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Dr. Alföldy Béla.
Bácsalmás községe dr, Al- 

földy Béla országgyűlési kép
viselőt díszpolgárává válasz
totta.

Dr. Alföldy Béla a legrégibb 
bácskai nemesi családok egyi
kének ivadéka ; családjának 
törzsfája Nemesmilitics község
ben virágzott ki ; ennek a 
községnek a lakossága túlnyo
mó részben nemesekből állott 
és fiai mindig nagy szerepet 
játszottak a megye közéleté
ben, mert mint nemes embe
rek a megyei közgyűlésen sza
vazati joggal bírtak s lakóhe
lyük Zomborhoz — az akkori 
megyeszékhelyhez közel feküd
vén — a gyűléseken könnyen 
megjelenhettek ; mig a messze 
lakó reme ek az akkori rossz 
utak miatt bizony sokszor el
maradtak.

A régi nagy megye szelle
miségének, hagyományának, 
erényeinek képviselőjét tisztel
jük benne s az egész megye 
büszkeségére szolgál, hogy a 
bácsalmási kerület választópol- 
gársága helyet biztosított szá
mára a magyar országgyűlés
ben.

Az ő meg nem alkuvó ön
tudatos nemzeti érzése, bátor 
kiáll;<>sa nemzeti önállóságunk
ért, függetlenségünkért ; a sze
génység, de különösen a sok 
gyermekes családok szociális ' 
igazságaiért való pihepés uél- 
kii:i állandó harca minden 
nemesen érző és gondolkodó 
magyar ember számára pél
dául szolgálhat.

A tömegigazságaíért való 
küzdelmet át és átszövi sok 
ezer ember érdekében gya
kori.| jótékonysága, segítsége, 
kö ' ■ njárása. Mint ember,

mint politikus, mint szociális 
gondolat modern hőse, min
denképen méltó arra a leg
nagyobb tiszteletre, melyet 
egy közület polgárral szemben 
tanúsíthat a diszpolgárságra.

A belügyminiszter felülvizsgáltatja a városok 
földbirtok Kezelését jövedelmezőség szempontjából.

Mint feltűnő jelenség, a belügy
miniszter figyelmét felkeltene, hogy 
a földbirtokos városok és községek 
általában ráfizetnek földjeik re, vagy 
legdább is olt tartanak, hogy meg
művelés alatt álló földjeik mélyen 
alatta maradnak az elérhető mini
mális jövedelemnek. És épen ezek
ben a városokban, mint K< cskemét, 
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Jász
berény és Makó, a pótadó a száz 
százalékot is túlhaladja.

Mint — értesültünk — a várci 
és községi föld- k jövedelmezőségé 
nek kérdésével most a legfelsőbb 
vagyonfelíigyeleli hatóság is foglal 
kozni fog- A városok jövő évi költ 
ségvetés előirányzatai most kerül-

Dr. Reményi-SchneSler Lajost a HEP pártvezetőségének tagjai 
sorába választják a ma esti pártértekexleten.

(Budapesti tudósítónktól) A 
Nemzeti Egység Pártja a kép
viselőház mai formális ülése 
után este félhét órakor érte
kezletet tart, melyen dr. Da-

Kerítés miatt feljelentést tettek egy titkos 
borkimérő ellen.

A rendőrség leleplezte a bünlanyát. — Fiatalkorú 
„házicselédnek."

leányok egész sorát alkalmazta

Nagyszabású bűnügyben folytat 
nyomozást a rendőrség közel egy 
hét óta. Egv fiatalkorú leány fel

Bácsalmás községe minden
képen méltó díszpolgárt válasz
tott meg; amennyire díszt je- 

I lent ez dr. Alföldy Béla or- 
; szággyülési képviselő számára, 
| ugyanannyira díszére válik a i

nek jóváhagyás végeit a belügymi 
nis/ter elé, A belügyminiszter ez 
alkalommal külön vizsgálat tárgyává 
teszi, hogy a városi földekben fekvő 
lökék után milyen hozadékot lehet 
elérni és hogy a kellő jövedelmező
ség hiányainak mi az oka ?

Amit lapunk hasábjain már anyi- 
szor szóvá lettünk és amely nem 
egy felszólalás tárgyát képezte a 
tői vf nvh itóság kis és közgvüléstin, 
annak időszerűsége íme bekövelke- 
zeit. Sürgettük pedig mindannyi 
szór a törzsvagyon alap átváltozta
tását. Sürgettük a vízvezeték és csa 
tornázás kétdésének megoldását a 
földek helyett, a Szent István há 
zak felépítésének kérdésében az

| rányi Kálmán miniszterelnök 
előterjeszti a kormánypárt ve
zetőségének megválasztandó 
harminc képviselő névsorát.

Mint értesülünk, az uj párt

jelentést tett a rengőrségen elcsá
bítása miatt

A rendőrség a feljelentés alapján 

nemes és tiszteletreméltó el
határozása Bácsalmás polgár
sága számára is, mert bizony
ságot tett arról, hogy igazsá
gos, bölcs, hálás és hűséges 
tud lenni.

anyagi alap fellelését és olyat- köz
üzemek további létesítéséi, melyek 
a város egyetemes érdekeinek meg
felelnek, meri tartottunk átlói, hogy 
a földek jövedelmezőségi int k egy 
esetleges felülvizsgálata azt az ered
ményt hozhatja, hogy a belügymi
niszter felfüggeszti és felülvizsgálati 
jogánál fogva azt kedvezőtlennek 
Ítélve maga fogja annak kezelését 
irányitattni.

De szükségesnek latijuk a figyel
met felhivoi a földbirtokrt formra is. 
Ezek ulán pedig újból sürgetjük a 
törzsvagyonalap stabilabb álváltozta 
tásál. mert hitünk az, hogy e réven 
a jövedelmezőség fokozását is mi
előbb el tudjuk érni.

| vezetőség tagjai soréba vá
lasztják dr. Reményi-Schnel- 
ler Lajos orsx. gyűlési kép- 

viselőt is.

' uh hinditolt nyomozása során szen
zációs eredményre bukkant.

Az Egyik bajai iitkos borki-

Szivesen látjuk Ont
| újjáalakított iizletlielylségMbanl

| Figyelmes kiszolgálás! — Olcsó árak!
K ■

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)



november

Pulóvert olcsói! Kalapot
Harisnyát ncillUADnT Inget
Combinét KElNIaAKV I Nyakkendőt

Í8®tifeÍH divatcsarnokból.   KeZtyÜt
mérésben valóságos kerítése 
folyt a fiatal tapasztalatlan 

leányoknak.

A nyomzzás í dalai szerint a tit
kos borkimérés tulajdonosa azon 
ürüggyel, hogy néki házicselédre 
van szüksége, egész sorát a fiatal 
leányoknak alkalmazta,

aki tet aztán bűnös üzelmekre 
kényszeritett.

A feljelentést tett leány teljesen ár
tatlanul került a titkos borkimérő 
karmaiba, aki ez esetben is rutul 
visszaélt a fiatalkorú leány tapasz
talatlanságával.

A rendőrség ez ügyben már be
fejezte a nyomozást, az akták pe 
dig átkerültek az ügyészségre.

Csak ezen a hiten fogad

■ PHhia
a világhírű iikot látó graíolo- 
ga tudásairól csodákat beszél
nek. Mindenkinek segít! El 
hozandó mindazok kézírása, 
kinek jellemét, érzéseit, sorsát 
megismerni szeretné Fogad 
11 —1,4 — 7köztNemzeti Lem.

A Mávaut p?óbajárat 
indításét határozta el 
a Baja—Kiskunhalasi 

vonalon.
A Mávaut végre belátva, hogy a 

bácskai községek egymásközti for
galmában és a Baj-tval való jobb 
összeköttető - érdekeben a járatok 
mai menetvonalai sok kívánni valót 
hagynak maguk után,

ehó12 étül kezdődöleg egye
lőre próbajáratok indítását 
határozta el a Baja-Kiskun

halas vonalon.

Bácsbokod, Bácsalmás, Mélykút és 
Jánoshalma községek érintésével.

A próbajáratok menetrendje is 
megjelent már. Eszerint a járat Ba
járól indul délután 4 óra 10 perc 
kor Kiskunhalasra érkezik 6 45 kor, 
Halasról indul reggel 7 50 kor, Ba
jára érkezik 10 30-kor.

A Mávaut ennek a járatnak be
állításával egyik legforgalmasabb és 
legjövedelmezőbb vonalát iktatja be 
bácskai hálózatába.

— Ellopták a ruháját. Kiéin 
Pál bajai lakásnak az Erzsébet 
királyné utca 90. .számú házának 
kerítésére kitelt ruháját ellopták.

Szilvölgyi Miklóst választotta be 
a Jegyző Egyesület a megye törvény 

hatósági bizottságába.
Tegnap tartotta meg a vái megye

házán a Bács Bodrog vármegyei 
Jegyzőegyesület ezévi rendes köz 
gyűlését Gille András kelebiai fő
jegyző elnök, elnöklésével.

A közgyűlésen választották meg, 
a Jegyzőegyesület érdekképviseleti 
tagját a megye törvényhatósági bi
zottságába, mely hely Szalay Zsig- 
mond vaskuli főjegyző elhunytéval 
megüresedett.

Oömbös gyászünnepélyt rendez 
a Move a Központiban.

— Dr. Rajnfss Ferenc országgyűlési képviselő lesz 
a gyászünnepély szánoka. —

A MOVE bájai csoportja e 
hó 29-én Gömbös gyászün
nepélyt rendez a Központiban, 

i igy akarva leróni háláját, az 
; emlékezés gyászán keresztül 
' az iránt a nagy magyar ál- 
! lamférfi iránt, akinek külpoli
tikai vonalvezetése ezekben a 
napokban mutattak meg érlelő 

I gyümölcsét.

Saja művészeinek és iparművé 
szelnek szegedi és bajai 

kiállításai.
Ezekben a mai nyugtalan idők

ben, amikor gazdasági, világnézeti, 
materiális, szellemi és erkölcsi ellen
tétek külön táborokba bontják nem
csak az egész emberiség it, nemcsak 
a nemzetet, hanem egy egy város 
közönségét is, mégis akad az em-

Figyelem! ÜlletáthölyezéS’ Figyelem!

A nagyérdemű közönség szives ludoméséra hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KraUíl-iele üzletbe Béré

Eötvös József ut 2. izé- aia helyezem át. Egyben tu
datom a n. é. vevőkört ..gémmel, hogy újonnan dtlsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó
domban lesz közismert Szolt 1 áraimmal vevöknzönsége.n 
igényeit a legteljesebb mértekben kielégíteni. Telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész. 

A közgyűlés 21 szavazattal ér
dekképviseletében

Szllvőlgyi Miklós csávolyi ve
zető főjegyzőt választottameg 

a törvényhatósági bizottságba ren
des tagjául, mig 12 szavazattal pót 
tagként Sasvári György csátaljai fő 
jegyzőt választották meg.

I A közgyűlés ezután letárgyalta a 
| tárgysorozat többi pontját.

A gyászünnepély szónokául 
a MOVE dr. Rajniss Ferenc 
orsz. gyűlési képviselőt kérte 

fel.
aki a meghívást el is fogadta. 

A Központi Színháztermé
ben megrendezendő gyászün
nepély délután 4 órakor kez
dődik.

béri életnek olyan tere, ahol ezek 
az ellentétek elcsitulnak s valami 
különleges törvényszerűségek : a szép 
és jó, az igazság törvényei ural- 

| kodnak.
Ez a különleges világ a müvésze- 

' tek világa. Ez. a világ zajtalan. Vá

sári zaj, tülekedés nem veri f 1 a 
munka, az alkotások csendjét s 
szinte csak akkor veszünk róla tu
domást, mikor művészeink időről- 
időre kilépnek csendes rezervállsá- 
gukból s kiállításon számolnak be 
egy-egy elmúlt esztendő munkássá
gáról.

Baja kulturéletének valósággal 
reprezentánsai a mi művészeink, 
akik a művészet minden ágát kulli- 
válják. Rangsor nincs közöttük; m11)d• 
egyikük annyira egyéni, hogy össze
hasonlítást nem tűrnek.

Nekünk valamennyien jó ismerő
seink : Czeglédi Nagy József, Ber
csényi Aladár, Miskolczy Ferenc, 
Szommer Géza, Puskás Klári, vitéz 
Zsoinbory József művészek, ipar
művészek állanak ki munkáikkal; 
hozzájuk csatlakozik még mint ven
dég a Mansz helyi csoportja sző
nyegeivel és Sassy György szob
rászművész, Zala György tanítványa 
és munkatársa.

Ma azonban ott tartunk már, 
hogy a mi megnövekedett művész
gárdánknak szűk már a bajai ke
ret s a bajai kiállítást megelőzően 
bemutatkoznak Szeged város kö 
zönsége előtt is.

A szegedi kiállítást imecsfalvi 
vitéz dr. Imecs Gyöigy főispán 
nyitja meg s december 4 ig tart; a 
bajai kiállítást december 8-tól—24 ig 
tervezik.

Szeged város legnagyobb vidéki 
kulturcentrumunk; közönsége inti- 
értő és épen ezért nyugodt lélek
kel bocsátjuk útjukra művészeinket, 
akik épen úgy tanúságot fognak 
tenni Szegeden Baja város művészi 
életének fejlettségéről, mint ahogy 
becsületet szereztek a bajai kultúrá
nak a tavalyi budapesti kiállításon.

Nagy sikere volt Bácsalmá
son Vécsey Vilma Énekmű- 

vésznönek.
A Bácsalmási Katolikus Leány

egylet tegnap este tartotta meg han
gulatos szezonnyitó teáját, melynek 
műsorán nagy sikert aratott Vécsey 
Vilma énekmüvésznő, Vécsei Dazsó 
mátételkei vezetőjegyző felesége. A 
művésznőt, aki esztendőkig hosstu 
szünet után ismét megkezdte ven
dégszerepléseit nagy ovációval ün- 
napelték. A bácskai énekesnő leg
utóbb Budapesten Fráter Loránd, ax 
ismert dalköltő dalaival vendégsze
repelt és most újabb budapesti 
szereplésre készül. Szó van arról.

. hogy legközelebbi bajai programjára 
j elkíséri Uray Margit a rádió fiatal
| és tehetséges zongoraművésznője is-
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Hallgassa meg a legújabb 

rádiókat BRUSZT-nál!
ORION, PHILIPS, STANDARD és TELEFONKÉN 

készülékek a legkisebbtől a legnagyobbig. ■
RÁDIÓ-SERVICE!

Megvizsgálják az elmeállapotát a 
kaszáskeresztes mozgalomba szé
dített jánoshalmi gazdának, aki 
vonőkéssel összeszurkálta politikai 
különvéleményen levő feleségét

A Böszörmény fele kaszáskeresz
tes per egyik szereplője Mészáros 
István jánoshalmi földmives, hitves
társon elkövetett szándékos ember
ölés bűntettének kísérletével vádol
va állott tegnap a baj ti törvényszék 
előtt.

Mészárost a felesége elhagyta, 
mert amióta Mészáros belekevere 
dett a kaszásmozgalomba felborult 
a családi békéjük. Az asszony mér
séklésre intette az agitációba szédí
tett férjet, akit viszont módfelett 
elkeseritetl, hogy éppen a feleségé
nél nem talált visszhangra a Bö
szörmény eszmékkel és emiatt sok
szor megverte, mig nem az asszony 
otthagyta.

Mészáros többször is kérte a fe
leségét a visszatérésre, de az hajt

A kenyérsütés halálát okozta 
az egy éves kisszállási fiúcskának.

Rácz Józsefné kisszállási asszony 
augusztus 11 én az almajorban ke
nyeret sütött, utána a banyakemen 
céből a parazsat kiszedte és leta
karta, majd munkára ment. Nem 
sokkal ezután megjelent a major
ban egy éves kisfiával Kovács Fe- 
rencné ottani asszony.

Kovácsáé Hurlon Rozália nevű 
beteg barátnőjének látogatására ér
kezett, aki a kemence közelében az 
udvaron feküdt. A kisfiú valahogy 
elmászott az anyja mellől és a pi- 

Reinholcz ellen vallott a tegnapi tárgya
láson, a hamistanuzásra felbujtott 

vádlott-társa.
A harmadszor elitéit Reimholcz | hamis tanurásra felbujlás vádiával 

Lajos volt jánoshalmi végrehajtó I állóit tegnap a bajai törvényszék 
közokiralhamisilás b intettének é. | elölt. Reiinkolcz elleu az a vád,

Gyors- és gépírást tanít |
és elöhészil irodui vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett M 

6Y0HS- ÉS GÉPHÖ UNFOLYáNá. V
Vállal gépelési munkát és másolási. Jelentkezni bármely időben ■ M 

lehet: Tóth Kálmánu. ll\l sz. alatti iskolnhelyiségben.
».—- s?-r: n

hatatlan maradt.
A közelmúltban egy este 7 óra 

tájban alaposan f elöntve vonókéssel 
állított be feleségéhez. At asszony 
nemet mondott ; Mészáros feldön
tötte a lámpái, a sötétben feleségé
nek ugrott és hét helyen összeszur 
kálta. A véresdráma idején a szo
bában tartózkodott egy szomszéd- 
beli kisfiú, aki feleimében az ágy 
alá bujt és mikor az ágyrí. t; pert 
asszony testéből az ágyneműn ke 
resztül lecsurgó vért érezte magán, 
kifutott és segítségért kiáltott.

Mészáros a tegnapi tárgyaláson 
olyan különösen és zavartan visel 
kedetl, hogy elrendelték elmeálla
potának megvizsgálását és egyelőre 
megfigyelés alá veszik.

rázsba lépett. Kovácsné rémülten 
vitte a halasi kórházba súlyosan 
megsérült gyermekit, ott azonban 
állítása szerint azt mondták neki, 
hogy a sebesülés nem komoly s ha
zaküldtek. A kis Kovács István két 
hét múlva borzalmas kinek között 
meghall, Ráczné pedig gondatlan 
ság miatt a törvényszék elé került. 
Kél heti elzárásra ítélték, de az 
ítélet végrehajtását három évi pró 
baidőre felfüggesztették. 

hogy 1933. május 18-i keltezéssel 
kiállított egy Jánoshalmán Holács 
Istvánnál készült jegyzőkönyvet, 
melyben egy üzleti állvány lefogla 
lásáról van szó ; ez a foglalás azon
ban a valóságban nem történt meg.

Reimhocz Kernya György és en
nek törvénytelen fia Tóbiás György 
jánoshalmai napszámosokra hivat
kozott, akik akkor éppen Holácsék" 
nál dolgozlak.

Ezt a körülményt azonban vala 
mennyi tanú megcáfolta és a két 
ember, akik először vallották is 
Reimholcz állításait, hamistanuzás 
bűntettével ugyancsak a törvény
szék elé került.

A tegnapi tárgyaláson Kernya it 
tasan jelent meg és alaposan Rein
holcz ellen vallott. Azt állította, 
hogy ott semvoltak, Rdmholcz. sza 
ladgált utánuk és egy esztendei ke 
nyeret Ígért nekik, ha mellette ta
núskodnak. Fiának és Reinholcz- 
nak köszönheti, hogy a dologba be-

Kiadó 
üzlethelyiség’

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azon nalra kiadd! 
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November 7-én,
November 8-án,
November 9-éa,
November 10-én.

Csepreghy Ferenc
lOOarannyal jutalmazott népszínmű ve

A sárga csikó
Szereplők:

Csortos Gyula, Komár Juliska, Kiss Ferenc, 
Simon Marcsa,Hoykó Ferenc, RózsahegyiK.

Pethes Ferenc és Ck-lényi József.
Kiegészítés:

Kolostorkertben Téli világ USA-ban
A legszebb zenés frlm Gyönyörű sport film

H-

lekeveredett, állította makacsul.
Az. ügyben nem került sor Ítélet

hozatalra, mert a másik vádlott : 
Tóbiás Gyötgy nem jött el a tár 
gyalásra. Elrendelték az elővezeté
sét és az újabb tárgyalást péntekre 
tűzték ki.

HÍREK.
— Jól sikerült a Gyurkovics 

lányok bajai előadása. Vasárnap 
ecte 8 órakor a Központiban nagy
számú közönség elölt mulatta be a 
bajai Szent Margit Leányklub Her 

, cég Ferenc kitűnő vigjátékál a 
: a Gyurkovics leányokat. Az előa- 
: dást Szeremlei Lőrinc rendezte a 
! lőle megszokott rutinnal és a fősze

repben is nagy sikert ért el. A sze 
I reposzlás és az előadás is kitűnő 

volt, a közönség sokat és szívesen 
tapsolta a szereplőket.

— Elveszett egy fehér zsebken
dőbe csomagolva 25 pengő 56 fillér 
Felhívják a megtalálót, hogy a tör 
vényes következmények terhe alatt 
a rendőrségre szolgáltassa b?.

— Szív- és idegbajosoknál, 
vese- és cukorbetegeknél, kösz- 
vényben és csuzban szenvedők
nél az enyhe természetes 
,,Ferenc József* keserüviz kitűnő
en beválik, mert a beleket alapo
san kitisztit ja, a gyomor és a máj 
működését előmozdítja, az emész- 

| lést és az anyaécserét pedig lénye- 
; gesen megjavítja.
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Fűző (HASKÖTŐ,

MELLTARTÓ
Czeizler Jenöné

füzőkészitő mester 
szalonjában

BUJA. KÁDÁR-UTCA 10.SZ.

— Ellopták a talicskáját. Cdn 
kötői József kőmives Bolgár-u’ci 3 
szám alatti lakos talicskáját a vá
rosi bérház. udvarából ismeretlen 
tettes ellopta,

— Előadás a Baja-Városi Gaz
dasági Egyesületben. A Baja Vá
rosi Gazdasági Egye stíléiben a Duna- 
Tiszaközi Mezőgazdesági Kam«ra 
előadója e hó 11 én este 8 órakor 
előadást tart az időszerű gazdasági 
kérd«sekiől.

— Mentőtanfolyam. E hó 21 én 
és 22 én a bajai ipailehpek alkat 
mazottai számára a polgári iskola 
rajztermében menlőlanfolyamot ren 
deznek. A m< nlőtanfolyam elő. dója 
az iparügyi miniszterium kiküldöttje 
lesz.

— Ideges emberek gyotnor- 
és bélbajánál naponta reggelizés 
előtt egy félpohár természetes 
„Ferenc József" keserűviz kissé 
fdmelegitve régesrégóla b. vált há 
ziszer, amely a székleteiét és az 
anyagoserét még megrögzött ese
tekben is igenkeik mesen szabi'yozza.

SPORT
A bajai

— Ellopott kerékpár. Zick Jó 
zsef Kákonyi utca 18 szám alatti 
lakos Márfon nevű 12 éves fiától 
a Bezerédí utca 16 számú ház elöl 
kerékpárját ellopták.

Laptuiajdouos :
Or. KHEZV LEHŰL.

Vk 
Pk.

BTSE
NSE

7
7

DVOGE7
7
6
7
6
7

TSE 
Bácska
MTE
MÜVE
BSE
BMTE

alosztály bajnoksági 
állása :
6
5
5
2
3
2
1
1

T ö

2

1
2
2
3
3
4
3
5

I v

196
28:9
13:14
2 :14

7:20
7:16

10:14
9:19

e

12
10
10
6
6
5
4
3

307. sz. — 1936. 
13078. sz. — 1936.
Árverési hirdetmény.

Dr. Tomaschoff Sándor Bpesti 
ügyvéd által képviselt Vasadi és 
Vértesi, Bpesti végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedő ellen 100 P. 
tökekövelelés c-s jóiulékai erejéig a 
bajai kir. járásbíróság 1920—936. 
számú végzésével elrendelt közben
járással foganatosítandó kielégítési 
végrehajtás folytán 1936. évi szép 
tember hó 29. napján lefoglalt és 
1335 P. re becsült ingóságokat, kö
zöltük üzlet ereridezés, áruk Baja 
városban, Zichy B. tér 8 sz. vég
rehajtást szenvedő üzletébe 1936. 
évi november hó 13. napjára, déle
lőtti háromnegyed 12 órára ezen
nel kitűzött biró árverésen a lég 
többet igéidnek, készpénzfizetés el
lenében azonban a becsár kélhar 
mad részénél nem alacsonyabb vé 
felárban el fogom adni, A szakér
tői becslés elrendelése esetén a Te. 
74. § a az irányadó.

Ezi az árverést a Vhn. 20. § a 
értelmében azo nak a végrehajtó
toknak (csatlakozóknak) a javára is 
kitűzöm, akik a hirdetmény kibo
csátása napjáig a b ntí ingókra kié 
légi'ési jogot szereztek és ellenük 
halasztó hatályú igénykereset nincs.

Baja, 1936. évi oki. hó 28 án.
Popini László Albert 

kir. járásbirósági 
végrehajtó.1

2
3
4
5
6
7
8
9
BTSE-BMTE és DVOGE—BMTE 

mérkőzések 0:0 gólaránnyal lett 
igazolva.

4-5 utcában
EGYEDÜLÁLLÓ

pékség azomial 
bérbedadö,

ESETLEG HÁZZAL
EGYÜTT E L fi D Ű !

CÍM A KIADÓBAN !

Kombinált szobák nagy választékai

EBÉDLÖK ®
HÁLÓK®
ÚRI SZOBÁK IT

Baja, Kossuth Lajos utca.
SZOLID ÁRAK!

Kedvező fizetési feltételek.
Elsőrangú anyag és munka garantiával.

ls száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kői is 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

aprilctt akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható. 

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDŐK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szenljánosi-ut 7.
Tel- fon : 42. (Sugovica pari) Telelőn : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

OOíOOÍ tojásszén 
bOFOfll diószén

Kemény é$ iágy tűzifa Ö6b®ü é$ aprítva

Grűnhut és Társa B A JA — Telefon 160.

Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 9 tűi nov. 17 ig.

GYARMAT! EMIL 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET

Szobafütéshez

tojásszén

Legmagasabb höértékii magyar szén ésszér.termékek.

—------ = Kérje mindenütt. =........... —

Képviselet: s c h ő r és Bajai 

B a J fi, Haynald-utta 13. - Telefon 26.

™ ffiM


