyar cse
rediák kiküldése nélkül. Az akció 
nemcsupán a főiskolai ifjúság, ha-

A tomboló vihar pokoli szenzációja.
Villámcsapásos szomorú

A tegnapesti rettenetes égiháboru 
borzalmasan szép tűzijátékkal is 
kedveskedett. Fél 11 óra felé ha 
talmas dörrenés jelezte, hogy vala
hol lecsapott a villám. S néhány 
pillanat múlva meg is szólalt a tűz
oltók telefonja, hogy Szentistvánon 
a Boldog Margit utca utolsó házába 
csapott a villáin.

A félelmetes Ítéletidőben derék 
tűzoltóink pillanatok alatt roboglak 
ki a helyszínre. A főparancsnoki 
riadóautón érkezett munkatársunk 
is a helyszínre.

A kísértetiesen világitó villámtüz 
megrémült, éjjeli álmukból felvert 
emberarcokat világított meg. Hála 
Istennek nem a házba, hanem az 

i áram hiányának kellemetlen-
■ ségeit.

Valószínű, hogy háború ese
tén sem támadnák városunkat 
az ellenséges haderők, de nem 
mondhatjuk ugyanezt a vasúti 
hídról, mely valószínűleg erős 
és közvetlen támadásnak tár
gya lenne. Ebben az esetben 
pedig a vasúti hiddal együtt 
tönkre menne a villamos veze
ték is.

Ezt kikerülendő, volna kí
vánatos a vezetéknek víz alá 
sülyesztése.

nem a középiskolások nyaraltatását 
is felkarolja. Mindazok, akik ide- 
vonatkozólag közelebbit szeretnének 
tudni, forduljanak a város polgár
mesteri hivatalához, ahol a délelőtti 
hivatalos órák alatt, vasárnap pedig 
délelőtt 9—11 óra közölt megkap
ják a szükséges felvilágosításokat. 
Figyelmeztetésül közöljük, hogy az 
akcióra jelentkezni — mely Baján 
valószínűleg az idén is visszhangot 
kelt — mindössze március 31 ig 
lehet.

égi tűzijáték Szentistvánon.
udvarban levő szénakazalba csapott 
a villám és egy órai hősies küzde
lem után sikerült a tüzet eloltani. 
Minden elismerés és hála bátor tűz
oltóinkat illeti, akik a rettenetes 
viharban fáradtságot nem ismerve, 
térdig sálban és vízben állva, egé
szen átázva, megmentették a nád 
tetős házat.

Az ő hősiességükhöz, kapcsolódik 
villanyszerelőink heróikus küzdelme 
a féktelen természet őrült rohaná 
sával, akik egész éjlszakai önfelál
dozó munkájukkal lehetővé tették, 
hogy az áramszolgáltatás a pilla
natnyi szünettől eltekintve állandó 
volt.

Munkavállaló 
problémák.

A munka megélhetési jelent, ke
nyeret kézi munkásnak, s/ellemi 
munkásnak egyaránt.

Kétségtelen, hogy az a jövede
lem, melyet a dolgozó fizikai, szel
lemi munkások kitudnak harcolni, 
alig fedezi a létminimumot; de sem
miseire sem felel meg a békebeli 
arányoknak.

Igaz az is, hogy a tisztviselők is 
sokkal kevesebb fizetést kapnak, 
mint békeidőben.

Van azonban egy határ, amelyen 
alul a jövedelem a nemzet életfáját 

! támadja meg; a nélkülöző, éhező 
ifjúság, nemcsak a nemzet fizikai 
erejének gyengülését jelenti, hanem 
a jövő nemzedék degencrálódását is. 
Alig képzelhető fontosabb nemzeti 
probléma, mint a munkásoknak, 
munka válla lóknak munkaalkalmat
teremteni.

Kell, hogy ez a szociális gondo
lat hassa át azokat, akik tisztviselői 
pályán szolgálatukat betöltői!ék. Át 
kell adni helyüket az ifjúságnak ; 
nincs pótolhatatlan ember; a magyar 
géniusz a pályáknak széles skáláján 
mindenütt annyi tehetséget termel 
ki, hogy minden állásra, hivatásra 
akad megfelelő ember.

A nyugdíjazások csak a probléma 
kisebbik részét oldják meg. A ket
tős állások eliminálása is kérlelhe
tetlenül kopogtat az ajtón.

Az inségmunkások munkabérjö
vedelmének növekedése, a napszám
bérek emelkedése kell, hogy bekö
vetkezzék.

Köztudomású, hogy a mezőgazda
sági napszámosok időszakonként 
változó napszámjövedelmeit élvez
nek; az országos átlag megítélésénél 
nem szabad csupán a készpénzjö
vedelmet számításba venni, mert a 
mezőgazdasági munkások nagy része, 
mint részarató, vagy burgonya, ten 

| geriföld részes, egész évi kenyerét 
rövid idő alatt megkeresi s a kész 
pénzjövedelem más életszükségletei
nek fedezetére szolgál.

A terményárak emelkedése azon
ban kell, hogy a naps/ámbérek te
rén is éreztesse hatását. Méltányos 
emelkedésének ideje elérkezett; kell, 
hogy a gazdák maguk is foglalkoz
zanak a kérdéssel és a pénzszűke 
dacára mérsékelt javítást vigyenek 
keresztül; de kell, hogy a mezőgaz
dasági bizottságok is élénk figyelem 
mel kisérjék a napszámbérek ügyét.
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Nagy sikerrel szerepeltek a bácskai 
kiállítók az Országos Mezőgazdasági 

Kiállításon.
Az Országos Mezőgazdasági Ki

állításon Baja és Bácsmegye is részt 
vett. Bajáról dr. Reiser Antal gaz
dasági tanácsnok utazott Budapestre. 
A vármegyei gazdasági felügyelőség 
Schatf Elek főfelügyelővel az élén, 
majdnem teljes számmal megjelent 
a Kiállításon.

A kiállítók sorában a tenyészál- 
latvásáron találkoztunk bácskai ne
vekkel is. Gróf Teleki Józseíné ura
dalma és a Kisszállás! Uradalom 
nagyobb tenyészettel szerepeltek.

a tavasszal felépítik a Kamarásduna 
lejárójánál az uj halcsarnokot.

A mai halászbódék kiselejtezésére 
a város a Kamarásduna lejárójá
nál modern halcsarnokot épillet. En 
nek a halcsarnoknak emeltetése a 
a városnak már régebbi gondolata, 
ezenfelül szépészeti és köztisztasági 
szempontok is kívánják, hogy a 
mai h'ilászbódékat egy modern épit 
meny helyettesítse.

A csarnokot még a tavasz folya
mán felépítik, a munkálatokra a

Rt őstermeiési bizonyítvány elvesztését 
a Bác$-Bodrog vármegyei központi forgalmi 

adóhivatalhoz kell bejelenteni.
A pénzügyminisztérium az őster

melői bizonyítványok kiállítására 
ezentúl ismét községi elöljáróságokat 
(városok bán a polgár mesteri) köte
lezte. A rendelet anyagi és eljárási 
jogszabályai egyéb vonatkozásaiban 
továbbra is érvényben maradnak a 
következő kiegészítésekkel:

Az őstermelői bizonyítványokat 
az olyan őstermelő részére is ki 
kell állítani, aki bár az általános 
forgalmi adó alól mentes — saját 
termésű cikkeket — akar árusítani 
a piacon, az őstermelői bizonyítvány 
kiállítását mégis kéri azzal az indo
kolással, hogy a piaci árusítás meg 
engedését a piac felügyelősége az 
őstermelői bizonyítvány felmutató 
sóhoz köti.

' Gróf Teleki Józsefné uradalma 
5 darab piroslarka tenyészbikát ál 
litott ki 900 pengős átlagáron.

A Kisszállási Uradalom 6 darab 
magyar piros tenyészbikája 1000— 
1200 pengős áron kelt el, 4 magyar 
marhája ugyancsak 1000—1200 P. 
árat kapott. Méltán keltett feltűnést 
a kiállításon az uradalom 6 tüzes 
ménje, darabonkiot 2400 pengőt 
adtak értük. A hússertéseket 160— 
400 penggös áron adták el.

zárt körit versenytárgyalás április
4 én lesz. Ha a halcsarnok felépül, 
a halászbódékat nyomban eltávolít- 
ják. A halcsarnok építésével egyide
jűleg aktuálissá válik a halászbó
dékhoz vezető régi lejárók átépítése, 
modernizálása.

A két lejáró egyikét úgy építik, 
hogy azon kerékpárok és gverekko 
esik is közlekedhessenek, a másikat 
a gyalogközlekedésre alakítják át.

Az őstermelői bizonyítvány érvé- 
| nyessége egy naptári évre szól és 
| ennek letelte után az érvényessége 

legfeljebb háromszor további egy— 
egy évre meghosszabbítható. A fo
lyó naptári évre kiadott őstermelői 
bizonyítványok azonban a folyó év 
végéig érvényben maradnak. Uj bi
zonyítványt azonban, amennyiben a 
kérelmező előzőleg már kapott ős 
termelői bizonyítványt, csak az ér
vényét vesztett bizonyítvány beszol
gáltatása ellenében vagy a bizo
nyítványok igazolt elvesztése esetén 
szabad kiszolgáltatni. A bizonyít
vány elvesztését a Bács- Bodrog 
vármegyei központi forgalmi adóhi
vatalhoz haladéktalanul be kell je 
len leni.

A jugoszláv szenátusban 
leszavazták a kormányt.
Negyvenhét szavazattal harminchét ellené
ben a kormány kisebbségben maradt.

A Szlojadinovics-kormányt a sze 
nátus pénteki ülésén leszavazták. 
A szenátus reggel 9 órakor kezdte 
meg a pénzügyi törvényjavaslat tár
gyalását. A javaslat különböző be
ruházásokra nyújt felhatalmazást a 
kormánynak a költségvetés keretein 
kívül. A javaslatn. k a szenátusban 
a régi diktatúrák hívei közölt sok 
az ellenzője, úgy hogy számítani 
lehetett a javaslat elvetésére. Az 
ellenzéki felszólalók hangoztatták, 
hogy nem járulnak hozzá a javas 
lathoz, mert nem akarnak túlságo
san nagy hatalmat a kormány ke

Nem ígérkezik határozatképesnek a Szent 
Antal Temetkezési Egylet rendkívüli 

közgyűlése.
A Szent Antal II. Temetkezési 

Egylet, holnap vasárnap délután 3 
órára jelezte rendkívüli közgyűlését, 
melyei di. Horváth István városi 
aljegyző hatósági biztos a Legény
egylet székházába hivott egybe. A

Ismét megjelentek Baján 
az átutazó munkanélküli kéregetők 

Inségérmékkel adakozzunk a munkanélkülieknek.
A zord téli idő elmúltával ismét 

megjelenlek az országul lakói, a 
magukat munkanélkülieknek feltün
tető átutazó kéregetők, akiknek egy 
jelentékeny része igy kívánja maga 
részére a munkanélküli megélhetést 
biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a városi 
szegénygondozó hivatal felállításával 
Baján a szegényügy a mai nehéz 
viszonyokhoz képest megoldatott igy 
a helyi munkaképtelen segélyt e szó 
rulókról a hatóság s a társadalom, 
e hivatal utján gondoskodik, indo
kolatlan a helyi szegények kérege
tése s a közönségnek zaklatása.

A város az ínséges helyi munka

zébe juttatni. Szlojadinovics minisz 
terelnök a kifogásokra válaszolva 
kijelentette, hogy a megejtendő sza
vazást nem tekinti bizalmi döntés
nek.

Szlojadinovics beszéde után sza
vazás következeit A névszerinti 
szavazásnál 41 szavazattal 37 elle
nében a kormány kisebbségben ma
radt.

Belgrádi politikai kötökben most 
izgalommal várják, hogy a kormány 
a leszavazás után milyen elhatáro
zásra jut.

rendkívüli közgyűlés lefolytatására 
azonban aligha kerül sor, mert a 
900 megjelenéséhez kötött határozat
képességet valószínűleg nem sikerűi 
biztosítani.

nélküliekről is gondoskodott s ha 
kell gondoskodik jelenleg is, a vá
rosi mérnöki hivatal uiján biztosí
tott munkaalkalmai utján.

Az indokolatlan kéregetés kikü
szöbölése végett, városi szegénygon
dozó hivatal utján még 1934-ben 
forgalomba hoztuk az úgynevezett 
inségérmét. hogy a koldusoknak, 
vidéki kéregetőknek a lakosság ezt 
az inségérmét adja készpénz ado
mány helyeit.

Ha a közönség már az idegen
forgalom emelése s a közbizton ••ág 
intenzivebbé tétele érdekében is —- 
a már szórványosan jelentkező kol
dusoknak, vidéki kéregetőknek csa-

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert árát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-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. 

Öra vásárlás és javítás csak szakembernél.
PontoMn járt férfi és nái karérék 2 évi létállással már 6 pengötfil.

és brílliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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kis ezzel az inségérmével adakozik, 
ugy elérheti azt, hogy Bajáról vég
leg eltűnnek ezek a sokszor kelle
metlen, főleg átutazó kéregetők.

Kérjük tehát a közönséget, ha 
vidéki átutazóknak könyöradományt 
ad, úgy csakis inségérmével ada
kozzon, ha pedig az illető éjjeli 
szállási kér, úgy utasítsa a rendőr 
ségre, hol kellő igazolás után, to
vábbítva lesz a városi éjjeli mene 
dák helyre.

HÍREK
— A Posztógyár impozáns fel

vonulása a gyári munkások lel 
kigyakorlatáíl. Dr. Magyarász Fe 
renc a Baján lelkigyakorlatozó ne
ves cisztercita szónok valamennyi 
missziós beszédén óriási tömegek 
jelentek meg. A bakonykoppányi 
plébános tegnap este beszélt a gyá
rimunkásokhoz. A templomot ismét 
megtöltötte a hallgatóság. Kellemes 
feltűnést keltett, hogy a Bajai Posz
tó és Takarógyár kétszáznál több 
munkását vonultatta fel a szentbe 
szedre. — Ugyancsak együttesen 
vonultak fel a városnál alkalmazott 
inségmunkások is. A munkások 
csak délig dolgoztak egész napos 
munkabérrel, - hogy szenlbeszédre 
illően felkészülhessenek.

URÁNIA
26-án, 

csütörtökön d. u. 6. fél 
9 árakor. 27-én d. u. 6, 
este 9 árakor. 28-án d. u. 
6 este fél 9 órakor. 29-én, 
vasárnap <S. u. 3, 5, 7, 

9-kor. 4 előadás.
A magyar filmgyártás 
reprezentáló újdonsága

A királyné 
huszárja

Énekes, zenés magyar 
vígjáték 12 felv.

Berky Lili, Balog Klári, 
Perényi László, Boross ■*  
Géza, Vaszari Piri, Tor
nyai Imre, Dezsöffy 
László, Gőzön Gyula, 

Dajbukát Ilona.
Kisérőfilm :

A gárda
hadnagy

Gustav Frölich
főszereplésével.
H i r a d 6

Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás, gyomorégés, csalánki 
ütés, rosszullét, fejfájás, idegizgal- 
mah, álmaiían.-.g esetén a tet őié" 
szeles „Ferenc József keseriiviz 
megszünteti az emésztési zavarokat, 
fertőtleníti a gyomrot és a beleket, 
a verke, ingést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet. Az egyetemi 
klinikákon végzet kísérletek bizo
nyítják, hogy alkoholisták a 
Ferenc József víz használata foly
tán étvágyukat majdnem teljesen 
visszanyerik.

— Éles logyakortat Kékhegyen. 
A katonaság április 3-án a kék
hegyi harcszerü lőtéren éles lövé
szetet lati. A lövészet kezdete 9 
órakor, véget ér 15 órakor. Lőirány 
Sükösd felé. A rendőrség figyel
meztet mindenkit, hogy a fenti he
lyet saját testi épségének megóvása 
érdekében a mond' tt időben ke
rülje el.

—- Gyűlések a megyénél és a 
Városnál. Az ülések uj ügyrendje 
értelmében Bácsbodrog vármegye és 
Bója város is a hét folyamán tartja 
meg áprilisi üléseit. A vármegyén 
április 1 én szerdán a városnál csü
törtökön esedékesek a gyűlések. 
Értesülésünk szerint a város csak 
a közigazgatási bizottság üléséi hív
ta egybe, a kisgyülés — mivel csak 
az elmúltban volt a legutóbbi váró 
si kisgyülés — elmarad.

— H. Ccurths-Mahler t sziv és 
a szerelem nagy írónője Szabad 
szeretnem ? cimíi kétkötetes nagy 
regénye lesz a Milliók Könyve 411- 
412 száma, Garda Rachnek és Re- 
na Fersick szerelmének, szenvedé
sének és boldogságának mozgalmas 
története ez a bájos regény. Meg
jelent a Milliók Könyve legújabb 
száma, ára 20 fillér, kapható min
denütt.

— Téves felfogás, hogy a száj
víz használata — bár üdítő — nem 
feltétlenül szükséges. A szájvíz fela
data a szájban levő káros bacillu 
sok elpusztítása, a szájüreg fertölle 
nitése. A Kalodonl szájvíz összelé 
telénél fogva ennek a feltételnek 

! mindenképen megfelel. Erősen hon- 
I centráll, dús aromáju.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

SZÍNHÁZ.
Lélekzet visszafojtva, hangos zo

kogással nézte végig a kevés, de 
lelkes számú közönség Kiss József 
gyönyörű balladájából irt színmüvet. 
Egyúttal ez volt a prózai együttes 
bámulatos bemutatkozása is. Kine 
ismerné Simon Judit szomorú nótá 
ját úgy, ahogy Kiss József megírta, 
de ahogyan Kondor Erzsi átélte és 
interpretálta, soha elnemfelejlhető 
élmény volt. A könny és mosoly 
lélekbemarkoló drámájában csupa 
szivhangon mutatta be a bűnös 
anya tragédiáját, akinek rettenetes 

bűnéért még rettenetesebb áron 
bűnhődni kell.

Károlyi igazgatóról igazán nem 
tudjuk megállapítani, hogy mibe 
jobb, a drámabin <•, vagv operett
ben. Bőségesen ömlik belőle a mély
séges emberi szeret*-!.

Harsáuyi Lőcs Mónija remek ka 
rikatura. De a többi szereplő is ra
gyogóan illeszkedett a drámai ke
retbe.

A zenekar Tasnádi T, Ede mű 
vészi vezetékével i'pön^örü zenei 
aláfestésekkel emelte a forró sikerű 
est pompáját. drlp.

Mii sor:
Szombat — vasárnap Dán Lya fel 

léptével Bécsi tavasz opereltujdon- 
srfg. Vasárnap d. ti 4 őr a bor olcsó 
helyárakkal Aki mer az nyer cimii 
operett.

— Epekő-, vesekő- és hólyag- 
kőbetegek, valamint azok, okik 
hugysavas sók iulszapor adásában 
és kÖszvényben szenvednek, a ter
mészetes „Ferenc József**  keserü- 
viz használata által állapotuk javu 
lását érhetik el.

SPORT.
Bajnoki labdarugó mérkőzés.

F. hó 29 én, vasárnap délután 
fél 4 órakor lesz az első tavaszi 
bajnoki mérkőzés a Patak utcai 
sportpályán. A tavalyi bajnok a 
Kiskunhalasi AU. csapata játszik a 
Bácska csapata ellen. A bajai csa
patokra nézve igen fontos ennek a 
bajnoki mérkőzésnek a kimenetele, 
mert ha a Bácska csak egy pontot 
is tud elvenni a KAC lói akkor biz 
tos, hogy az idei bajnokság csak a 
két bajai csapat a BSE és Turul 
között fog eldőlni. Ezért minden 
sport pártoló vasárnap olt lesz a 
Patak-utcai sport pályán és a ha 
zai csapatot fogja buzdítani. A Bács 
ka vezetősége elhatározta, hogy 
minden áldoztatot meghoz, hogy 
legjobb tizeneggyével állhasson ki 
erre a fontos mérkőzésre s ezért a 
közönség is csak hálás lesz és nagy 
számban fog megjelenni. A hölgyek 
díjtalanul mehetnek be a pályára!

Keresek a belvárosban
2 szobás összkomfortos 

lakást. Cím a kiadóban.

1936. 80S2 vghl.
Árverési hirdetmény.

Az 1881. évi LX. t-c. 102. $-a 
értelmében közhírré teszem, hogy a 
dr. Fehér Lőrinc bajai ügyved állal 
képviselt Schádt Béla végrehajtató 
javára szeremlei végrehajtást szen
vedő ellen 585Pengő tőke és járulé
kai etejéig a bajai kir. járásbíróság 
1936 Pk. 10769 sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőnél 1936 
év február hó 27 én le-, illetve fe 
lülfoglalt és 1730 P re becsült gaz
dasági gépek s egyéb ingósá

gokra a bajai kir. járásbíróság 
Pk. 10769 - 1936. sz. végzésével 
az árverés elrendeltetett, annak 
1908 évi XLI. l.-c. 20 §-a. valamint 
az 1930. éviXXXIV.I. c.72 §-a alap
ján az alant megnevezett s a 
foglalási jegyzöknyvböl ki nem tűnő 
más foglaltatok javára is a? árve
rés megtartását elrendelem de csak 

I arra az esetre, ha kielégítési jo 
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset 
folyamatban nincs.

Az árverésnek végrehajtást szén 
I védő lakásán, Szerem'e községben 
i 465 sz .alatt leendő megtartására 1936. 

évi március hó 31 napjának d. e. 10 
■ óráját és folytá vá 273 sz alatt 

d. e. 11 órakor tiizöm ki, amikora 
bíróikig lefoglalt és fentebb részlete
zett ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a bees- 
érték kétharmadánál alacsonyabb 
áron végrehajtást szenvedők hoz
zájárulása nélkül nem adhatók 
el.

Az olyan ingóság árverésen, mely
nek becsértke 1000 P, csak az ve
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt 
letesz.

Baja, 1936. márc. hó 14-én.
Horváth Andor 
kir. bír. végrehajtó 

mint bírósági kiküldött

Laptulajdouos;
öt. II H É Z V ISÜtl

HÁROMSZOBÁS LAKÁST 
keresek mellék helyiségek kel.

Cím a kiadóban I

cöTff
Vasárnap

fél 4, 6 este fél 9 órakor

BARNUM
CIRKUSZ

látványos nagyvonalú 
cirkusz filmet

kitűnő 
kiegészítő 

műsor.

«
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HÓFEHÉR 

beremendi mész

i?

Dunak<mc$ kőpor falszigetelő
fpljr-s vagonban bármely állomásra és duoaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat I

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

2 éves
vágású

h száraz

tó

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugnvi^gart).

éves szurkosnyár 
fűi hasáb
akác „ 
szil .. 
kőris ..
és gomb 
vegyes aprított 
kemény tűzifa

aprított akácfa 3'5®
aprított töígy és szilfa 3'2(9 

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

Wiesel Sándor és Ra
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA
Haynald-u. 13.

Házhos szállítva száraz

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

Autóbusz menetrend

Éjjeli 
szolgálatot t^rt 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
márc. 22-íól márt. 30-ig

Or. GEIR5NGER JÁHOS
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

DOROGI
Sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szén

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

A Máv. menetrend:

ír

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 Z9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest

7 40 Budapest, Kiskunhalas. 
Bácsalmás 5 31

Bácsalmás, Kiskuohalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 10 Budapest, Sárbogárd. 
Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/3 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 20 Uidombovái 14 21 Bátaszék, Uidombová

/6 52 Pécs, Bátaszék. Baja 14 25 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Í8 27 Hercegszántó 14 48 Gara

Z8 30 Bp«sí, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

19 58
Uidombová , Pécs.

Bátaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd. Budapest

21 25
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

Mohács—Bácsalmás között.

2 4 km. Állomások 1 1 3

6 45 17 30 ind. Mohács dunapart érk. 6 10 16 50
7 00 17 45 6 Rika f m, • 5 55 16 35
7'10:17 55 10 Mohácsi iskola f. m. 5 45 1630
7'20 18 05 14 Móriczpuszta f. m. 5‘40 16 20
7'35,18 20 19 Nagybatacskai rév (átkelés) 5 20 1600
7 50 18'35 20 Nagybaracska piactér 5 15 15 55
7 55 18’40 23 Csátaljai vasútállomás 5 05 15'45
8 00 18 45 24 Csátalja községháza [l 5 00 15’40
815 32 Gara kö/ségháza 15 25
8'20 33 Gara vaiutállomás 15 20
8'30 37 Gara községhalár f m. 15 10
8'50 45 Bácsborsód (Pollák vendéglő) .14 50
9 00 48 Bácsbokod vasútállomás 14 40
9 05 49 Bácsbokod községháza 1435
9 15 53 Bácsbokod községhatár f. m. 1425
9 40 63 Bácsalmás Réfl vendéglő 1400
945. 65 é k. Bácsalmás vasútállomás in d. 1250

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Bakanek e. Goldberger
könyvnyomdája

REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek és Goldb^rger könyvnyomdájában Baja.


