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a kisantant és a 
magyar kü^olitika.

A szenzáció elejével halott még 
Belgrádban is, hogy a román mi
niszterelnök : Tatarescu a minapá 
bán váratlanul oda ér ezelt.

Erre röviden kipattant a hir, hogy 
a román király viszont Csehszlová 
kiába készül — vadászatokra. Most 
pedig felröppent a másik hir, hogy 
Sztojadinovics szerb miniszterelnök 
Ankarába utazik, de közben kisz áll 
Szófiában is, hogy a Balkán szövet
séget kiépítse és megerősítse.

Utazásokban tehát nincsen hiány 
s ha mindez a békét jelenthetné, 
azt mondhatnék. hogy a kisantant 
köreiben minden rendben van és 
semmi ok sincsen a nyugtalanságra.

Csakhogy éppen mindennek az 
ellenkezője látszik igaznak.

Mig fegyverkeznek és szövetsé 
geket kötnek és bontanak, addig az 
egyik félhivatalos szerb újság meg 
írja az igazat, kijelentve :

— „Megváltozott köröttünk az 
élet. A nagyhatalmakra épitelt szö
vetségi hálózatunk nem bizonyult 
időállónak. Nem számíthatunk rájuk 
többé. Magunknak kell kiépítenünk 
a hálózatot. E miatt nagy a bizony
talanság s még nagyobb az izgalom

Éppen ezekben a napokban üd
vözölhettük Budapest falai között 
Schmidt Guido osztrák külügyi ál
lamtitkárt, aki Darányi Kálmán mi 
niszterelnökkel s Kánya Kálmán 
külügyminiszterrel megtárgyalta a két 
szomszédos államot érintő kérdése 
két és elkészitették a bécsi tanács
kozások anyagát.

E hármas-tanácskozás érthetőleg 
feltűnést és kíváncsiságot ébresztett 
az összes európai államok külügyi 
hivatalaiban s úgy könyvelik el, 
mint a külpolitika egyik fontos ese
ményét.

Gömbös Gyula nevéhez fűződik 
a római tengely melyben nincsenek 

rejtett célok és csapdák, melyben 
nincsenek váratlan fordulatok és 
meglepetések. Hogy mennyire nyílt 
a magyar külpolitika, azt eléggé bi
zonyítja az, hogy már a római 
egyezmény aláirásának idején hang
súlyozta Kánya külügyminiszter, 
hogy a „magyar külpolitika irány

Agyonszűrtak Bácsalmáson egy az ünnepekre 
Szegedről hazatért iparossegédet.

— A csendörség letartóztatta a gyilkos gazdát. —
| derült, a szúrás a szivburko- 

latot érte. Az azonnal értesí
tett mentők Dudást beszállí
tották a közkórházba.

Dudás Péter elszenvedett 
sérüléseibe, anélkül, hogy esz
méletét visszanyerte volna 

31-én meghalt.
Boncolását ma délután ejtik 

meg. Parczen Józsefet a bács
almási csendőrség letartóztatta 
és beszállította a bajai ügyész
ség fogházába.

A mindenszentek ünnepe 
alatt halálos kimenetelű gyil
kosság történt Bácsalmáson.

Dudás Péter 29 éves szegedi 
asztalossegéd a mindenszentek 
ünnepére Bácsalmásra érkezett, 
hol rokonainál szállott meg. 
Szombaton este regi barátait 
és ismerőseit látogatta meg és 
így került Parczen József há
zába.

Parczenék szívesen fogadták 
a fiatalembert és elbeszélgetve

Dr. Radetzky Ágoston pénzügyigazgató búcsúztatta 
a nyugalomba vonuló Halmay József helyettes 

pénzügyigazgatót,
dr. Fernbach Bálint főispán 
megbízásából átadta a nyu
galomba vonuló pénzügyigaz
gató helyettesnek a legfel
sőbb helyről jött elismerést, 
a Signum Laudist.

A tisztviselői kar egy szi
varkészletet nyújtott át meg
emlékezése jeléül.

Halmay József meghatott 
szavakkal köszönte meg a bu 
csuztató szavakat kijelentve, 
ha az ember nem is éri el 
mindenkor azt a célt, melyet 
maga elé tűzött, mégis elég-

Meleg és bensőségteljes ün
nepély keretében vett búcsút 
a szombati napon a pénzügy
igazgatóság tisztviselő kara a 
nyugalomba vonuló Halmay 
József pénzügyigazgató helyet
testől. Az ünnepélyen megje
lent vitéz Madaras Antal pénz
ügyminiszteri min. tanácsos is, 
aki jelenleg Baján tartózkodik.

A tisztviselői kar élén maga 
dr. Radetzky Ágoston pénz
ügyigazgató vett búcsút a tá
vozó Halmay Józseftől. Be
széde végeztével 

vonala a Róma-berlini ut felé mu 
tat", amit akkor sokan még teljes 
lehetetlenségnek mondottak.

És az. idők máris igazolták ezt 
az álláspontot. Darányi Kálmán 
miniszterelnök a maga állásfoglaIá 
sának a siketét láthatja Ciano gróf 
olasz külügyminiszter berlini látoga-

| vele Parczen József váratlanul 
egy régi elmúlt esetet elevení
tett fel. Dudás Péter tiltako
zott az esetben való részes
sége miatt, amiből a két férfi 
között szóváltás kerekedett, 
mely mindjobban elfajult oly
annyira,

hogy Parczen József egy az 
asztalon heverő konyhakést 
felkapva, azt markolatig Du
dás Péter mellébe szúrta.

Dudás Péter jajszó nélkül 
esett össze. Mint később ki- 

tásában.
Mindez pedig arra szolgál bizto

sítékul, hogy az a külpolitikai vonal 
vezetés, amit Darányi Kálmán tel 
jes egészében átvett, nemcsak, hogy 
helyes, de egyben a béke szolgála
tában a magyar jövendöl is bizto
sítja.

tétel az, ha hivatali kötelessé
gét becsülettel szolgálta azon 
a helyen, melyre állították.

Utána kézfogással búcsúzott 
a pénzügyigazgatóság minden 
egyes tisztviselőjétől, meleg 
szeretettel véve búcsút. A 
tisztviselőkar a távozó Halmay 
Józsefet lelkesen megéljenezte.

Halmay József rövidesen 
végleges tartózkodásra Buda
pestre költözik.

IDIVATUZLETUNK

I
Fis CHER PÁL RT. (Ideiglenesen a Hitelbank sarkán!)

ismét a régi helyen, az újonnan átalakított 
helyiségben kezd
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Vásári razzián a tömeg
szállások lakói között.

Vasári razziára indul a rendőrség 
az alvó város kőfalai között. Terv
szerű feloszlásban indulnak a cso
portok.

És az egyik csoporttal megindu 
lünk mi is.

Végig az u'cák egész során átha
ladva néma csend. Sötétség. Lá
bunk alatt a levert, agyonázott fa
levelekből vont szőnyeglakató. Künn 
a külváros apró házaiból imitt amott 
előtörő apró, kísértetiesen cikkázó 
fény. Egy házból nótaszó.

Az olcsó tömegszállások fele ve 
zet az ut.

Ké7Ívillanylámpa gyullad, az első 
kapu felvágódik és már be is nyi
tunk a „lakásba.”

Artista a tömegszál
láson.

Földön, ágyban emberek. Alvók 
és tétova tekintettel a semmibe ine
redők. Egy alig hat lépés hosszú 
szobában hatan. Nők, férfiak ve 
gyesen. Lámpa gyűl. Az első fény
esik egy könyökére támaszkodó le
ányt mutat. Eszik. Szilvalekvárral 
megkent kenyeret.

— Kicsoda maga ? — hangzik a 
kérdés.

— A lányom, — feleli egy hang 
a hátunk mögül. Most kászolódik a 
takaró alól.

— Maga az András ? — szól a 
másik detektív.

Ö az.. Most „költözködött*1 be 
Lakhandiból. Özvegy ember. Ez az 
egy lánya van.

A többiek ismert alakok.
Egy szomszédos szobában már 

családiasabb a kép. Egy férfi és 
egy nő ül egy asztal előtt. Férj és 
feleség. Előttük egy kutya ül.

— Jó estét művész ur, — kö
szönnek a detektívek. Megint Baján?

— Csak átutazóban. Holnap me
gyek Bácsalmásra. A Régnernél 
szenzációs estét rendezek.

Már mutatja is a főszolgabírói 
engedélyt

Artista família. Könnyáztatta ke
nyér. Tegnap Bácsbokodori tartotta 
„müvészesljét." A bevétel négy 
pengő volt.

Tovább inegyünk.
Belépünk egy másik ház. udvarára. 

Innen hallatszott ki a nótaszó. Előbb 
az ablakon néztünk be. Csupa is
mert alak.

Aki Nansen útlevéllel 
igazolja magát.

Egy mellette levő lakásban alvó 
férfit keltegetnck.

— Razzia !
Álmosan egy markáns arcú férfi 

kerül elő. Köszön. És előveszi ut 
levelét.

— Meglepetés.
Nansen útlevél van a birtokában.
— Hontalan vagyok, pedig Bács- 

szentivánon születtem. De megszök
tem odaátiól. Lóháton teljes katonai 
felszereléssel. Azóta kóborlók Nin
csen két hete, hogy megjöttem 
Olaszországból

— És miből él ?
— Oh van a Jánosnak pénze, — 

szól bele egy töpörödött öreg anyó
ka, — ma is vett öt pengőért két 
pár cipőt.

— Dolgozom uram — feleli a 
férfi. Most jöttem Császártöltésről. 
Szüreteltem. Ma fennt jártam az 
alispán urnái. Munkát kéitem. De 
azonkívül is holnapra már napszámba 
hívtak.

Mint kiderült, Abesszíniába akart 
kijutni. Nem sikerült neki.

Újból kikerültünk az u’cára.
Végeztünk a bajai tömegszállá 

sokkal, ahol 20 fillérért mindenki 
ágyhoz jut egv éjszakára, takaróval 
takaródzhat, sőt egy-egy tűzhely 
meleget is áraszt.

De rejtélyes a mód, hogyan jut
nak idegenek Bajára érkezve, e 
tömegszállások címéhez.

— Uram, én Zalaegerszegen jár
tam a múlt héten —- mondotta ké
sőbb egy férfi, — és egy sorstár
sammal találkoztam, ö mond a a 
címet, ha Bajára érsz, a Tigris-utcát 
keresd. így jövünk mi itt össze.

A nyugdíjas zsebmetszö.
Tovább tart a razzia, pedig már 

közel járunk az éjfélhez.
Az egyik kocsmában mulatnak. 

Tetőfokára hágott a hangulat. Az 
egyik asztalnál egy férfi ül egyedül, 
falkönyököl ve, kalapját mélyen a 
szemére huzva.

Felállással köszön.
— Valamikor a leghirhedtebb 

zsebmelszők egyike volt, — súgják 
a fülembe. De már kiöregedett. 
Reszket a keze.

A másik vendéglő elölt két férfi 
tárgyal. Abból áll a tárgyalásuk, 

hogy m nduntalan egymás nyakába 
borulnak.

— Szervusz testvér! — mondo
gatják.

Bizonytalannak tartják a nekiin- 
dulást. Sok a viz mindenfelé a sok 
esőtől. És nagy a sár. A kilátások 
pedig nagyon — vonzók.

Jogerősen két hónapi fogházra 
ítélték az őszi vásár tettenért 

tolvaját.
— Előállítása közben meg akarta vesztegetni a rendőrt. —

Az utóbbi időkben mindjobban 
elszaporodott vásári lopások egyik 
tettesét sikerült tellenérni a szép 
tember 20 i oiszágos vásáron. Ez 
úttal Hechll Lajos sátrát látogatta 
meg Ba.'og Józseíné sükösdi nap 
számosasszony, — akit a törvény
szék egy Ízben vásári lopásért már 
egy hónapi fogházbüntetésre elitéit, 
ezt a büntetését azonhan akkor 3 
évi próbaidőre felfüggesztették. Ba 
loghné a vásári forgalmat kihasz
nálva egy vég flanelt és 6 méter 
vásznat rejtett kosarába, de észre
vették és Popovics József cipész- 
mester és Bacsich Károly cukrász 
a menekülő asszonyt elfogták és át
adták rendőrnek.

Yeichi Nimura és Lisan Kay a világhírű 
japán tánemüvészpár holnapi klasszikus 

estéjéről.
Oly nagy és rendkívüli az érdek |

táncospár okt. 30-i budapesti esté
jéről az egyik nagy napilap kriti
káját olvasóinkkal megismertetni:

Yeichi Nimura táncestéje.

Figyelem! Üzletáthelyezés! Figyelem!

I
| |I. j
9

II8

.i.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KrállSZ-féle üzletbe, Báró

Eötvös ut i. szám alá helyezem át. Egyben tu
datom i. é. vevóközönségernmel, hogy újonnan dúsan 
fels-.etelt raktárommal inég fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert szolid áraimmal vevőközönségem 
igényeit a . ^teljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész..

L
 Telefon 2-93.

■■a

Az eső pedig újból szemeikézni 
kezd. Az alvó, kihalt város holnap 
vásárra ébred. A tradíció szinte 
nem volna tradíció ha ezúttal az 
eső elmaradna.

Hiszen már az álmoskönyv is 
megírja : Baján vásár, — az. esőt 
jelent.

Horváth XII. József rendőr a 
tolvaj asszonnyal megindult az ál- 
lamrendőrkapitányságra, amikor a 
járásbíróság előtt

azt az ajánlatot tette a rend
őrnek. tíz pengőt ad a szá
mára, ha szabadon engedi.

Az ügyészség lopás bűntettén ki 
vül megvesztegetés vétségével is 
megvádolta Balogh Józsefnél, akit a 
kir. törvényszék Linzes tanácsa a 
lefolytatott bizonyítási eljárás le 
folytatása után jogerősen kéthónapi 
fogházbüntetésre Ítélt, Ítéletében 
még a felfüggesztett 1 hónapi fog
házbüntetést is végrehaj’hatónak 
nyilvánítva.

Évről évre feltűnik nálunk egész 
sora a hazai és külföldi „táncfeno- 
méneknek" akik mind azt hiszik 
magukról és azt szerelnék elhitetni 
másokkal is, hogy ők azok, akik 
megoldották a táncművészet mai 
válságát.
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Évek óta az egyetlen, aki Jón- 
pekoven, Ella libák mellett igazán 
jelentős, a japán Ye.chi Nimura. Ö 
sem azért, mintha neki véletlenül 
sikerült volna valami újabb, nagy 
kepü elmélet „mozdulalmüvészet" 
címen ni táncművészetié avatni, 
hanem éppen azért mert, neki any- 
nyira életeleme, egyetlen kifejezési 
lehetősége a lánc, mint az Írónak a 
szó, a festőnek a szín, a zenésznek 
a hang, tehát az élménynek leg
közvetlenebb lelki forrásból fakadó 
közlése. Yeichi Nimura úgy láncol, 
mintha mindig először csinálná, amit 
mutat) mintha a mozdulatköltemény 
olt születnék a szemünk előtt. Nincs 
benne semmi elkedvetlenítő szán 
dékoltság; táncol, mert a zenét 
minden idegszálával és minden izmá
val át akarja élni ; táncol, mert a 
lánc démona ütött benne tanyát. 
Hogy azután ezt a féktelen démoni 
a maga, ázsiai hagyományokkal és 
európai kultúrából szőtt egyéni mű
vészetével fékezi és szorítja a kom 
pozíció keretei közé, az már csak 
rendkívüli tudásának, fegyelmezett 
ségének és Ízlésének dolga.

Ezidei estéjén nemcsak tavalyi 
műsorainak legremekebb számait 
láttuk, hanem néhány uj és nem 
kevésbé pompás lánccal is gyö
nyörköd etett, elsősorban azzal, 
amelyben a karok mozgásának va
lóságos költeményét Írja kitűnő társ 
nőjével, Lisan Kay-vel, akinek ön 
álló számai és elragadó finomságá
nak. A közönség Yeichi Nimurát 
és Lisan Kayt rajongón ünnepelte, 
úgy hogy estéjüket november 9 én 
meg kell ismételniük.

Holnap Baján fogja zsúfolt ház 
budapesti teljes műsorukat ünne
pelni.

Azért, aki még jegyét nem vál 
tolta meg, siessen azt biztosítani a 
Wagner könyvkereskedésben.

Stella Adorján és 
Fenyő Anna együttes 
fellépte a Jótékony

célú Leányegylet 
teaestjén.

A Bajai Leányegylet az idén ünnepli 
megalakulásának 40 éves évforduló 
ját. A jubileum megünneplésére lá
zas munkával készülődik a Leány
egylet, amelynek jubiláris teaestje 
f. hó 7-én lesz a Nemzeti Szálló 
dísztermében. A teaest az irodalmi 
esték jellegét viseli magán, amelyen 
Stella Adorján fog előadást tartani. 
Stella Adorján szimpatikus személye 

jó ismerőse a bajai közönségnek. A 
műsoron szerepel még Fenyő Anna 
fővárosi sanzon és jazz énekesnő — 
a legújabb slágerekkel. A műsort 
az egylet titkára Rosenfeld Sándor 
fogja végig konfeiátni aki inár a 
tivaly megkezdett bajai karikatúráit 
fogja folytatni. A műsoros estet, 
amely fél 9 kor kezdődik t 'nc kö
veti. Jegyek elővételben a Wagner 
könyvkereskedésben kaphatók.

Megölt az ujboregy 
fiatal bácsbokodi 

gazdát.
Bácsbokodon az ujbor máris 

megkövetelte első áldozatát.
Karohesz Ádám 27 éves gazda 

nemrégiben fejezte be a szüretet. 
A szombati napon Karchesznek 

I vendégei voltak, akikel újkorral ki 
nált meg, majd azok távozása után 
tovább folytatta az italozást. A fór 
fásban levő bor rövidesen éreztette 
hatását a fiatal gazdán, aki rövide
sen annyira rosszul lelt, hogy orvost 
keilell hivatni.

Az orvosi vizsgálat súlyos ai 
koholmérgezétt állapított meg

és hiábavalónak bizonyult minden 
kísérlet, Karchesz Ádám a nagy
fokú alkoholmérgezés követbezté 
ben meghalt.
H ű

Kiadó 
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszí Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

Az esőzéstől feláztatott mű
útról az árokba csúszott 
Szentistvánon a Mávaut 

különjárata.
A szombati vásári napon a Máv 

aut kalocsai vonalán lebonyolítandó 
forgalom ellátására a rendes járaton 
kívül különjáratok brátlilása vált 

j szükségessé.
Délután 5 óra körül az egyik

1 különjárat kocsija visszatérőben Ba- 
I jóra, Szentistvánon szemben találta 
| magát egy paraszlszekérrel.
j A soffőr kerülni akarva a széké 

r«L kocsiját a müut széléhez ve
zette, mikor a napok óta tartó eső
zéstől feláztatott és csúszóssá vált 
műútról kocsijának hátsó kerekei

a-

Gyors- és gépírást tanít
és előkészil irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll engedélyezett 

gyors- és gépíró tanfolyama.
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehet: Tóth Kálmín-u. 11 1 sz. alatti iskolahelyiségben.

megcsúsztak rs ;» Mávaut kocu a 
müut melletti árokba került

Az árokba került kocsit a Máv 
aut egyik másik segitségkepen ki
küldött kocsija vontatta ki uem min
dennapi helyzetéből.

A bales let ért kocsin utas nem 
tartózkodott.

Mezőtúron elfogták a soroza
tos iskolabetőrések tettesét!

É'dekes megkeresés érkezett a 
vasárnapi napon a rendőrség bűn
ügyi osztályára. A mezőtúri rend
őrség közli, hogy ott az elmúlt na
pokban elfogott egy idegen állam
polgárt, aki alaposan gyanúsítható 
a? ország közel 15 városában, köz 
tűk a Baján is elkövetett iskolalo
pásokkal.

A megkereséshez a mezőtúri rend
őrség az illető fényképét is csatolta. 
Az itteni nyomozást, a tettes kilé
tének megáilapitásához azonban meg 
nehezíti az, hogy az illetőt senki 
sem látta

A rendőrség bűnügyi osztálya a 
mezőtúri rendőrség megkeresésére, 
a nyomozást újból megindította.

umyi
November 3-án, November 4-én,

November 5-én.

WALLACE BEERY
életének legnagyobb szerepében

Garcia futárja
Szenzációs kémtörténet a spanyol forradalomból 12 f.

Főszereplők :

Barbara Stanwick, John Boles, 
Wallace Beery, Alán Hall, Mona Barrie.

Kiegészítés :

Nyugat india
Kulturfilm.

H-i-r~a-d»ó

■a

HÍREK
— Szerkesztőségi hir. Biró 

László hiriapiró a mai nappal a 
Baia Bácska szerkesztőségének kö
telekébe lepve, átvette lapunk szer
kesztését.

— Kisgyülés és közigazgatási 
bizottság ülés a megyeházán. 
4 én, szerdán délelőtt 10 órakor 
kisgvülés lesz a megyeházán. A 
tárgysorozaton 50 pont szerepel. A 
kis^yülést követőleg 11 órakor a 
közigazgatási bizottság tartja ülését. 
Az üléseken dr. Fernbach Bálint 
főispán fog elnökölni.

Titkárnőt
zeti Szálló 1 ?m. 3., délelőtt 10—1-ig 
délután 5- 7 ig.

— Nov. 2-ika hivatalos szün
nap a katolikusoknak. A pénzügy
minisztérium rendeletét intézett a 
pénzügyigazgatósághoz, melyben a 
halottak napját ünnepnapnak minő
sítette és a katolikus tisztviselőket 
a hivatali munkától e napra fel
mentette.

NOVEMBER HÓ
első napjaiban nyitom meg

új üzletemet
a jelenlegivel szemben. 
(A Városi drogéria mellett,) 

Földes Imre
E x c e I s i o r gyártmányok eladási helye.
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Eíiva gyógyrUZUV HASKÖTŐ.

MELLTARTÓ 
Czeizler Jenöné 

füzőkészitő mester 
szalonjában

Baja. KADAR UTCA IO.SZ.

— Az éjszaka a tetőn keresz
tül betörlek a szentistváni kis
malomba. Beckhauser Mátyás a 
volt szentistváni vámnál levő ma 
lom tulajdonosa ma reggel jelentette 
a rendőrségen, hogy az elmúlt éj
jel malmában betörők jártak. A be
törők kibontották a tetőt és a le 
szedett cserepek helyén bemásztak 
a malomba, ahonnét huszonnégy 
kilé lisztet sikerült is ellopniuk. A 
rendőrség a helyszíni vizsgálatnál 
különféle láb és kéznyomokat ta
lált, melyek segítségével a nyomo
zást megindították.

—- Egy világhírű magyar úri* 
asszony olaszországi sikere. Féí 
évi távoliét titán hazaérkezett Pylhia 
az Erópában, sőt Amerihában hír 
neves grafologusnő. Közben meg
járta Rómát, Párisi, Islambull. Ke
letről uj ihletet, nyugatról uj tudo
mányt hozott. Pylhia jelenleg Sze
geden, szülővárosában tartózkodik.

— Elgázolta a saját kocsija. 
Genál László 27 eves Szent György 
utca 66 szám alatt lakó fuvaros, a 
Kspisztrán utca 29 szám előtti ház
nál kocsijáról leesett, kocsija alá 
került, mely keresztülment ballá
bán. Genál a baleset következtében 
ballábszárán nyílt törést szenvedett. 
A mentők szállították a kórházba.

E^y n..|>voo szop és 1 |a A B* 
jótejelő 'Őrös tarka l W BB DB 
borjúval együtt eladó. Cím a kia 
dóban.

— Elveszett pénz. Felsőszentiván 
és Baja közötti országúton elveszett 
egy zsebkendőbe csomagolva 40 
pengő Felhívják a megtalálót, hogy 
a törvényes következmények terhe 
alatt az államrendőrkapitáuyságra 
szolgáltassa be.

— Vádelejtés egy hitelsértési 
ügyben. Idb. Dobos István, idb. Do 
bős Istvánná, ifj Dobos István és 
Dobos János jánoshalmi lakosokat 
hitelsértéssel vádolta az ügyészség, 
mert idb. Dobosék, — a megtett 
feljelentés szerint, — a foglalás elől 
elvonták haszonbérbe adott földjeik 
bérjövedelmeit. Miután a tárgyaié 
són kiderült, hogy idb Dobosék a 
fennállott követelést kifizették már 
a foglalás előtt és igy nem az elvo
nás vezette őket, amikor gyerme
keikkel a has/onbérösszegeket más 
gtlknak kifizettették. Dr. Gál Károly 
kir. ügyész az ellenük emelt vádat 
elejtette.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRR.

Bélrenyheség és kínzó 
főfájások.

a máj és az epeulak bántalmai, gyo
mor- és . élhurul, aranyeres bajok 
és a végbél megbetegedései esetén 
a természetes „Ferenc József** ke- 
serüviz gyorsan és biztosan megszün
teti a hasiszervek pangását. Sok évi 
kórházi tapasztalat igazolja, hogy a 
Fene József viz használata a bél- 
míiködést kitünően szabályozza és 
erélyes elvonó hatása következtében 
soványitó kúrákra is igen alkalmas.

— A gazdák tejpénzkövetelé
sének mentesítése a foglalás 
alól. A pénzügyminiszter körrende
letét adóit ki, mely szerint minden 
olyan esetben, amikor a gazdák 
köztartozása kellőképpen biztosítva 
van, az adózó kérelmére a tejpénz- 
kövelelés foglalás alól mentesíthető, 
illetőleg a követelésnek egyes mél
tányos esetekben kétharmadrésze, 
vagy a körülmények mérlegelésével 
megállapított hányada, a foglalás 
alól feloldható.

— A gimnázium Szent Imre 
Ünnepségen. A cisztercita rend 
bajai III Béla-gimnáziumnak „Szent 
Alajos1* Máriakongregációja e hó 
4-én szerdán délután fél 5 órakor 
tartja az intézet dísztermében Szent 
Imre ünnepségét. Az ünnepi beszé
det Kühn Szaniszló a Ciszterci 
Rend pécsi Nagy Lajos gimnáziumá- 

i nak igazgatója tartja.
: — A tompái Ipartestüiet ügy

menetének felülvizsgálata. A
I szombati napon ejtette meg Mézes 

János számvevőségi főtanácsos a 
tompái Ipartestület ügymenetének 
és pénzbeszedésének felülvizsgála 
tát. A vizsgálat az Ipartestület ügy- 
menetét és pénzkezelését rendben 
találta.

— Move szinelöadás Kunbaján. 
Nagy sikerrel rendezte meg szom
baton este a nemrég alakult kun
bajai MOVE csoport első műked
velő előadását Kárpáti Adám veze
tésével. Az előadást táncmulatság 
követte.

Lapt-ulajdonos:
Oi. KNÉZY LEHEL.

Hirdetmény.
Baja thj. város adóhivatala köz

hírré teszi, hogy köztartozások fe
jében lefoglalt és a városi raktárba 
beszállított és a második árverésen 
el nem adott bútorok, könyvek, 
rádiók, sörapparát, autók, képek, 

I Írógép, fürdőkád, öntözőkannák, 
! kokszkannák zálogtárgyak szabad

kézből fognak értékesíttetni. A ven
ni szándékozók jelentkezzenek a 
városi adóhivatal 1936. nov. 7 én 
d. e. 8—10 (ráig 24 számú helyi
ségében az eljáró végrehajtónál, ahol 
a vonatkozó ajánlatukat folyó évi 

i nov. hó 6. napján d. e. 12 óráig 
Írásban vagy szóbr.n meglehetik.

Baja, 1936 évi old. hó 30 án.
Baja város adóhivatala.

Nyomatott Bakanek ie Goldi

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

l? száraz
apritott akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosí-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica patt) Telefon : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

DOROGI-- KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

DOíOSi tojásszén
DOTOOÍ diószén 

Kemény és 8ágy tűzifa ölben és aprítva.

Grünhut ét Társa bTj a

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 2-től nov. 9 ig.

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

t Szobafütéshez: |
I Pécsi koksz

| Pécsi tojásszén
I Pécsi dióbrikett (szurokmentei) | 

$ Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek. 

T .— ■ E Kérje mindenütt. ~ ■ -

IKépviselet: S c h ő n és Bajait 
" BAJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26. “

InanaM w ■■■■ffinsHnainuBa 
Tí-r K Iw. vov hath.

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

Bőtermésű
vessző eladó. — Jókarban lévő 
stráfkocsi eladó. Baján, Tóth Kál 
mán-utca 34.

Egv szoba & keresek
éskonvhás CSabl azonnali
beköltözésre. — Cím a kiadóban.


