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Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

Negyedévre* helyben és vidéken 6 P
Egy hónapra „ „ . 2 P

Bornemissza 
programja.

A magyar gazdasági életben a 
mezőgazdaság után az ipar foglal 
koztalja a legnagyobbszámu népre 
legeket.

igényel, mert hiszen el kell kerülni 
a termelés fokozott megterhelését. 
Bornemisza Géza ipát ügyi minisz 
temek az az elképzelése, hogy mun
kabei kiegyenlítő alapot létesít s 'en
nek a révén egyezted össze a ter
melés minden eidekét.

De gondoskodás történik a mi
niszter programjában a kisipar fel 
karolásáról, az ipari szakképzés fej
lesztéséről, a szakkönyvtárak háló
zatán. k kibővítéséről is.

A hatalmas program minden egyes 
.részlete szociális megértést mutat qS
-----------------------------------------------

örvendetes jelenség, hogy Borne
misza Géza tárgyilagosan megálla
pított szociális programja valóra vál
tásában megértő, támogató segítsé
get kap a magyar munkásság javára, 
a magyar munkaadók részéről.

Az iparügyi minisztérium alig 
ölnegvedeves fennállása alatt szo
ciális vonatkozásukban már komoly 
eredményekre hivatkozhat. A mini
mális munkabéreket Bornemisza 
Géza minisztériuma már 21 ipar
ágban b vezette és ugyancsak 21 
iparágban van a bevezetés jelenleg 
folyamatban.

A bérek megállapításánál Bor 
nemisza Géza iparügyi miniszter 
gondot fo’dit arra, hogy ez a szo- 
ciális intézkedés mindig összhang
ban legyen a termelés és a gazda 
sági élet mellőzhetetlen érdekeivel. 
De kiterjedt a miniszter figyelme a 
szellemi munka terére is és most 
ismertetett programi ának egyik na 
gyón fontos és régi hiányt pótoló 
részlete az, amelyik a magánalkal- 
kalmazottak munkaidejét is rendezni 
kívánja. Ezekhez az akciókhoz kap 
csolódik az a terv is, hogy a mun 
kaközvelilés terén észlelhető visz-
szásságokat a hatósági munkaköz- 
vetítés kiterjesztésével fogják orvo
solni. A munkaadó és a munkává! 
laló becsületes viszonyának tisztes 
rendezésére hivatott a munkaviszá
lyok és a sztrájkok ügyében a je
lenlegi hosszadalmas, meglehetősen 
nehézkes eljárások megreformálása, 
a hivatalos szervek beavatkozási jo 
gának hilhatósahb megteremtésével.

Az iparügyi miniszter program já 
nak másik igen kiemelkedő részlete 
a családi munkabérek bevezetésére 
vonatkozik. E tekintetben néhány, 
külföldön már jól bevált minta áll a 
miniszter rendelkezésére. Ennek a 
kérdésnek a megoldása természet 
szerüleg szintén nagy óvatosságot

teády Bé^a marad a NÉP országos elnöke
ipesti tudósítónktól.) Darányi és Ivády tanácskozása‘r kérdése is, miután(Budapesti tudósítónktól.)

A tegnapi napon dr. Dará
nyi Kálmán miniszterelnök és 
Ivády Béla között nagyobb 
tanácskozás folyt le, melynek 
eredmények épen

Ivády Béla marad a NÉP or
szágos elnöke.

Velera tábornok csapatai bevontak Madödba.
Tegnap délután indult meg 

az első roham Madrid ellen. 
Valera táborunk hadosztályá
nak előőrse benyomult Mad
rid déli külvárosába és heves 
utca harcok során elfoglalta a 
városrészt. A lakosság öröm

Gazdájának forgőpiszWlyával megsebesítette öccsét 
egy 15 éves nagybaracskai béresgyerek.

Könnyen végzetessé válható 
balesetet okozott Nagybaracs- 
kán egy gyermek kezébe ke
rült revolver, mely játék köz
ben elsült és megsebesítette 
Kollár János 13 éves kanász- 
gyereket.

Kollár János, akinek szülei 
Hercegszántón laknak, Nagy- 
baracskára szegődött az egyik 
gazdához. De ugyancsak Nagy- 
baracskán szolgált bátyja a 15 
éves Kollár József is.

Tegnap Koilár József meg

véglegesítette az uj pártveze- 
töség 30 tagjának névsorát is. 
Ezt a listát terjesztik a hétfői 
napon megtartandó pártérte
kezlet elé.

Rövidesen eldől az uj bel
ügyi államtitkár személyének 

mámorban úszik és a házakat 
fehér lobogókkal díszítették fel.

Madridban a pánik tetőfo
kára hágott. A nemzeti csa
patok tüzérségének több grá
nátja Madrid belső városrészei
ben csapott le.

látogatta öccsét. A látogatásra 
magával vitte gazdája egyik 
bőrtáskáját is,

melyben egy megtöltött for
gópisztoly volt elhelyezve.

A két gyerek bement az 
egyik szobába és ott a bőr
táskát kicsomagolva Kollár Jó
zsef a revolverrel kezdett ját- 

í szadozni.
Kollár János, aki még nem 

| látott revolvert érdeklődéssel 
szemlélte bátyja kezében a re

la

miután Preszly 
Elemér már búcsút véve el is 
távolit helyéről.

A ffevő hét szerdáján meg
indul a képviselőház rendsze
res munkája, miután kedden 
formális ülést tart a Ház.

Az elkeseredett harcok so
rán a nemzeti csapatok nagy
mennyiségű hadizsákmányra 
tettek szert, köztük hét orosz 
származású harcikocsira.

A vörös kormány végső erő
feszítései csődöt mondanak.

volvert, melynek csöve épen 
feléje volt forditva,

amikor a revolver váratlanul 
eldördült és Kollár János 

vállát találta.
Kollár János azonnal össze
esett, mig bátyja megijedve 
tettétől, kirohant a szobából 
és eltűnt.

A kis Kollár Jánost beszál
lították a bajai közkórházba. 
Sérülése nem súlyos.

A csendőrség az ügyben 
megindította a nyomozást.

Világvárosi kirakatainkban
nézze meg az r~—
—-  .....UJÍ.I divatujdonságokat I

FISCHER PÁL R. T, divatüzlete Baja,
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Pulóvert OlCSŐII Kalapot

Combinét REINHARDT Nyakkendőt
Retiküjt divatcsarnokból. Keztyüt

Az ipartestületek uj 
területi beosztása.
Még 1932. évben jelent meg az 

iparteslületekről szóló törvény mely
nek intézkedései közé a többek kö 
zött az is tartozott, hogy a vidéki 
ipartestületek taglétszáma legalább 
200 legyen. A törvény felhatalma* 
zast adott az ip.írügyi miniszternek, 
hogy egyes ipartestűlelek működé
sét szüntesse meg és a kellő lét
számmal nem rendelkező iparlestü- 
Jeteket megfelelő anyagi feltételek 
birtokában levő ipartestülelekhez 
csatolja.

Ez. alapon az iparügyi miniszter 
a szegedi kereskedelmi és iparka
mara működési területére vonatko
zóan döntését most hozta meg és4, 
ezzel egyidejűleg Bácsbodrog vár
megyére vonatkozóan kimondotta, 
hogy a vaskuli, tompái, kunbajai, 
katymári, madarasi, csávolyi, felső- 
szentiváni, mélykúti, csátaljai, dá 
vodi garai és hercegszántói ipartes- 
tületekel feloszlatja. Vaskút község 
iparosait a Baja és vidéke, Kun
baja, Tompa, Katymár. Madaras 
község iparosait a bácsalmási járási 
ipartestület, Csávoly, Felsőszentiván 
község iparosait a Bácsbokod és 
vidéke iparlestület, Mélykút község 
iparosait a jánoshalmai járási ipar
testület, Csátalja, Dávod, Gara és 
Hercegszántó község iparosait a 
Nagybaracska és vidéke ipartestület 
kötelékébe sorozza be.

Az elrendelt intézkedések végre
hajtásával az alispánt bizta meg az 
iparügyi miniszter.

— Éveken át székszorulásban 
szenvedő egyéneknél reggel és 
este egy egy negyedpohár természe
tes ,,Ferenc József** kcserüviznek 
kitűnő hatása van, úgy, hogy a 
béknüködése elrendeződik, a gyo
moremésztés élénkül, az anyagcsere 
fokozódik, aminek következtében a 
közérzet rendkívül javul

Figyelem! Üzletáttiely ezéS! Fiwelem!

I
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy $

Üzletemet november 1-én a régi KraOSZ-féle üzletbe, Báró $

Eötvös József ut 2. szám alá helyezem át. Egyben tu- $
dalom a n. é. vevőkö/.önségemmel, hogy újonnan düSOn 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó- g
dómban lesz közismert szolid áraimmal vevököznnségern T
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni. Telefon 2 93. <

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton $
órás-ékszerész,

Telefon 2-93.

Hamis tanulásért hat hónapi börtönre 
ítélte a bajai törvényszék az öreg Rómeó 

vadházastársát.
Az elmúlt év pünkösd másod

napján nagy verekedés volt a bajai 
határban az egyik tanyán. Kalmár 
József és négy fia között tört ki a 
háborúskodás, mert az öreg Kalmár 
.elkíi dte a feleségét és vadházas
ságra lépett Aladics Jánosnéval. A 
fiuk nem jó szemmel nézték a ké
sői fellángolást, az elkeseredett szó 
váltás hevében édesapjukat meg 
verték.

A család i viszály a bíróság előtt 
folytatódott, ahol Aladicsné azt val
lotta, hogy az öreget Gyula nevű 
fia is megütötte. Kalmár Gyula vi
szont azt áilitotta, hogy a kérdéses

„Az ember sorsa Írásában van."
A mai élet bizonytalanságában, mindenkinek világosságra, 

irányításra van szüksége.
PYTHIA, aki még egy hétig lesz 

Baján, a világhírű párisi magyar lé
lekbúvár psychografologa, akinek 
tudásáról csodákat beszélnek, az 
egyén Írásából kiolvassa jelleme, 
sorsa, élete minden titkát.

Tanácsot ad minden lelkiválság
ban, családi, gyermeknevelési, pálya
választó, üzleti és existenciális prob 
témákban. Pythia sok ezer ember 
lelki nyugalmát, családi boldogságát, 
anyagi helyzetét mentette meg.

Ezerféle kérdésben fordulnak hoz
zá : Hivatalnokok hivatali és csa 
ládi ügyekben.

Gazdaemberek tanácsát kérik 
terményeik eladási időpontjára, pe
res ügyeik elintézésére.

Uzletembérek társulás és uj vál
lalat előtt s régi, veszélyben levő 
Üzletek köszönhetik Pylhiának uj 

napon nem is volt otthon és Ala- 
dicsnét feljelentette hamis tanuzás 
büntette miatt.

Nagy érdeklődés mellett tegnap 
tárgyalta a bajai törvényszék Ala
dicsné ügyét. A tárgyaláson kihall
gatták Vécsey Zoltán érsekcsanádi 
borkereskedőt, aki tanúsította, hogy 
a verekedés idején Kalmár Gyula 
üzleti ügyben nála tartózkodott.

Aladics Jánosáét a vád értelmé
ben mondották ki bűnösnek és a 
törvényszék dr. Linzer-tanácsa hat 
hónapi börtönbüntetésre Ítélte. A 
vádlott és védője az Ítélet ellen 
felebbezett.

felvirágoztatásukat.
Házastársak közölt félreértés, 

elválás tragédiáját változtatja meg
értéssé, harmóniává Pythia és sok 
asszony és férfi köszönheti neki el
veszett szerelme visszahóditását. — 
Hozzáfordulnak az asszonyok életük 
százféle apró és nagy bajábap. 
„Hogy legyek karcsú? Hogy legyek 
szép ? Mit használlak az arcbőröm
nek ? Milyen ruhát csináltassak ? 
Hogy neveljem gyermekemet? Hogy 
hódítsam vissza az uramat ?’*

Fiatal leányok álomvilága valósul 
meg, mikor Pythia két férfi Írásá
ból kiválasztja, az „igazit." És hó
napok és évek múltán Írják a kö
szönő leveleket.

SiOlök és gyermekek közötti 
ellentétek, a mai idők egyik leg- 
ége’őbb problémája ez — pályavá
lasztás, tehelségfelfedezés, nevelés 
kérdéseiben Pythia megkönnyíti a 

Hallgassa meg a legújabb

rádiókat BRUSZT-nál! 
ORION. PHILIPS, STANDARD és TELEFUNKEN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. 
rAdió—service i

szülők nehéz feladatát, mert már a 
gyermek kialakulatlan Írásában is 
benne van snnak egész fejlődő, vál
tozó egyénisége.

Fogad : d. e. 11 -1, d. u. 4 7 óra 
között Baja, Nemzeti-Szálloda első
emelet.

üzlethelyiség!
A Magyar Általános Hitelbank 

bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadói

HÍREK.
— Hazajött a polgármester. 

Dr. Borbiró Ferenc polgár mester 
budapesti hivatalos útjáról tegnap 
este hazaérkezett. A polgármester 
ma délelőtt hosszasabban tárgyalt 
az ügyosztályok vezetőivel.

— Ipartestületi hivatalvizsgálat 
Konbaján. Szerdán a kunbajai Ipar- 
testiilelben hivatalvizsgálat kezdő
dött. A hivatalvizsgálaton megjelent 
Mézes János a vármegyei számve
vőség főnöke és Pélerfia Fülöp fő
szolgabíró.

— Bácsbodrogvármegyei Köz
ségi legyzök Egyesületének köz* 
gyűlése. A Bácsbodrog vármegyei 
Községi Jegyzők Egyesülete 9 én, 
hétfőn délelőtt 10 órakor a megye
háza kisgyűlési termében tartja ez- 
évi rendes közgyűlését.

— Ellopták a télikabátját. Fé
nyes József napszámos Madách 
Imre 20 szám alatti lakás feljelen
tést tett a rendőrségen, hogy Ró 
kus utca 23 számú ház elől egy 
kocsiról, míg ő a házban volt elfog 
lalva, télikabátját valaki ellopta.
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Gyors- és gépírást tanít
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett 

GYORS* ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYAMA.
Vállal gépelési munkát és másolást. Jelentkezni bármely időben 

lehet: Tóth Kálmán-u. 11\1 sz. alatti iskolahelyiségben.
Sí <E==g «CF=S ^==-w «EE3Í «^=Z B

Ma lesz a Jótákonycélu Le
ányegylet szezonnyitő teaestje. A 
Nemzeti Szálló dísztermében fenyes 
keretek közölt ünnepli meg a Le
ányegylet 40 éves fennállásának ju 
bileumát. A teaest nívós műsoránál 
fogva irodalmi eseménynek számit, 
amelyen dr. Forró Pál illusztris ma
gyar író — aki a megoperált Stella 
Adorján helyeit jön le — fog elő
adási tartani. Fenyő Anna fővárosi 
sanzonénekesnő stílusos magyar és 
modern jazzszámokat fog énekelni. 
A műsort Schőn Zsuzsi alelnöknő 
hangulatos prologja nyitja meg és 
Rosenfeld Sándor fog bajai aktuali
tásokról konferálni. A műsort tánc 
követi.

— 7139 ebet oltanak be a 
bácsalmási járásban. A bácsal
mási járásban 7139 eb kerül oltásra. 
Mátételke és Tataháza községek ki
vételével az ebek oltása már befe 
jezést is nyert.

— Rendőri hírek. Cselik Mihály 
né Pacsirta utca 42 szám alatti la
kás lakásából ismeretlen lettes ello
pott 1 nikkel karórát, kéziládáf, 
majd távozóban az udvaron levő 
fát is megdézsmálta. — Özv. Hor

URÁNJA
November 7-én,
November 8-án,
November 9-én,

Cl epreghy Ferenc
100 arannyal jutalmazott népszínmű ve

A sárga csikó
Szereplők;

Csortos Gyula, Komár Juliska, Kiss Ferenc, 
Simon Marcsa,Hoykó Ferenc, Rózsahegyi K. 

Pethes Ferenc és Cselényi József.
Kiegészítés:

Kolostorkertben Téli világ USA-ban
A legszebb zenés film Gyönyörű sporlfilm

H-í-r-a-d-ó

■ D

válh Józsefné Honvéd-utca 4 szá
mú lakásából egy aranynyakláncot 
150 pengő értékben ugyancsak el
loptak. A rendőrség mindkét eset
ben a nyomozást megindította.

— Balesetek. A Bajai Posztó 
és Takaróárugyár telepén Kricsko- 
vics Teréz munkásnő jobb hüvelyk- j 
ujját a cérnázógép, Gyulavári Jó
zsef munkás balkezét pedig az egyik 
gép fogaskereke megsértette. Első 
segélynyújtás után mindkét munkás 
lakására távozott.

— Tizenkilenc szádás üveg rob
bant fel egyszerre. Bácsalmáson 
a Repp-fele vendéglőben az elmúlt 
napokban tizenkilenc szódásüveg 
robbant fel egyszerre. A robbanás 
ereje üvegszilánkokkal szórta tele a 
vendéglőt. Emberéletben nem lörlént 
kár, egy pár vendég könnyebb sérü
lés árán menekült meg.

— Ismét egy újabb Reimholcz 
Qgy a törvényszék előtt. Reimholcz 
Lajos volt jánoshalmai írnok vég
rehajtó, újabb per vádlottja Az el 
lene a vád, hogy egy régebbi hiva
talos ügyből kifolyólag két embert 
hamistanuzásra akart rábírni. Ügyét: 
hétfőn tárgyalja a bajai törvényszék' 
Linzer-tanácsa.

Meghűlésnél, 
náthaláznál, torokgyulladásnál, mán- 
dolalobnál, fülkatarrusnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fél pohár természetes 
,,Ferenc József** keserüviz. nagyon 
jót tesz, mert a gyomorbélcsalornát 
alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emész
tést biztosit. Egyetemi orvostanárok 
véleménye szerint a Ferenc József 
viz hatása gyors, kellemes és meg 
bizhaló, s ezért használata járvá
nyok idején is igen célszerűnek bi
zony ul.

— Meghamisította búza őrlési 
igazolványt. Csik Imre jánoshalmi 
gazda elvitte a búzáját őrletni a 
malomba. A vámőrlési igazolványt 
meghamisította és igy 88 pengő 

. többletet hozott ki a maga javára. 
Csikel feljelentették s ügyében lég 
nap volt a tárgyalás. Mivel bebizo 
nyosodotl, hogy Csiket jóhiszemű 
tudatlanság vezette, a törvényszék 
az eljárást megszüntette ellene.

— Adózók figyelmébe. A 9090— 
1932 M. E számú rendelet a pon 
tos adófizető részére a folyó évi 
adótartozásukra tényleg befizetett 
töke után 2 százalékos kamattérítést 
biztosit. A természetes személyeket 
megillető ez a kedvezmény ahhoz 
a feltételhez vankölve, hogy az adó
tartozás és pedig úgy az esetleges 
hátralék, mint a folyó évi előírás 

i november hó 15-éig teljesen ki 
egyenlittessék.

Pythia
grafologa,

szeretettel és szívesen látja I 
barátait, ismerőseit Nemzeti- i 
Szálloda első emeleti lakásán, 
11 — 1, 4—7 közt. Elhozandó | 
mindazok kézírása, kiknek jel
lemét, érzéseit sorsát megis

merni szeretnék.

— A bajai tankötelesek száma. 
A bajai tankötelesek ezévi létszáma 
4299. Ebből beiratkozott 4179, mig 
hivatalból nyert beiratást 120 nö
vendék.

— Költözködik a szentistváni 
postahivatal. A szentistváni posta
mesteri kirendeltség eddigi műkö
dési helyéről a Horváth- féle üzlet 
mellöl átköltözik az eddig Arnold 
Alajos tisztiorvos lakásául szolgáló 
városi bérházba, a volt Ditelján féle 
nagyvendéglő szomszédságába. A 
postahivatalt ezután is özv. Nemes 

I Jánosné postamesternő vezeti.
— Eltörte a karját a kapasz

kodó kisfiú, megbüntették a ko
csist. Jánoshalmán Agócs Margit, 
Karip Mária, Sánta Krisztina 5—9 
év közötti kisgyerekek az utcán 
játszadoztak. Megláttak egy arra 
haladó kocsit, utána szaladtak és 

| belekapaszkodtak. Az ötéves Knopf 
i Janikának nem jutott hely és a ke

reket megragadva eltörölt a karja.
1 Fenyves Máté gazda hajtotta a ko

csit, akit gondatlansága miatt 30
i pengőre Ítéllek.

T
TUNGSRAM

MTOTOK1

Vasárnap dől el az 
őszi elsőség sorsa.

A vasárnapi mérkőzések város
szerte igen nagy érdeklődésnek néz
nek elébe és mint az előjelekből ki
vehető a közönség szinpáliájá val ta
lálkozik az egész napos mérkőzés. 
A mérkőzések várható eredményeit 
nagyon nehéz megjósolni, mert a 
bajai csapatok a szezon végére ősz- 
szeállitási gondokkal küzdenek. A 
BSE-nél a csapat nagyon magán 
viseli a disharmonia bélyegét és a 
sok bevonulás is nagy gondokat 
okoz. Végleges csapatösszeállítás 
még nincs, csak keret van megje
lölve, amiből a helyszínen lesz a

A n ó d
világmárka.
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Kombinált szobái: nagy választéka! |
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bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca. 

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiáva).

csapat összeállítva. Mindezen kö
rülmények azonban nem zárjak ki, 
hogy a honi pálya adta előnnyel és 
akaraferős lelkesedéssel Kgaláb . az 
egy pontot ne tudjak megszerezni.

A Turul valamivel könnyebb, bár 
lényegesen veszélyesebb ellenfelet 
kap. Itt is Nemesik sérülése és 
Schuh'k letiltása csapalöss/eállitási 
gondokat okoz. Bár csapatösszeállí
tást nem kaptunk, de nem lehet 
vitás, hogy a Bácsalmási MOVE 
ellen a i övetkező tizeneggyel veszik 
fel a küzdelmet a zöld fehérek : 
S/öcs — Tadily, Kalz — Zsifkovils, 
Koch, Bálint — Balogh, Feketeko
vács, Kovács, Lphel, Hirmann. Vár 
ható eredmény : 4:1 a Turul javára.

MOZI
Sárga csikó 

premier: szombaton.
Cs. preghy Ferenc immár klasszi

kus számba menő népszínműve a 
magyar filmgyártás uj útjait mutat
ja meg. A túlnyomó részben szabad 
bán fotografall izes magyar jelene 
tek egymást kergetik a hangteehni 
kailag is tökéletes produkcióban. A 
film főszerepeit a magyar film és 
szinpapmüveszet reprezentánsai ala
kítják, a Nemzeti Színház színpa
dára illő átéléssel. Bakay bíró sze
repében C'Ortos Gyula minden <d 
digi filmalakitását felülmúlja, Rózsa
hegyi Kálmán pedig a csendbiztost 
szívvel, humorral és magyar tempó- 
ramentummal eleveníti meg a vász
non. Hoykó Ferenc szerelmes 
parasztlegénye, Komár Júlia angyali 
kis paraszi menyasszonya, Gárdonyi, 
Makláry és Cselényi alakításai kü 
lön külön é együtt minden dicsé 
retet megérdemelnek Külön fejezet 
kellene Kiss Ferenc Csorba Marion 
jahoz, aki a népszínmű már szinte 
elfelejtett alakjából márványszobrot 
faragott. A Hunnia filmgyárban ké
szült filmet Pásztor Béla rendezte, 
aki ezzel a munkájával ugy'álszik 
visszakanyarodik művészi pályájá 
nak kíii.dulóponljához. Kitűnő mun
káján hit és lelkesedés vonul v gig

I aptulajduoos : 
tt H í XV LEK i L.

Bács-Bodrog vármegye alispánjától. 
147<J4lalisp 1936. szám

árverési hirdetmény.
öács Bodrog vármegye tulajdonát 

képező jó állapotban levő 6 üléses, 
csukott, 13 adó lóeiejü, hal henge
res, 2 pótkerékkel ellátott Magosix 
gépkocsi eladására átverést hirdetek.

Az átverés időpontja és helye 
1936. december hó 12 ike délelőtt 
11 óra a vármegyeház udvt ra.

Kikinlltási ár 1500 pengő.
Árverezni szándékozók tartoznak 

bánatkészpénzben 50 pengőt az ár
veréssel megbízott tisztviselő keze
ihez készpénzben leletbe helyezni.

Vét< 1 esetén a vételár azonnal 
kifizetendő.

A gépkocsi 24 órán belül elszál
lítandó.

A gépkocsi esetleges hibáért vagy 
hiányért a vármegye semminemű 
felelősséget nem vállal.

Baja, 1936 évi november hó 5 én. 
vitéz dr. Bajsay Ernő 

alispán

Családi ház
4 szobából, 3 konyhából 
álló, mellékhelyiségekkel, 
adómentes, szabad kézből

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Olcsó tűzifa!
Tuskófa hajóállomással

. szembeni Dunapartról.
1 Keményfa ölenként .... 20 P.

Lágyfa .. ..13-15 P.
Rözse kötegenként 6—10 fillér.

M Á T Y A 1 vendéglő 
Danapart.

’ GYÓGY- I
í) rüáfe<J9HASKÖTÖ, n 

J MELLTARTÓ | 
ijl Czeizier Jenöné m 
U füzőkészitő mester *

szalonjában

GKfl 10.SZ,

.o.uato'.l Bitéinek és Goidb.r

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz 

lágyfa q-ként

I- száraz
aprított akác, tölgy-, szil- és 

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Telefon ; 42. (Sugovica párl) Telefon : 195.

[|! Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

! DOROGI sálion KOKSZ
á Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

j! BOFOOi tojásszén
í DorÓSÍ diószén
| Kemény «í íay.v tűzifa ötben é$ aprítva. 

I
I Grünhyt és Társa

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 2-töl nov. 9 ig.

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

MwminiiBiHiiMaint'.iiaiiniBaiiHw

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dáóbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb höértékü magyar szén ésszéntermékek.

~ Kérje mindenütt. =■ —

|

I
Képviselet: S C h Ö H ŐS Bajai 

BAJA, Kaynaid-utca 13. — Telefon 26.

'cr könyvnyomd..; >i lkján

! Vörösmarty Míhály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET 
helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy a n o t t.


