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BnJá-BÁCSKA
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
FERENC1EK-TERE 2 SZÁM.

Telefon 52.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó :

Or. K N E Z V l E H f l
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

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

Szerkesztő :

BÍRÓ LÁSZLÓ

Kereskedelem
politikánk.

Bornemissza Géza kereskedelem
ügyi miniszter a napokban megtar
tott sajtófogadáson részletesen tájé 
koztatta a közvéleményt a magyar 
kereskedelem hivatalos munkapro
gramjáról. A különböző gazdasági 
ágak érdekei annyira összeszövőd
nek, hogy harmonikus együlímükö- ; 
désre van szükség s nem lehet fog- 1 
lalkozási ágakat egymás rovására , 
megkülönböztetni.

Sokszor tolják előtérbe a szabad- ■ 
kereskedelem problémáját. Bornem
isza Géza kereskedelemügyi minisz
ter i;<‘fgyd i érlh tő módon tette 
szóvá ezt a problémát. Igaza van, 
amikor lényként állította, hogy a 
szabadkeresked--lmet ma már egye
dül a hatalmas bíitl birodalom en 
gedheti meg magának, a világ leg
első kereskedőállama. De, vájjon 
rátérhetünk e mi is pfre az útra ? 
Magyar értékeket kockáztatnunk j 
semmifele térén sem szabad. A sza- ! 
badkereskedelem vonaláról való le
térést az a bizalmatlanság idézte 
fel, amelyet a különböző nemzetek 
egymás iránt még ma is táplálnak. 
De tisztában kell lennünk azzal is ; 
a szabii dk ereskedvleinmel történt 
szakítás a gazdasági fejlődésben 
nem jelent visszaesést, sőt bátran 
állíthatjuk, hogy a szociális szellem 
ben való gondolkodás és az ilyen 
irányú alkotások, a fejlődés maga 
s-ibb fokát jelzik.

Etekben ismertettük a kereske
delmi miniszter általános kereske
delmi irányelveit. Ami az alkotások 
vonalát illeti, a miniszter további 
programja a vidék és a főváros la
kosságát egyformán érdeklő kérdés: 
ors/ágtilhálózaltinknak kiépítése és 
modernebbé tétele. Erié a célra a 
kormány 13 4 mi 1 ó pengőt állított 
bfc a ebből építteti ki a s-ékesfe-

hérvár- gráci útvonalnak 137 kilő 
méter hosszú szakaszát is.

Az útépítési programmal kapc-o 
latban különösen ki kell emelnünk 
a miniszlernrk azt a programját,

Magyar zászlódiszben várja 
Magyarország kormányzóját 
az olasz főváros.

Magyarország kormányzója Ró 
mába utazott. A legelső magyar 
ember, akinek nevét mélységes hó
dolat, szemek csillogása és szivek 
dobbanó szeretete veszi kör ül szerte 
e hízóban mindenütt, elhagyta az 
ország halárát, hogy hivatalos láto
gatást legyen a baráti Olaszország 
államfőiénél, Viktor Emánuel király 
nál és császárnál, valamint a kérész 
ténység fejénél a pápánál.

A római jelentések szerint ural
kodónkat megillető tisztelettel fogad
ják Rómában Horthy Miklós kor
mányzót, amire büszkék vagyunk 
mert tudjuk, hogy ez az ünneplés 
rajta keresztül, nekünk is, — az 
egész magyar nemzetnek szól, ö,

839 gyermeket ruház fel a város 
a szegény tankötelezettek ruhasegélyakciója során.

Mint a Baja-Bácska már 
megírta a város az idén is je
lentős összeget fordít a sze
gény tankötelesek ruhasegély
akciójára, A kiirt ajánlattétel 
után,az el készítendő ruhák műn

Isméi eljött Antos a szegedi f<> 
gidaimi letufilöiti orgona müvébe és 
megs/ob llaHa a ferencrendiek hír 

amelyik a vidéki lakosságot oly 
intenziven érdekli. Ez, a bekötő
utak építése. Ugyanis, még mindig 
600 községe v.n az országnak ame
lyik nem rendelkezik bekötőultal.

akinek szive dobbanásában egy nem
zet testesül meg, visszasugárózza az 
ünneplés és lelkesedés fényét arra 
a kicsiny országra, amelynek névé 
ben a látogatást teszi.

És az európai közvélemény, nagy 
jelentőséget tulajdonit az államfői 
találkozónak, Hiba volna ebben a 
találkozásban külön politikai motí
vumokat keresni. Magyarország és 
Olaszország barátsága adva van.

De az államfők találkozása két
ségkívül alkalmas arra, hogy még 
jobban elmélyítse a két ország kap 
csolatait, memenlóul szolgálva azok
nak, akik még mindig nem akarják 
elismerni Magyarország helyét a 
nap alatt.

kába adása is megtörtént már, 
úgy hogy a jövő hó elején 
már a kiosztásra is sor kerül.
A város az idén 839 gyer

meket ruház fel. Az egyes 
iskolák összeírásai alapján 392

Antos orgonahangversenye
neves nagy dimensió u orgonáját.

É». alkalommal mintha közelebb 
fért volna a lelkűnkhöz a művész. |

Az egész ország közvéleménye 
őszinte megelégedéssel fogadta Bor
nemisza Géza kereskedelmi minisz
ter munkaprogramját s megértő 

[ nyugalommal váija az alkotásokat.

Magyarország kormányzója annak 
a nemzetnek lelkét vitte Rómába, 
amely ezer esztendőn ál tett bi
zonyságot arról, hogy akar, tud és 
fog élni.

Tegnap délután elindult a vonat, 
Róma pedig magyar zászlódiszben 
fogadja ma Magyaroiszág kormány
zóját, a Főméltóságu Asszonyt és 
kíséretét. A ma reggel 9 órakor 
Rómába éi kezelt magyar turista
vonat Shvoy István ny. gyalogsági 
tábornok vezetésével 306 magyart 
vitt Rómába, hogy szemtanúi le
gyenek annak az ünneplésnek, mely
ben a nagy olasz nemzet részesíti 
Magyarország Kormányzóját, A vo
nat 3 órakor ér Rómába.

| pár cipő, 100 drb gyermek- 
j nadrág, 200 drb. kötött kabát,

15 drb nyertnek télikabát, 105 
drb. leánykaruha és 90 drb 
gyermek kötött kendő kerül 

! kiosztásra.

Az erős akkordokkal kezdő, majd 
lágyabb futamokat kergető Bach 
D-tnoll Praeludiüm és fuga után

Jó meleg matlassé „MARS“
leányka 

pongyolák érkeztek!
gyermek-kocsik
gyári lerakata, eredeti árakon!

FISCHER PÁL R. T. divatüzlete Baja. (Régi postaépület.)
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áthelyezte üzletét a régi üzlete melleti házba 
Vörösmarty-utca 6 szám alól 4 SZÓID alá.

Fianck dallamos melodiáju Faulázi 
ójával bűvölt el játéka. Ebben a 
miiben az ábránd minden ritmikai 
derűj ■ felcsendült.

Antos sa játszerzeményü F-moli 
Szonátája a crescendok mintafaja. 
Modulált hangnemben hatalmas ex
pozíciós tételét mindvégig erős lem 
pókkal kíséri és teljes fokozott erő
vel alátámasztja 
Dubois: Marsche 
Bosú : Ch*nt du 
dallamával a 
hangulatának 
báiolt.

kon jár c 
átiratában 
mag 
Csupa

A 
tette 
Áld
Naüya' 
Daloskor 
gyeim ív 
művészi

V
ma gasszin vonalú 
értékelték s hogy 
ként müértő 
közönnyel 
vezet iránt.

Hasonló tónus 
Triomphal ja, mig 
soir ja csicsergő 

természet esti 
varázsával el 

a hullámé- 
müve Antos

orgonaest legki 
eseménye volt, 
és erő.

műsort kiegés/i 
Kersch F. : 

zád és Erdélyi : 
zeket a bajai 

kiméri, fe- 
ör, igazi 

ezt a 
evesen 
egyéb-

érthetetlen 
e ritka műéi 

rj.

szabad 
minden

Liszt : Szent Ferenc
kegy teljes 
talán az 

aslóbb művészi 
hév, lendület 

választékos 
két énekszám, 

ozattal járul ho 
iszonyunk. E

Sis.s József 
II vezényleiév 
lendülettel adta elő 

églelenül sajnáljuk, hogy 
előadást k 
a város 

közönsége 
viseltetett

Elmaradnak 
a megyeházán a jövő 
hó elején esedékes 

ülések.
A megyeházán a december 

hó elején esedékes közigazga
tási bizottsági ülést és kisgyü- 
lest bizonytalan időre elhalasz
tották. Mint értesültünk az 
ülésekre csak december má
sodik felében kerül sor, köz
vetlenül a téli évnegyedes köz
gyűlés előtt.

— Elrontott gyomor és az ez
zel összefüggő bélza varok, felfuvó 
dás, kellemetlen szájíz, émelygés, 
homlokfájás, láz, hányás, hasmenés 
vagy székszorulás eseteiben már 
egy pohár természetes 
,,Ferenc József1* keserű viz is igen 
gyorsan, biztosan és mindig kelle 
ménén hat.

— Ellopott kerékpár. Reisz 
Dezső kereskedelmi ügynök gróf 
Battyányi utca 13. szám alatti la
kásának tárt kapualjából Csepel 
gyártmányú kerékpárját ellopták.

Megelőznek
A sok gyermekes családok védel j 

mének ötlete újabban Bajáról kiin 
dúlva tette na g országos körútját. 
A Zichy Gyula érsek tízéves érseki 
kinevezésének fordulójára kezdemé
nyezett három h z megépi’ését kö
vette a Baja-Bácska állal felvetett, 
Szent István király emlékére épi 
lendő száz ház gondolata.

| A szociális problémák két ököllel 
| kopogtatnak ajtónkon s mi radikális 
i és gyökeres megoldást gondoltunk 
I ötszáz hold értékesítése utján. Meg 

nyugtalónak találtuk ennek dacára 
a/, évi tiz ház megépítését is: saj 
nosan nélkülözzük azonban a kivi
telre vonatkozó rendelkezéseket,

Elítélte a törvéoyssék a bácskai 
üzletbetörések tettesét és vádlott

társait.
Sztrapák Józsefet 2 és fél évi fegyházra, bátyját Sztrapák 
Simont 8 havi börtönre. Sztrapák Simonnét 2 havi és 

Sztrapák Ferencet 1 havi fogházbüntetésre ítélték.
A sorozatos bácskai betörésekkel 

vádolt Sztrapák József tompái sző 
költ fegyenc és orgazdasággal vá 
dőlt társai : testvérbátyja Szít apák 
Simonnénak felesége és Ferenc fia 
bűnügyének tárgyalását tegnap dél
előtt folytatta a törvényszék dr. 
Linzer-tanácsa.

A bácsalmási, kisszállási és kele- 
biai üzletbe törések ügyében h foly
tatott nyomozások körülményeire 
vonatkozólag kihallgatták Tóvári 
Ferenc, Máramarosi István tompái, 
Beszerényi Péter Bácsalmási és Du 
lity József kelebiai rendőröket, akik 
Szlrapákékat kihallgatták. A rend
őrök előadták, hogy Sztrapák Sí 
mon beismerte: tudott a be'öté

Az Excelsior Harisnyaház-cég

Földes HE 
a régi üzlettel szemben, 
uj modern üzletében áll továbbra is m. t.

vevöközönségének rendelkezésére.
Excelsior Harisnyagyár r. t. egyedarusitása.

bennünket
hololt a lakás igénylők állandóan ér
deklődnek az ügy állása iránt.

Most a lapok közlése szerint a 
pécsi belvárosi egyházközség hatá
rozta el, hogy tiz sokgyermekes csa
ládnak epit szoba-konyhás házat.

Adakozás utján 20.000 pengőt 
gyűjtöttek is már erre a célra.

A székes káptalan külön 7000 
pengőt vagy egy két szoba kony
hás modern ház megépítését aján
lotta fel.

Az építkezést tavass/al megkezdik 
s a nyáron át is adják a házakat 
lakóiknak.

Mikor adjuk mi át a bajai sok 
gy»rmekes csaladoknak házaikat?

| sekiől. Felesége és fia szintén el- 
j ismerték, hogy később őket is be

avatták a dologba. A szembesítés
nél Sztrapákék semmit el nem vál
laltak.

Dr. Tarnay Oszkár kelebiai or
vos elmondotta, hogy Sztrapák Fe
renc egy este nála járt könnyebb 
sérülésekkel és azt állította, hogy a 
csendőrök megverték, de látlevelet 
nem kért és a sérülésekből nem le
hetett megállapítani mitől származ
hatnak.

Kozla Félix kelebiai pénztáros, 
Hrnák Tamás vendéglős és László 
Sándor lényegtelen tanúvallomásai 
után Gramling Kornél ügyészségi 
alelnök mondotta el vádbeszédét. 

Sztrapák Józseffel szemben a vád 
változik, mert az első betörés értéke 
200 pengőn alul van, de a többi 
vádlottal szemben a vádat változat
lanul fenntartja. N tivitásnak látszik 
Sztrapák Simonná és Ferenc állí
tása, hogy ők nem tudtak a belő 
résekről.

Dr. Mamusich József védő Szlra- 
pák Simonné és Ferenc felmentését 
kéri, arra hivatkozva, hogy ők 
minden jel szerint ártatlanok.

A törvényszék kihirdetett Ítéleté 
ben Sztrapák Józsefet három rend 
beli lopás bűntettében mondotta ki 
bűnösnek és 2 és fél évi fegvházra, 
valamint az. ország területéről való 
kitiltásra Ítélte

Sztrapák Simont ugyancsak lopás 
bűntettéért 8 havi börtönre, felesé
gét 2 havi fogházra, Ferenc fiát 1 
havi fogház ra Ítélte.

Mind a négy vádlott felebbezett 
az Ítélet ellen.

Ideiglenes 
házadómentesség 

kérése.
A m. kir. pénzügyminisztérium a 

153 600—VIII. a. 1936. számú kör
rendeletével megengedte, hogy mind- 
azoknak a háztulajdonosoknak, akik 
az Országos Kislakásépitő Szövet
kezet (u. n. Faksz) kölcsönével uj 
házat építettek, — de az ideiglenes 
házadómenlességért annak idején az 
épület használatbavétele után nem 
folyamodtak, vagy ha folyamodtak 
is, a kérelmük azért ulasittatolt el, 
mert az előirt határidőn túl, elkésve 
terjesztették elő, — az ideiglenes 
házadómentesség (részükre méltá
nyosságból engedélyeztessék.

A fent hivatkozott rendelet értel
mében felhívjuk azokat a Faksz 
kölcsönnel épült házak tulajdonosait 
(haszonélvezőit, akik valamely ok
ból házadómentességben ezideig nem 
részesültek, hogy ideiglenes házadó 
mentességi igényüket a váiosi adó 
hivatalba (emelet 30 sz. szoba) leg
később folyó é i december hó 10- 
ig saját érdekükben Írásban jelent 
sék be.

A bejelentéssel egyidejűleg hitelt- 
érdemlő iratokkal igazolni kell, hogy 
a kérdéses ház Faksz kölcsönnel 
épült, mert kérelmüket csak az 
esetben fogadhatjuk el érdemi tár 
gyalás alapjául.

Flzaxean elő
a baja-bAcskAra.
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Egy évi börtönre ítélte a bajai 
törvényszék Hangya Lajos fiatal 
bokodi gazdát, aki édesanyja 
védelmében leütötte állandóan 

iszákos apját.
Hangya István bokodi gazda ál

landó veszekedésben élt a család 
javai. A g-rzda gyakran ittas volt, 
ilyenkor üldözte a há/anépét, ve.rte 
a feleségét, aki két fiával nem egy 
ízben, éjszaka menekült el otthoná
ból a rabiátus ember miatt

Augusztus 23-án kora délután 
Hangya István megint részeg volt és 
durván támadt nagyobbik fiára a 
29 éves Hangya L.jósra. A fiatal
ember szó nélkül dolgozni ment, 
alig jött azonban elő, az öregfHan 
gya baltával támadt rá, úgy hogy 
Hangya Lajos a ház mögötti kuko
ricásba menekült, majd a lóisláló- 
ban a lovak etetéséhez fogott. Nem 
sokkal ezután az öreg Hmgyál, aki 
igeu fenyegető hangulatban volt, 
felesége kérte, hogy térjen inkább 
pihenőre.

Az asszony tapasztalásból tudta, 
hogy férje olyankor, ha kialudta a 
mámorát, lecsillapodott. Hangya Ist
vánt azonban olyan éktelen dühbe 
hozta a fiaiért aggódó asszony fi
gyelmeztetése, hogy az ágyra te- 
perte feleségét és fojtogatni kezdte. 
Az asszony sikoltozva kiáltott se
gítségért, erre az emberi mivoltából 
kivetkőzött Hangya István, az egyik 
fiának az ágyra dobolt ingét gyö 
möszölte felesége szájába. Hangyáné 
segitségkiíjltásaira Hangya Lajos a 
kezében levő lapáttal rohant be az 
istállóból s már útközben rémülten 
csillapította az apját, aki most már

Kiadó 
üzlethei viség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

Vitéz Somló József 
a Honsz bajai cso

portja elnökének 
ünneplése.

Szombaton besőséges ünnepség 
keretében ünnepelte a HONSz ba
jai csoportja vezetőiét vitéz Somló 
János elnököt, akit Rükkert János 
ügyvezető igazgató üdvözöli a cső 
port nevében. Vitéz Somló János 
elnök közvetlen szavakkal köszönte 
meg az ünneplést. Köszönetét mond
va munkatársainak, akik a sokszor 
igen súlyos feladatok megoldásában 
segítségére voltak. Széchenyi Imre 
alelnök köszöntötte még az elnö
köt kijelentve azt, hogy a csoport 

fia ellen fordult. Dulakodni kezd 
l tek s a fiatal H-irigy a a lapáttal 

olyan ütést mért az apja fejére, 
hogy koponyája nyomban betörött 
és eszméletét vesztette.

Hangya Lajos aléllan f.-kvő edes 
anyját eszméletre térilelte, öccse 
pedig kocsin a faluba vitte édesap 
ját s orvost h'vlak. Néhány nap 
múlva a súlyosan sérült embert a 
kórházba hozták s röntgennel vizs
gálták meg a sebesülést. Az öreg 
Hangya azonban nem akart a kór
házban maradni scsak négy napmulva 
mikor állapota rosrzabbodott, en 
gedte, hogy a Róna-szanatóriumba 
szállítsák, ahonnét szeptember 13-án 
haza hozták. Hangya István szep
tember 20 án meghalt, fia ellen pe
dig haláltokozó súlyos testi sértés 

| miatt emelt vádat az ügyészség.
Üjlyél légi >ap tárgyalta a bajai 

törvényszék dr. Linzer-tanácsa. Han
gya Lajos megtörtén vallott és ön
védelemre, valamint feldúlt lelkiál
lapotára hivatkozott. Édesanyja és 
kiskorú öccse hasonlóan vallottak,

Gramling Kornél ügyészségi elnök 
a vád értelmében kérte Hangya 
Lajos bűnösségének megállapítását, 
védőié dr. Barasils Antal felmenté
sét kérte, hangsúlyozva, hogy a 
vádlót édesanyja védelmében cse 
lekedelt.

Hangya Lajost a vád alapján egy 
évi börtönbüntetésre Ítélték. A vád 
lőtt és védője fellebbezett.

mint egy ember áll elnöke mögött, 
majd Balka Oszkár és Kerekes Er
nő szólallak föl s a hadiözvegyek 
nevében özvegy Dallos Ferencné 
nyújtott át egy csokor virágot.

Az ünnepség során megemléke
zésül egy ezüst serleget nyújtottak 
át az ünnepellnek.

A pénzkezelés 
uj rendszerére tér át 
a községi közigazga
tás terén közeljövő

ben a vármegye.
A vármegye vezetőségének egy 

uj és mindjárt megállapíthatjuk, hogy 
nagy horderejű és a gyakorlati élet
nek megfelelő intézkedéséről ad 
hatunk hirt.

A vármegyei számvevőség elő
terjesztésére vitéz dr. Bajsay Ernő 
alispán rendeletét készül kiadni ;

mely a községek pénzkeze
lését megreformálva

a mai pénztárkezelés helyett a 
poslatakarékpéDztéri csekkrendszert 
akarja életbe léptetni.

Ez a mai kornak mindenféle te

kintet ben megfelelő újítás a házi 
pénzkezelés sok nehézségét fogja 

| kiküszöbölni és nem ád módot 
j olyan visszáságokra, mint legutóbb 
, is egyik községben történt, hogv a 
' Dévárt egyik pénzkezelője szabály- 
| talíii nyugta alapján felvéve a köz.- 
| világítás áramdiját és elsikkasztva, 

nem csak a községet, de magát a 
Dévárlot is érhetően kellemetlen 
helyzetbe sodorta.

A postaiakat ék pénztári be és ki- 
fize ési, valamint a bevezetendő 
kliring rendszer a községek admi 
nisztrációját is hivatva lesz rneg- 
könnyebbiteni.

HÍREK
— Hivataivizsgálat Mélykutnn 

és Kisszálláson. Vitéz dr. Bajsay 
Ernő alispán, dr. Karvázy János 
másodfőjegy7Ő és Hant József szám
vizsgáló kíséretében Mélykulon és 
Kisszálláson hivalalvizsgáiatot tar
tott.

— Megcsonkított férfihullát ta
láltak. Soltvadkert határában bor 
zalmasan megcsonkított férfihullát 

I talállak a vasúti síneken, amelyről 
csak nehezen tudták megállapítani, 

' hogy Fábrik József 50 éves bóosai 
i iakos. Testét a vonat teljesen ketté- 
i szelte. Valószínűleg öngyilkosságot 
• követett el, mert már 15 éve sú

lyos betegségben szenvedett.

November
November
November 
November 

hó 21-én,
hó 22-én,
hó 23-án, 
hó 24-én.

4 napig
Budapesttel egyidöben I

Nászút féláron
BsgasEMsewwüitiiMii mi mi

Magyar, zenés vígjáték 12 felvonásban.

Főszereplők :
I
Agay Irén,

Jávor Pál,
Kabos Gyula, 

Erdélyi Mics, 
Dénes György.

Kisérőfilm :

Tavaszi hangok
Strauss János gyönyörű vnleere, világhíres, csőd sz p tájak.

H«i-r-a-d-ó

í Fűző.SL 

j MELLTARTÓ 
m Czeizler Jenöné

J füzőkészilő mester
H szalonjában

B-Jft, KADAR UTCA 10.SZ.

s=:~3»
— Eljegyzés. Geri Bözsike Baja- 

sz-ntistván és Tóth Lajos tanító
I Hercegszántó jegyesek.
I — Étvágytalanságnál, gy omor-
i hurutnál, g-tsztrikus láznál, bélreke
' désnél, emésztési r nyheségnél, 
I anyagcserezavaroknál, csalánkiütés-
i riél és bőrviszketésnél a természetes 
i ,,Ferenc József** keserüviz rendbe-
i hozza a gyomor és a belek mükö- 
I désél s megszabadítja a testet a fel

gyülemlett rothadó anyagoktól.
— Elszökött ló. Balta Já nos 

bácsbokodi gazda házába hazatérve, 
kocsijából lovait akarta kifogni, mi
közben egyik lova kiszökött az ud- 
vaiból és eltűnt.

— Ellopott briiliáns melltü. 
Újházi László kereskedelmi iskolai 
tanár, Kertváros 12. sz. alatti lakós 
feljelen’ést lett a rendőrségen, hogy 
ismeretlen lelles ellen, aki előszo
bájából egy arany melltüt briiliáns 
kövekkel kirakva és egy arany 
nyakkendőiül ellopott.
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— Ellopott gerenda és épO 
letfa. Földi Dezső kertéit Mohos 
tori ut 13. szá 111 alatti lakós felje
lentést tett a rendőrségen, hogy 
ínost épülő házánál a lerakott ge
rendákból és deszkákból ismeretlen 
tettes 30 perr^ő értékű anyagot el
lopott.

1936. 8370 szám. 
Pk 14036—1934

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t-c. 102. g-a 

értelmében közhírré teszem, hogy a 
dr. Flórián Géza bajai ügyvéd ál
ltai képviselt Kovács János és özv. 
$zubó Andrásáé végrehajtató javá
ra végrehajtást szenvedő ellen 2220 
Pengő fillér tőke és járulekai ere
jéig a bajai kir. lárásbiróság 1934 P. 
1074 sz. végzésével elrendelt kie
légítési Végrehajtás folytán végrehni 
tűst szenvedőnél 1934 évi december 
hó 15 én le , illetve f>liilfoglall és a 
vh. 8609—1934 szármi foglalási 
jkvben 3—44 t a. összzeirl 4094 P 
fillér re becsült bútorok, sertések, te 
henek, üszők, lovak, hordók borral, 
8 Vég üásoszon s egyéb ingósá 
gokra a bajai kir. járásbíróság 
Pk. 14036—1934. sz. végzésével 
az árverés elrendeltetett annak 
1908 ét'i XLI. I. c. 20 § a, valamint 
az 1930 évi XXXIV.t. c. 72 § a alap 
jön az alant megnevetett s a 
foglalási jegyzőknyvböl ki nem tűnő 
más foglaltatok javára is az árve
rés megtartását elrendelem de csak 
arra az esetre, ha kielégítési jo 
guk még ma is fennáll s ha el
lenük halasztó hatályú ignykereset 
folyamaiban nincs.

Az árverésnek végrehajtást szén 
védő lakásán, Szerénáén 75 szám

sz.

alatt leendő megtartására 1936 
évi december hó 3 napjának d o. 
10 óráját liizöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt és fentebb részlete 
zelt ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a becs
érték kétharmadánál alaosonyabb 
áron végrehajtási szenvedők hoz 
zájárulása nélkül nem adhatók 
el.

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

Baja, 1936. nov. hó 11-én.
Horváth Andor
kir. bir végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött

ür.

Laphilajdonos:

K N É Z V LE K ít

Hangszer-
=========== SZAKÜZLETI 

készít n t o v 
J a VI t
hangol FERENC
hangszerkésilti mester
BAJA. KOSSUTH LAJOS-U. 2.
(DreSchér-ház.)

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

eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Zománcozott és fekete

tűzhelyek.
Minőségért, sütésért garantia!

Könnyű és nehéz vas- I rl1kkeil
Á szerkezetek készítése! <i> Autágénhegesitésl

| Illés György
™ BAJA, VÁRADY ÉRSEK U.45.

Tel*fon: 525.

j—„ 
I 
í 
I 
I 
J 
í 
í 
|
U «Z?.' «K~r ■

Kombinált szobák nagy választékai!

EBÉDLÖK
HÁLÓK
URISZOBÁK POLLAK

bútorárúház
Baja, Kossuth Lajos utca.

SZOLID ÁRAK!
Kedvező fizetési feltételek.

Elsőrangú anyag és munka garantiával.

I! száraz

Saját termelésű tűzifa 
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár

I fűz
aprított akác, tölgv-, szil- és lágyfa q-ként 

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 
legalacsonyabb napi áron kapható.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK és fakereskedök

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Tekfor. : 42 (Stigovica p»ri) Telefon : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

D00@GiaH®y KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

Dorogi tojásszén
Dorogi diószén

Kemény és lágy tűzifa ölben és aprítva.

Grűnhut és Tárta bTjaTtKm

a «e=s <e==s «

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 24-től nov. 30 lg.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára

i

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET
helyiség kiadó. 
Érdeklődni 
úgy a n o ti.

Szobafütéshez:
Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécsi dióbrikett (szurokmentet)

Legmagasabb höéttékü magyar szén és széntermékek. 

— EE Kérje mindenütt. =— —

Képviselet; 5 ( h Ő El é S Bajai
BÁJA, Haynald-utca 13. — Telefon 26.


