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Pacsai tanulság.
Eldőlt a pacsai mandátum sorsa 

is. Ér amint minden józanul gon
dolkozó ember előrelátta, a válasz
tók bizalma ismét a többségi párt 
jelöltjének adta a képviselői meg
bízólevelet. Ezer szavazattal győzött 
Huszovsíky Lajos, két elfen jelöltje 
elbukott, az ismert ellenzéki kortes
kedés demagógiája ellenére is.

Meglepetést sehol sem kelt ez az 
eredmény, — bár az első választás 
százkiíencvénkettes szótöbbsége után 
páratlan eredmény az ezres szó
többség, de azért ftröthmei kell rá
mutatni, hogy ezúttal olyan volt a 
héfytéf, hogy még a mindén Sem
misége! is bőszen élfújó ellenzék 
sem tudott terrorról, „lélektlprásról" 
„hatósági erőszakról" panaszkodni. 
Ez a választás a kerület igazi han
gulatát tükröíi vissza, az eredmény 
a közvélemény szabadon megnyi
latkozott sZava. Jelenti azt, hogy a 
pacsai kerület választópolgársága 
szereti, értékeli Huszovszky Lajost 
éá jelenti, túl a JsZémélyi vona^o 
zásokon, azt, hogy á pacsai kerület 
keményen, öntudatosan, meggyőző
déssel áll Gömbös Gyula népi, nem
zeti reformpoliiikája mellett.

Végrtf az erőben, tekintélyben 
egyre fogyatkozó ellenzéknek is rá 
kell jönnie, hogy meddő szélmalorti- 
harcot folytat. Az ellenzék jóhiszemű 
vezéreinek és közkatonáinak be kell 
látni, hogy mint egy csepp vízben 
is megismerszik a tenger, akkéót 
egy-egy kerület választási eredménye 
az ország hangulatát, a nagy magyar 
közvéleményt képviseli.

A ma nehéz feladatai közt min
den magyar erő lelkes és céltuda
tos összefogásáfa van szükség, hogy 
ki- és befelé egyaránt megfelelhes
sünk a reánk sulyoSodó feladatok
nak. Nem a szétválasztó, hanem áz 
összekapcsoló jelenségeket és adott 
ságolcat kell kimunkálni, mert a 
gatdaíágí karc éppró úgy, míóf a 
külpolitika eseményei, erős és egy
séges belpolitikai frontot követelnek. 
Követelik dzt‘ a határozórtságot, 
amelyen a Gömbös kormány halad 
a reformok, a #ép'éí nátitftti pwlí- 
lika utján, követelik azt a.*, előre
látást, zinely a német osztrák egyez 
menyben is, a szankciók erőtlen 
összeom’ásábáti is, igazolja Gömbös 
Gyula és kormánya külpolitikájának 
helyességét és követeli azt az élet

tel teli, az élettel haladó belpoliti
kai biztonságot, amelyben éppen a 
gombosi politika jóvoltából, jelenleg 
is élünk.

Az ellenzéknek a pacsai válasz
tás tanítása szerint el kell jutnia 
hivatása magaslatára. Oda, ahol a 
bírálat építő, segítő jellegű. Kell, 
hogy ha a gáncsoskodás, a kákán 
is csomót keresés töltse ki az ellen
zéki munkát. És még kevésbbé : a 
gyűlölködés és a személyeskedés.

A Gondviselés ez évben jó tér 
mécsei áldotta meg a magyar föl 
det, a kormány biztosította termés
feleslegünk tisztes áron való kül
földi elhelyezését, negyven fillérrel 
emelve a tavalyi árakat — igen sok 
vonatkozásban most már csak sa

Gömbös Gyula miniszterelnök 
augusztus 9-én újra átveszi 

hivatalát.
Jelentette a Baja Bácska, hogy 

Gömbös Gyula egészségi állapota 
már teljesen helyre állott olyannyira, 
hogy augusztus első felében minden 
áron álakarja venni már hivatalát 
és semmi esetre sem fogja szabad 
ságának meghosszabbítását kérni az 
államfőtől.

Augusztus 9-én értesülésünk sze
rint megjelenik a miniszterelnöki 
palotában, formálisan átveszi híva 
talál. Azután kimegy ismét Nagy
téténybe és ott a családi udvarház
ban folytatja tovább nyári pihenő
jét.

Tizennégy évi működés után Bajáról 
Mohácsra helyezték P. Jugh Miklóst, 

a szentferencrendiek plébánosát.
i

Megtörténtek sz áthelyezé
sek és az összes személyi vál
toztatások a Magyarországi 
Szent Ferenc Rend Kapiszlran 
Tartományábari, melyhez a ba
jai íerenciek zárdája is tartozik.

A rendi tanácsnak a szemé
lyi változásokkal összefüggő 
határozata Baját, a bajai szent- 
ferencrendi plébániát^ de Baja 
város egész társadalmát közel
ről és mélyén érinti, mért el

játmagunkon múlik, hogy a ked
vező jelenségeket okosan felhasz 
nálva, valóban hasznunkra fordít
suk. A helyes és célszerű, okos és 
hasznothajtó felhasználásnak pedig 
egyik igen fontos feltétele a nyu
godt belpolitikai atmoszféra. Ami 
alapjában véve megvan s a közhan
gulat szórványosan csak akkor za
varodik meg kissé, ha az elvakult 
ellenzékiség a demagógia hordójá
ról próbálkozik a józan nyugalom 
felkavarására.

Nem vádolunk és nem rekrimi 
nálunk, hiszen végeredményben most 
is győzött és szépen győzött, a Nem
zeti Egység gondolata, csupán han 
got adunk a reménynek: ások ke
mény tapasztalat talán végre az 
ellenzéket is a józan belátáshoz 
juttatja.

Szeptemberben időnként bejönne 
hivatalába a legidőszej iibb kérdé
sekben releráltatna magának és a 
Személyéhez kötött halaszthatatlan 
ügyeket elintézné.

Augusztus 25 én Királyszálláson 
összeülő 4—5 napos miniszter ta
nácson már egészen biztosan Ö 
elnököl. Azután ismét egv hosszabb 
szünet következik, ugv hogy a mi
miniszterelnöknek ezidö alatt mód
jában lehet egészségét véglegesen 
annyira helyreállítani, hogy októ 
bőrben azután a politikai kampányt 
friss erővel kezdhesse meg.

távozik Bajáról P. Jugh Mik
lós plébános, aki tizennégy 
évig egyfolytában volt a bajai 
zárda tagja : plébánosa vagy 
házfőnöke. Ez a legutóbbi ti
zennégy esztendő szórósán ös
szekapcsolta P. Jtíghot Baja 
egyházi életévéi, a plébánia 
minden megmozdulásával és 
értékesebb tevékenységével. 
Kitűnő gazdasági értéke arend- 
farföfthány égy?K légiókban tetí- 

dezett rendházává fejlesztette 
a tizenöt évvel ezelőtt nehéz 
anyagi helyzettel küzdő plébá
niát. Szociálpolitikáját és egy
házkulturális tevékenységét 

| számtalan eredmény és alko- 
j tás őrzi.

Baján ő szervezte meg és 
; vezette esztendőkön át a kez
dett nehézségeivel küzdve az 
egri norma szerinti szegény
gondozást és minden vonatko
zásban a szegények és a kis 
emberek pártfogója volt, akik 
a rajongásig szerettek. A Szál
lás- és Homokvárosok közön
sége pedig lelki tanácsadóját 
atyját látta benne.

Máriakönnyét P. Jugh épí
tette ki és avatta a kegyhe
lyet messze földről keresett 
idegenforgalmi nevezetességgé 
is.

A bajai Kálvária kiépítése, 
a templom átalakítása, a fe- 

i renciek templomának neveze
tes orgonája ugyancsak az ő 
kezdeményezése. P. Jugh meg
öntette a templom számára a 
legnagyobb bácskai harangot; 
sokat áldozott a templomért 
és szivesen dolgozott az Alsó
városi Keresztény Olvasókör
ért, valamint a Bácska Sport
egyletért is.

Az Olvasókör zászlószente
lése és jubileumi ünnepsége 
volt utolsó és méltó bajai te
vékenysége.

P. Jugh Miklós Bajáról a 
mohácsi rendházhoz kerül és 
azzal a felemelő érzéssel hagy- 

i hatja el hosszú működésének 
I terét, hogy áthelyezése egész 

Baja várost sajnálkozással és a 
■ vesztesség, érzésével tölti el.

Hőség rekord
volt tegnap Magyarországon!

Kedden volt az országban az idei 
nyár legmelegebb napja. —■ A mff- 

, teorológusok véleményei szerint ked 
den érte el tetőfokát a kánikula — 
Már kóra réggel pokoli melegre éh 
redf az egész orázág. Délelőtt fO 
órákor 32 fok Celshist mulatott a 
hőmérő árnyékban.

A bőség délben áiár 36 fok vólt 
és azután fokozatosan ment fólfeM. 
Később még jobban bíls/áfádt a
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higany » hómé őkben es vaiosunk- 
bau a kora deiulatii órákban 40 
fokot is mértek

A Karom ásdima és Duna partjain 
va mnapi rekordot ért I rz eny
hülést kereső füidö/ők s/. ima.

Ügy látszik azonban, hogy a mai 
nap talán még a I ynap1' i- túl
szárnyalj;’.

M városnál ás a; er«Jö?e?ü- 
gyelöségnv?! l-ell kérni a ,:;ed- 

vezményes facsemetéket
Az őszi erdősítésekhez szük

séges állami facsemetét az idén 
is szolgáltatják a kéi sí mezők
nek. Az őszi ültetésekhez 
szükséges facsemetéi és suhán- 
got julius végéig, a tavas-i ül
tetésekre szánt í icsemetéket 
pedig oké ber vó>,eig ktll im.:~ 
ny>;!í’.i város gazdasági hiva
talára! és a vár meg vén az er- 
dőU*üg'elöságnél. A iae-vme- 
téket ingy-víi adják, »n«-yokolt 
esetekben a szállítási költsé
get is elengedik.

Családi miatt
öngyilkos Beik e®y 

itereskedűse Hd.
Tegnap c te 8 óra tájban a 

bajai Szent Imre-tér 4. záinu 
házban majdnem halálos órá
in i játszódott le.

Ebben a házban I .kik Be
rn a Miklós 26 éves kereske
dő-egéd, aki családjával vala
mi i összekülönMzőtt s emiatt 
annyira elkeseredem, h*; /■ Ön
gyilkosságot kísérelt meg.

Benau Miklós nagyobb 
mennyiségű sevenalt vett be, 
amitől súlyos rosszukét tüne
tei mutat koztak rajta Hozzá
tartozói a mentőkért telefonál
tak, akik a kórházba szállítot
ták. A kórházban gyomormo- 
sást kapott. Állapota rendkí
vül súlyos.

bevont ffürdöruk^s fiatalra'* ;aer 
holttestét Bajáig vonszolta maga alatt az 

Ausztriából érkező tutaj.
ii-i-jSílöbb : ■ 1 •pasz.U.ll.nk, hogy a 
Léi t p•> i.özölt vvy moher holt- 
L ste van. Tovább, mint egy órai 
munka ulá •. sikerült a hínárral és 
iszapp I teljesen bevont holttestet a 
talpfák közül kiszabadítani

A halon, fürdöruhás ismeretlen 
fiatalember volt, akinek holtteste 
valószínűleg meg .Ausztriában került 
a túl i alá, ugyanis tulaj onnét 
érkezett.

Szokatlan s?en /• Ációja volt tegnap 
. Katnarásdunán fürdőző bajai kö

zönségnek.
Délután 3 órakor nagy tömeg 

verödöO össze a Vörö hid iáján ; a 
kíváncsiakat egy rendőrökkel teli 
túl::) érdekeit;-. A tutaj DAy Géza 
fakereskedő tulajdona, akkor úszott 
!>-■ a Kainarásdunába.

A munkások nyomban hozzáfog
tak a • i h v talpfákból összeállított 
erős fa:ilk>.talány szétszedéséhez és

Vaskuttal együtt 11021 ar .'.ággyű-lési 
vis®lő Halasztója y ■ • ::3 bajai választó- 

keiríEet^L
Boa város központi választmánya 

dr. Boibiró Fenne polgárme.tvr 
elnökhsévv! I-goep délelőtt f-i 12 
órakor tar! '■
a v -skuli képviselőválasztók cév- 
I e b- /-é k n ■ k I : i gazi tás; , / a >.
egé*z bajai val-sztók.»illet o; /ág
gyük' i képviselőváhs. lásia jogosult 
polgárainak ideiglenes névjegyzéke 
ügyébe* .

Mind-;^7e hat felszólamlás ■’rke- 
'tll a központi választmány elé 
olyan polgárok részéről, akik a vá 
las/ifk ;1 vjpg-zékebe való Ulvéfc 
lül -t kéiicli. A központi választ 
ni;;:.- az kivizsgálva, megál

gabonatűz aa határban.
renc már csak akkor értesült 
a tűzről mikor az már vesze
delmes méretekét öltött. Rög
tön jelentette a dolgot a tűz
oltóságnak és Gács Tibor al
jegyzőnek az elsőfokú ipar
hatóság vezetőiének.

A tűzoltók teljes szerrel vo
nultak a meglehetősen távoli 
tűz színhelyére és emberfeletti 
erofeszitéssel kezdtek az oltás
hoz, azonban arra gondolni

Nagy tűz pusztított vasár
nap éjszaka a szeatistváni ha
tárban levő Nagysumárban Ger- 
gics Ferenc tekintélyes gazda 
nagyobb kiterjedésű birtokán.

Eddig még meg nem álla
pítható okok következtében a 
Gergics tanyán, melyet Ivics 
János felsőszentivání gazda 
bérel, kigyulladt az asztalban 
álló háromszázötven kereszt 
különféle gabona. Gergics Fe-

lapította . válas.-.tójogosultsái ot és 
a t : , e.> i..d teljesítette,
vág i {.• Iszol-.mlf.kaí felv-itck a 
választási névjegy . ékbe.

A kiigazított a 1 tokk I összesen 
11021 országgyűlési képvi-.elövá- 
1 sztója van -a bajai kerület) ele 
F.bből Vúskutra esik: 2188, tehát 
Bajának Szentistvánr.al együtt mind- 
ö-s.e 8833 ni -zá a/ iilé-j kép; iselő- 
választója van. A most érvényben 
ie.;ö állapot szeri* l Vaskulon is, 
csakúgy, mint valamennyi baj i vá- 
laszlókÍH/.étben, Hevesebb “iszág 
gyűlési képviselőválasz í > maradt, 
mint amennyi a legutóbb volt 

sem lehetett, hogy a gabonát 
megmentsék, igy lehetőleg azon 
igyekeztek, hogy a tűz tovább 
terjedését megakadályozzák, 
ami este 9 óráig tartó nehéz 
munkával sikerült is. A kár 
igy is 3000 pengő körül volt.

A tűzesettel kapcsolatban a 
csendőrség széleskörű nyomo
zást indított. A hatósági vizs
gálatot szükségessé teszi az a 
körülmény is, hogy a gabonát 
állítólag néhány nappal eze
lőtt biztosították.

Az érdekeltek hozzá-
\ - A ; f -

volyi i^arvá- 
gw kihelyezését 

látja szűk esnek 
25 mÍniS2t@rfeM!

■ . . ■ - ■ : ' •

színi vsxs^álat®.
Tegnapi lapszámunkban jelen 

teltük, hogy a délelőtt folyamón a 
kereskedelmi minisztérium megbi- 
zollaival n-pes bizottság járt Baján, 
hogy a kiscsávolyi vasúti ipáivá 
gallynak az uj polgári lőtér építése 
érdek, ében szükséges kihelyezése 
feiői lárgy dji.nak.

A hely.'zini vizsgálaton a keres 
ked< 'ui minisztérium képviseletén 
kívül im pj. leni a Máv. pác i ü/l ’ 
veze ő égének kiküldötte, valamint 
helyi megbizotía, Leslyán János test 

: nevelési felügyelő, a váron részéről 
! Nagy András müsr.tki tanácsos, •/ 
érdekeli iparvágánytula jdoposokm 
Weidinger Imre mérnök képviselte.

A helyszíni szemle alkalmából a 
tulajdonosok es a bizottság tagjai i 
egyöntetűen arra az. álláspontra ju 
loitak, hogy a lőtér mielőbbi építés* 

í elodázhatnilanná teszi az iparvágány 
kihelyezései, ami különben is -/ 
érdekeltségeknek semmiféle hátráni t 

. nem jeleni, éppen ezért valameny- 
nyieo hozzá is jáiu lak ehhez.

Az ipar vagány áthelyezése tulaj
donképpen csak egy szakaszia >"

pw-.-

Mind'in . ulsntió. 
fii ékszer maradandó. 
Ékszert órát <ándél;nak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |Ar4 férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
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natkozik és annyiból áll, hogy a 
hizlaldák elöli a vágányt egyenes
vonalban vezetik mintegy a Maiom- 
ulcai vágányszakasz folytatásaként.

A miniszteri bizottság ebben az 
éltelemben teszi meg felterjesztését 
és valószínű, hogy két héten belül 
megérkezik a miniszlei jóváhagy ása is.

Csúnya panamák a 
bukaresti h siáii^bün 
Áldozatainak kárté

rítése körűt
Az emlékezetes bukaresti tribün 

katasztrófa áldozatainak hozzátar
tozói a napokban kapták mega ro
mán bit óságtól a vég sl a kárlé 
rilési követelésekről. A közel több 
ezer követelő közül egyesek több 
milliót mások 2--3 leit kaplak csak, 
ami természetesen óriási elkeseredést 
váltott ki. Politikai körökben nyíltan 
beszámolnak arról, hogy a kártérí
tési összegek megállapításánál csu 
nya panamák történlek, amennyiben 
a bizottság tagjai kél ügyvéd utján 
bizalmas tárgya lás o k t. folyt illák 
az áldozatok hozzátartozóival és 
.csak azok rész' sültek kártérítésben, 
akik előre kötelezték magukat arra, 
hogy a kártérítés bizonyos részét a 
bizottságnak engedik ál.

Ez a részesedés némely esetben 
az 50 százalékot is meghaladj ..

Az u/ ibb panama botránynak 
valószínűleg politikai következményei 
is lesznek.

Si bajai Ferenciek uj plóbó- 
:<0$a. P Jugh - szentferenc
rendi plébánosnak Rajáról Mohácsra 
történt áthelyezésével egyidejűleg a 
lartománytauács P. Rlihár Barna
bás ház főnököt biz te .meg a plebá 
nia vezetésével. P. Jugh Mi iiet: he 
lyébe Bajái a iierül P. Vukorina 
József m> bácsi ferences áldozópap.

Kiírtak a városházán a pá
lyázatot a főiskolai tanulmányi 
segélyekre. A városházán most ír
ták ki a pályázóivá a főiskolai ta
nulmányi segélyekre. N$olc főisko
lai növendék évi 150 150 pengő
segélyben fog részesülni. Apályáza
tok benyújtásának hutái ideje augusz
tus 10. Pályázhatnak vagyontalan, 
kiváló előmenetelő főiskolai hallga
tók. A pályázók csak bajai illető
ségűek lehetnek.

— Egy szál letépett orgoná
ért kétszer is tartotta!* tárgyalást. 
Érdeke.; esel játszódott le a na
pokban a bácsalmási íőszolgabiró- 
ságon, ahoya b< idéztek egy 8 éves 
kisleányt. Feljelentene a községi 
rendőr, hogy a helybeli parkból le
tépett egy szál orgonát. Az ügyben 
kétszer is tartottak tárgyalási. A 
kis vádlottat, akit a lopott bűnjellel 
együtt állítottak elő, természetesen 
felmentették a bácsalmásiak nagy 
örömére.

Agyvértoduiás.
szivszorongás, nehéz légzés, fé'elem 
érzet, idegesség, fejfájás, lehangolt- 
ság, álmatlanság, gyengeségi álla
potok, munkaképtelenség a rendki 
mii enyhén ható leimé szeles 
..Ferenc József** kes^tüviz haszná
lata által igen sokszor gyorsan meg 
szüntethetők. Tudományos megái 
lapilások megerősítik, hogy a 
Ferenc József viz a makacs szék
szorulás és az emésztőcsatornán át 
történő m igeződés mindenféle je
lenségénél — öregnek és fiatalnak 
— a leg’obb szolgálatot teszi.

tt Szabadka fefé haladó sze
mélyvonat lefedezett egy béres
legényt. A szabadkai személy vonat 
elütött egy béreslegényl. A vonat 

1 vezetője őszre sem vette’ a szeren 
esetlenséget, úgy hogy a vonat Io- 

1 vább haladt és a holttestet csak va
sárnap hajnalban találták meg a 
járókelők A szerencsétlen fiatalem
ber .‘estét teljesen szelroncsollák a 
vonat kerekei. A tejet lemetszették 
a törzsről és a sínekről több mé
ter távolságra találták a feldara-

■ bolt holttestet a szab idkoi temető 
hullaház iba szállították ahol Ifko- 
vics Ja -zip földmives asszony felis
merte 16 vés fiát, aki egy közeli 
lányon volt béres. A nyomozás ed
digi adatai szerint a héresfiu ön
gyilkossávi szándékból feküdt a no 
nett elé.

— Leesett a fáról. Babity Mi
hály 15 éves tanuló szüleinek Rá
kóczi ut 30 sz. alatti h ízónak udva
rában levő fáról leesett és súlyos 
belső s<ó üléseket szenvedett. A ki

■ hívott mentők a városi közkór házba 
szállították. Állapota súlyos.

gm&sziési nehézségek, gyo- 
morlájás, gyomorégés, csalánkiütés, 
rosszul!?!, fejfájás, idegizgalmak, 
álmatlanság esetén a természetes 
..FerencJózsef** .keserűviz megsziin- 

\ teli az emésztési rovarokat, fertől- 
, lenili a gyomrot s és a beleket, a 
| vérkeringést helyes útra tereli és 
i felfrissíti a szellemet.

SPORT.
^s>gy es szép küz

delmet ígér a vasár
napi boxmérközés.
Vasárnap, augusztus 2 án buda- 

| pesti vendégekkel vési f i a küz
delmet a BSE. eddig sok nagy si 
kert aratott hoxoló gárdája.

A mérkőzés este fél 9 órakor 
kezdődik a Patak utcai sporttelepen.

A ringet 2000 gyertyafényü ref
lektor fogj i megvilágítani és a Bu 
da pesti Hermina mezei A. C. es a 
Vasutas S. C. országos hírű boxo 
lóival a bajai legjobbak szállnak 
ringbe. Különösen feszült érdeklő 
dés előzi meg a bajaiak küzdelmé
nek a népszerű Bartóknak küzdel

met Reméljük, hogy a vasárnapi 
verseny csak újabb dicsőséget fog 
hozni nemcsak a vei seny z.ők neii, 
hifo-m városunknak is.

.Jegyekről ajánlatos előre g indos- 
kod ni

Badö Szenti >t vánon.
\>lária ufc 6 ■ ■ itti

füszerüzleltei és trafikjoggil. 
É<d klődni lehet: Mánditv Mátyás 
ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10.

1936. 4077 vght. 
Pk 15197—1932.

üw.tési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t-c. 102. §-u 

értelmében közhírré teszem, hogy a 
dr. Schőn Jenő hajai ügyvéd ahal 
képviselt Bajai Keiesbedeimi es 
Iparbank végrehajtató javára 500 
P tőke és járulékai ereiéig a bajai 
kir. járásbíróság 1932 P 1507 
u-'gz isével elrendelt kielégítési vég 
n hajtás folytán végreha tási szen
vedőnél 1932. év julius hó 30 án 
le-, illetve felülfoglalt és a Pk. 
15068—1932. számú foglalási jkvben 
1 12 t. a. Összeír! 4730 P-ie be
csiilt bátorok, írógép, zongora, hé- 
pék s egyéb ingóságokra a bajai kir. 
járásbíróság Pk. 15197 1932. sz. vég

R uel az árverés elrendeltetett annak 
1908. évi XLI. I. c. 20 §-a, valamint 

$

Juhüs hó

Szinesfiim.

Sxamoai amiék

Julius hó 30-án csütörtökön

áolváry Qéza rendezésében

fedett kisssszw
zl legszebb' német operett film 12 felvonásban

Kísérő film :

A rejtélyes Azsl
Szenzóctós expediciós film 10 felvonásban.

az 1930 évi XXXIV. t. c.72 §-a alap 
jón uz alant megnevezett s a 
foglalási jegyzöknyvből ki nem tűnő 
más foglaltatok tavára E az áive
ié megtartását elrendelem de csali 
arra az esetre, ha kielégítési jo 
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykeieset 
folyamatban nincs.

Az árverésnek végrehajtást szén 
védő lakásán, Ba;a Erzsébet király
né u‘c‘i 12 s:, ubt! leendő megtűr 
tására 1936 évi juüus hó 31. napjá
nak d • fél 10 óráját l'izömki. amikor 
c Inróilag lefoglalt és fentebb részlete 
ze ‘ ingóságokat a legfőbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a becs
éi iéh kétharmadánál alaosonyc l. b 
áron végrehajtást szenvedők hoz 
zríjárulása nélkül nem adhatók 
el.

I Az. olyan ingóság árverésen, mely
nek becsért ke 1000 P, csak az ve
het részt,ki 10 százalék bánatpénzt 

\ letesz.
Baja. 1936 /ulius hó 31-én.

Batkay
kir. bír. végrehajtó 

mint birósági kiküldött

KÖZVETLEN A DUNAH1DNÁL. 
MÁTYA1 VENDÉGLŐ MELLETT.

Ugyanott aug. 2 án cca 
40 000 kéve r.ő/.s ■ önkéntes 
itvi.>-ni v. ló ELADÁSA
Arver- s d- liivár. 3 órákkor

Kemény tuskó fa öle . . 16*— P
Úgy ., ............12 P

;;
1

r álom

zenésfilm

a
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Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 42. Telefon : 195

£ vékony lágy dorong * 17 P 
vékony kemény dorong 30 P

S aprított lágyfa q-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

!

Lágy baltázott fa 
j „ vékony dorong

Kemény vékony dorong
y Ölenként házhoz szállítva!
I
M Kutgyiirii
V Cementcsövek
Á Cementvályuk

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Porlland cement 
üstököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag 
legjutányosabb árban kapható

É KIT £ C Szénkereikedelmi 
w £ H I £ 3 Részvénytársaság 

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: S2.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és c unapatti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

a<

Grünhut és Társa

A Máv. menetrend május 15-tfll

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 27-től augusztus 3-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos
HIRDETÉSEKET FELVESZ

A NYOMDAVÁLLALAT.Érkezés Honnan? l Indulás
Hová?óra perc i óra perc

7 i 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

40 Budapest. Kiskunhalas. Bácsalmás, Kiskunhalas7 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria

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

13 19 Budapest, Sárbogárd.
Bátaszék 9 57 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest

/4 01 Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás Í0 05 Maja, Bálaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár
/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó
18 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors

58
Ujdombovár. Pécs, Bátaszék, Pécs,Bátaszék 18 55 Sárbogárd. Budapest

d
41

Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest. Csikéria
23 í 08 Bpest, Sárbogárd 1 49 Bátaszél;. Ujdombovár, 

Budapest

férfi szabónál 
(Sugovicapart).

Bakanek «> Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nvematcrff Balra nők ón Goldb-rger Irónwnvamdáíában Bata.


