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Telepítési ^vasiét, 
ipartürvény.

Ha a magyar törvényhozás 
történetéi átlapozzuk száz évre, 
sőt régebbi időkre is vissza
menőleg, egyetlen-egyszer sem 
találunk korszakot, melyben 
olyan sok nagyfontosságu ja
vaslatokat tárgyaltak volna 
egyszerre, mint épen ma.

Az országgyűlés most tár
gyalja ugyanis az ipartörvény 
novelláját, mely a kisipar ér
dekeit hivatott szolgálni : gaz
dasági helyzetén javítani ; 
ugyanakkor a kép viselőház 
egyesitett bizottságai részlete
sen tárgyalják a telepítési ja
vaslatot.

Mind a két törvényjavaslat 
tipikusan népi érdekeket szol
gáló demokratikus tervezet, 
melyek végeredményükben a 
nemzeti jövedelem ígozságo- 
sabb elosztását, az egészsége
sebb társadalmi rétegeződés 
nagy érdekeit, az ipar és me
zőgazdaság okszerű fejlődését 
szolgálják.

Az 1790-es, az 1825—36-os 
és az 1848-as idők reform 
mozgalmai voltak hasonlatosak 
azokhoz a törekvésekhez, me 
lyek ezekben a törvényjavas
latokban megnyilatkoznak.

Akkoriban a fejlődést, vagyis 
a széles népretegek jobb meg
élhetését a nemesség és föne- 
messég monopolisztíkus kivált
ságai, a földmivelö jobbágyság 
földhöz kötöttsége, a hitel hi
ánya, az ipar és kereskedelem 
céhrendszerü kötöttsége aka
dályozták.

Az alkotmányos jogok csak 
a kiváltságos osztályokat illet
ték ; a nép egyáltalán nem ér
deklődött a közdolgok iránt ; 
csak épen vegetatív életet 
tengette; ipar és kereskede
lem alig volt.

Ez volt a nemzet állapotá
nak keresztmetszete ; ezt kellett 
átalakítani. És örök dicsősége 
marad a magyar nemzetnek, 
hogy ezt a nagy nemzeti át
alakulást véres forradalmi ese
mények nélkül vitte keresztül. 
A magyar nemesség önként 
feladta előjogait, befogadta a 
földmivelö jobbágyságot az al
kotmány sáncaiba, átengedte

a földbirtokot, melyet addig 
mini egy örökbérlet formájá
ban használt a jobbágy örök
tulajdonul.

Az ipart illetően Kossuth 
Lajos már hirdette, hogy „A 
nagyságnak, jólétnek és hata
lomnak főforrása az ipar — 

1 ö ad a tudománynak is gya
korlati érteket. Az emberi te
vékenység más ágaiban csak 
bizony os fejlesztő erő mutat
kozik, inig az iparban ez az 
erő teremtő és ezért az ipar

Dr. Artinger tmre 
készül s

A Mansz bajai leányköre 
rendezésében legközelebb Ba
ján tart előadást dr. Artinger 
Imre, a Magyar Jelzálog Hi- 

I telbank igazgatója dr. Artinger 
Imre a Bajáról kiindult karri
erek legérdekesebbjei közé 
tartozik. Felelős szerkesztője 

’ a „Magyar művészet" képző
művészeti szaklapnak, mely a 
Szinnyei-Merse Társaság hi- 

; vatalos lapja.
Szerkeszti azonkívül a „Ma- 

gyarmüvészeti anthologiat" és

■ Borba öntőit lygköel öngyilkosságot 
kísérelt meg egy bajai pincér.

Áilitóiag szerelmi bánata miatt akart a halálba menekülni.
Vasárnap este a Greksa-féle ven

déglőben mulatozott Forgács Gyula 
27 éves hajai pincér Mulatozás 
közben ahogy a lamburazenekart 
hallgatta, hirtelen megszédült és le
zuhant a padlóra.

A mentők beszállították a kór
házba, ahol megállapították, hogy a 
válságos állapotban levő pincér lúg- 
kőoldaltal megmérgezte magát. A

Véres féitékenységi dráma 
az Erzsébet királyné-otcában két élet 

veszélyes sebesüléssel.
fiz elutasított udvarló vad vérengzése.

Szombaton este az Erzsébet ki
rályné utca 71. az. ház elölt véres 
féltékenység! dráma játszódott le, 
amelynek kél életveszélyes sebesült 
áldozatát a városi közkórházban 
ápolják.

a leghatalmasabb hordozója a 
haladásnak."

. Amikor tehát a kormány
1 gyors tempóban egyszerre dol- 
] gozik a mezőgazdaság és ipar 
| fejlesztésén Kossuth Lajos szel
lemében jár el ; ezekben a ja
vaslatokban ugyanazon hala- 

j dósra törekvő nemzeti szel- 
i lemnek megnyilatkozásait kell 
, látnunk, mely szellemnek hal- 
' hatatlan képviselői Kossuth 
Lajos és gróf Széchenyi István

1 voltak.

hsjaB előadására
5 Mansz.
' esztétikusa a Színnyeí társa
ságnak. Dr. Artinger Imre fél
tucatnál több idegen nyelvet 
beszél a nemzetközi képző
művészetnek egyik legalapo-

i sabb ismerője ; a hazai mű
vészi körökben ma már igen 
nagy tekintélye van. Előadá
sának témaköre természetesen 
„A mai magyar képírás."

Bajai előadása, érthetően 
j nagy érdeklődéssel találkozik, 
j Az előadást március második 
felében tartják meg.

mérget borába öntötte és úgy itta ki. 
Forgács már egy éve udvarolt 

Nagv Anna pincérleánynak és vak) 
színűnek tartják, hogy szerelmi bá 
nata miatt kereste a halált.

Munkatársunk vasárnap délután 
: érdeklődött a kórházban a pincér 
| állapota felöl, ahol azt a felvilágosi 
‘ tást kapta, hogy Forgács állapota 

súlyos, de felépüléséhez van remény. 

Fekete Imre bajai szövőgyári mun
kás, aki együtt dolgozott a posztó 
gyárban Jerkovics Józsefnévul, ál
landóan üldözte az asszonyt. A to 
lakodó udvarló vallomását Jerko 
vicsné nem hallgatta meg, hanem

megkérte 17 éves József nevű fiát, 
hogy esténként várja meg a gyár 
elölt és kísérje haza, hogy inegle 
gyen védve Fekete Imre tolakodó 
udvarlásától.

Szombaton este ismét megvárta a 
Jerkovics fiú édesanyját, akivel ket
tesben indult? k a városba Szent- 

i jíúosí utón. Amikor az Erzsébet 
királyné utca 71. sz. alá érlel-., hír 
te'en előttük termett Fekete és 
durván Jerkovicsnéra támadt, aki
nek fia nyomban védelmére kelt. 
Fekete azonnal kést rántott és vá- 
lámadl az anyja védelmére kelt 
fiúra, akibe kétszer markolatig döfie 
kését. Az asszony kiáltozására oda- 

I rohant Bánfi József 28 éves fiatal- 
| ember, aki Jerwővics József segitsé- 
i gére akart sfrífru, az .elutasított 
i udvarló azonban most már ráta- 
‘ inadt és őt is megszórta.. A véreng- 
I zésre összefutottak többen és iete- 

perték a merénylői, akit a rendőr
ségnek adták át. A két áldozatot, 
akiknek állapota életveszélyes, be
szállították a közkórházb , hói 
vasárnap délelőtt kihallgatta őket 
dr. Marjai Péter vizsgálóbíró..

Fekete Imrét a rendőrség letar
tóztatta és a nyomozás lefolytatása 

| után átadták a bajai ügyészségnek, 
ahol szándékos emberölés kísérleté 

! nek büntette cinjén rövidesen kitü- 
: zik a tárgyalást.

A közkórházban Jerkovics álla- 
, pota súlyosra fordul!, mert a két 
s’tirás a tüdejét fúrta át és sok 
vért veszteit

Feketétől a rendőri nyomozás 
megállapította, hogy kötekedő, bics- 
kázó természetű ember, aki már 
hónapok óta üldözte Jerkovilsnét, 
aki nem is akart hallani róla.

A bajai pénzügyigazgatóság 
búcsúja a távozó Kölbig 

osztályfőnöktől.
Dr. Radetzky Ágost hír pénzügy- 

I igazgató a bajai pónzügyigazgalóság 
nevében meleg hangon búcsúzott 
dr. Kölbig Ferenc pénzügyminiszteri 
osztályfőnöktől, az egyenesadóügy- 
oszlály kiváló vezetőjétől, aki az 
elmúlt hónap végével megvált híva 
találó). Dr. Kölbig Ferencnek kiváló 
organizáló képességei voltak és a 
világháború végeztével az egyenes
adók országos rendezése körül mu
tatott fel kiváló eredményeket.
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(sávolyon vasárnap 
volt a téli gazdasági 
tanfolyam záróvizs

gája.
Csávolyon most fejeződött be a 

hathetes téli gAzdasági tanfolyam. A 
záróvizsga vasárnap délelőtt 10 
órakor volt a csávolyi tóm. kát. 
elemi iskolában. A záróvizsga mun
karendje során a vizsgázók a tan
folyam anyagáról tartanak előadást.

Zsalud Gusztáv a jánoshalmi gaz 
dasági iskola igazgatója vezetésével 
folytatták le a vizsgát, melyet a 
Hiszekegygyei nyitották meg és a 
Himnusz eléneklésével fejezték be 
a hallgatók. A bizonyítvány, a ju 
talmak és jelvények kiosztása után 
a hallgatóknak a tanfolyamon ké
szült háziipari készítményeit mutat
ták be

A BSE közgyűlése.
A Bajai Sport Egyesület hivatko

zással az alapszabályok IV. 14 § ára, 
1936 évi március hó 8 án délelőtt 
10 órára a Nemzeti Szálló külön 
termében tartandó XXVIII. évi ren
des közgyűlését ezennel meghirdeti 
és az egyesület összes tagjait meg
hívja. Tárgysorozat : Elnöki jelentés 
Titkári jalentés. Pénztári jelentés. 
Számvizsgálók jelentése. Tisztujitás.

Indítványok 3 nappal a közgyűlés 
előtt írásban nyújtandók be. 
Határozatképtelenség esetén március 
15 én délelőtt ugyanazon helyen 
10 órakor a megjelent tagok szá
mára való tekintet nélkül a közgyű
lést megtartjuk. Elnökség.

I

Negyedszer is szép 
sikere volt az Arany

kakasnak.
A Kiscsávolyi Olvasókör müked 

velő gárdája — mint ezt annak ide
jén megírtuk, háromszor mutatta 
be az Olvas körben az Aranykakas 
c. 3 felvonásos vígjátékot.

Tegnap az Alsóvárosi Olvasókör 
meghívására ismét előadták a szín
darabot. Az előadást nagyszámú 
közönség nézte végig. A szereplők 
a negyedik előadáson is szép siker
rel játszottak. Különösen nagy sikere 
volt a két női főszereplőnek : Rasz- 
tik Piroskának és Sétáló Katónak, 
Sok tapsot kaptak még Kender Já
nos és Tüske János.

Vennék két vagy háromszobás 
házat, esetleg mellék 

helyiségekkel.
Az eladónak Őrök lakást adnák.

CÍM a KIADÓBAN I

Monaka a japán forradalom vezére 
főbelőtte magát.

A tizennyolc forradalmár tiszt 
öngyilkossága után vasárnap újabb 
revolver dÖrrenl Tokióban : a nagy 
vezérkar hivatalos közlése szerint, 
Monaka kapitány, aki a lázadó lisz
teket vezette, főbelőtte magát.

Több lázadó tisztel, altisztet és 
katonát letartóztatlak; részben a 
katonai ügyészség fogházába, ré
szint a laktanyai fogdába szállítot
ták. Ot tisztet a katonai hatóságok 
kizártak a hadseregből.

A császár már kijelölte Okada

Műkedvelő szinielőadái Bátmonottoron.
Nagyon jól sikerült műkedvelő 

szinielőadást rendezett vasárnap este 
a bátmonoslori ifjúság. A színdara
bot, melynek alapgondolata a ma 
gyár földhöz való ragaszkodás ápo
lása, Szemző Antal igazgató tanító, 
körzeti felügyelő irta

Az ifjúság számára irt színdarab
nak az a meséje, hogy vándorcir
kusz érkezik a faluba, melyet külö 
nősen a levente ifjúság látogat na
gyon.

A cirkusz tulajdonosa észreveszi 
ezt az érdeklődést, szóba elegyedik 
a leventékkel ; oroszlánvadászatról, 
afrikai kirándulásról mesél nekik 
csodás dolgokat ; csábitja őket, hogy 
szökjenek meg vele Afrikába.

Akad is öt kalandvágyó levente, 
aki elszökik a cirkusszal. Ezekre 
azután nehéz sors vár, mert rab 
szolgakereskedők kezébe kerülnek, 
akik nagyon megkinozzák őket. Ám 
van a leventék között egy ügyes 
fiú, aki észreveszi egyszer, hogy 
magyar hajó köt ki a tengerparton, 
ahol épen dolgoztak a magyar le
venték. Sikerül a magyar hajóra 
szökniük s onnan azután visszajut 
nak a magyar hazába ; ahol nagy 
szeretettel fogadják őket.

A falusi magyar ifjúság leikéhez 
jól alkalmazkodó meséje a színda
rabnak nagy hatást váltott ki a 
nagyszámú közönségben, mely igen 
melegen ünnepelte községe népszerű 
igazgató tanítóját.

Az előadáson megjelentek dr. 
Ortay József kir. tanfelügyelő dr. 
Horváth Alajos esperesplébános, 
vitéz Epres Lipót népművelési tit
kár, Bánhegyi János mélykúti igaz
gató tanító, a község egész intelli
genciája, valósággal a község apraja 
nagyja.

A színdarab erkölcsi tartalmával 
és hazafias szellemével hűséges élesz
tője, ébrentartója a nemzeti gon- 
dalatnak, a hazához, az ősi földhöz 

I miniszterelnök utódját. Az uj mi- 
: niszlerelnök nem tagja a császári 
! háznak, nem is aktív tengernagy 

vagy tábornagy. Ez annyit jelen
tene, hogy a kormányban nem ér
vényesülne teljesen a katonai párt 
akarata.

Sailo washingtoni japán nagykövet 
vasárnap rádióbeszédet mondott, 
amelyben heves lám-dást intézett a 
katonai párt ellen, amely „saját or
szágát veszélyezteti".

való ragaszkodásnak és a bajban 
való összefogás gondolatának, a 
bajlársias szellem ápolásának.

A színdarab hatását nagyban elő
mozdították a szép díszletek, me
lye el vitéz Zsombory József ipar
művész készített. Különösen tetszet
tek az afrikai vidékeket ábrázoló 
tájképi részletek.

Az előadást tánc követte; a ma
gyar lányok, legények vígan ropták 
a szép magyar csárdást.

A lengyel külügyminiszter 
Belgiumba érkezett.

Beck ezredes, lengyel külügyrai- 
niszter vasárnap este háromnapos 

j hivatalos látogatásra a belga fővá 
rosba érkezett. A lengyel külügy
miniszter ma tartja első megbeszé
lését Van Zéland miniszterelnökkel.

HÍREK.
— Dr. Scheer György egészség

ügyi előadása. Tegnap délután 4 
órakor a hajai Stefánia Szövetség 
kiküldetésében Szenlistvánon a Di- 
telján-féle volt nagy vendéglőben dr. 
Scher György az ismert bajai gyer
mekorvos általános érdekű egész
ségügyi előaadást tartott. Dr. Scher 
nagy felkészültséget mutató előadás
ban a tüdővész és a venereás be
tegségek elleni küzdelemre adott 
értékes és komoly ismertetést.

— Sem a megye, sem a város 
nem tart gyűlést. A gyűlések ügy
rendje értelmében a megyénél szer 
dán a városnál csütörtökön kellett 
volna megtartani a márciusi kisgyü- 
lést és a közigazgatási bizottság ülé
sét. A gyűlések mindkét törvény
hatóságnál elmaradnak. Ezidőben a 
főispán és a polgármester is Buda
pesten a belügyminisztériumban 
tárgyalnak. A közigazgatási bizott
ságok ülését e hónapban már min

den valószínűség szét int nem fogják 
megtartani. Ily módon Bácsmegye 
közigazgatási bizottsága ez idei első 
ülését már csak apiilisban tudják 
lefolytatni.

— Szőlőtulajdonosok figyelmé
be. A Baja Városi Gazdasági Egye
sület értesíti az érdekelt szőlő gaz
dákat és szőlőtulajdonosokat, hogy 
a megrendelt csemege szőlővesszők 
megérkeztek és az igénylők azt az 
egyesületben átvehetik. Az átvétel
lel egyidőben kell a vesszők árát is 
megfizetni.

M 0 Z I.
Diadalul a „Kém élhetek 
muzsikaszó nélkül" bajai 

premierje.
A magyar filmek közölt megér

demelten nagy a sikere Móricz Zsig 
mond filmre írott regényének. A 
„Nem élhetek muzsikaszó nélkül" 
öt napos hajai hódítása, úgy hisz 
sziik, Szilágyi György megelégedését 
is elnyeri.

Jávor Pálnak talán ez a legjobb 
filmje. Mulató jelenetében szenzáci
ósan karakteriálta az magyar föld
birtokost. A sokoldalú Gőzön Gyula 
néhány pompás jelenése páratlan 
volt. Vizváry Mariska, Vaszary Piri 
méltán a legnépszerűbb magyar ko
mikus színésznők. Mulatságos epizód 
jeleneteiknek minden Ízben bomba
sikere volt. Amit ebben a filmben 
produkálnak az szinte felülmúlha
tatlan. Berky Lili finom színpadi 
egyénisége, gyönyörű magyar be
szédstílusa nemkevésbbé szinpatikus.

Somogyi Erzsi bájos játéka, Delly 
Ferenc, Gárdonyi, Tapolcay, Daj- 
bukát Ilona alakítása egészíti ki a 
jól megrendezett darab együttesét.

Minden előadásnak zsúfolt néző
tere van s a jegyekről is előre kell 
gondoskodni, ami mindennél jobban 
bizonyítja, hogy a közönség szere- 
tetébe fogadta a filmet.

üzletáthelyezés!
Értesítem a mélyen tisztelt 
vevőközönségei, hogy üz
letemet március hó 1-től a 
városi székházba, a volt 
Blumberger-féle helyiségbe 

helyezem át, 
ahol mélyen leszállított ára
kon fogok továbbra is áru
sítani.

Mély tisztelettel

Welchner Lőrinc
rőföskereskedő.
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Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó 
Ékszert órát ajándéknak.___

SZIKLAI MÁRTOh 
órás és ékszerésznél. 

Erzsébet királyné-ucta 21.

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járd órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernek
Pontosan járó férfi és női karórák 2 évi jótállássáI mar 5 pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

— Nagy árzuhanás a jugoszláv 
baromflpiacon. A németországi be
viteli tilalom katasztrofálisan letörte 
a baromfiárakat Zágrábban. A hiz
lalt baromfi ára 14 rői 6—7 dinárra, 
a kappané pedig kilogrammonként 
20 dinárról 7—8 dinárra zuhant, 
de még ezeken az árakon sem akad 
vevő. Egy dinár értéke 8 fillér.

— Idősebb embereknél, akik*  
nek székletéte rendellanes és 
fájdalmas, sokszor már 3—4 evő
kanálnyi /e/mésze/es„Ferenc Jóiief" 
keseriiviznek nyolc napon át való 
használata is meghozza a normális 
bélhiiirülést s tartós megkönnyeb
bülést biztosit.

— Be kell jelenteni a város
házán a slketnéma gyermekeket. 
A város felhívja a szülőket, gyám, 
gondozókat slb. hogy a gondozá
sukban levő 5—10 éves siketnéma 
gyermekeiket 1936. évi március hó 
10 ig a főjegyzői hivatalba jelentsék 
be. Figyelmeztetik a szülőket, hogy 
siketnéma gyermekeik az intézetben 
megtanulják a hangos beszédet, en 
nek más ember szájából való leol-

Február 
Március 
Március 
Március 
Március

29-én,
1- én,
2- án,
3- án,
4- én.

Pál

Nem 
élhetek 

muzsikaszó 
nélkül
A női főszerepet

Somogyi Erzsi 

vasását, írást, olvasást, számolást 
stb. s ezek mellett a fiuk kézügyes
séget, a leányok varrást, női kézi
munkát is tanulnak es ezzel képe
sítik őket arra, hogy az intézetek
ből kilépve, kezük munkájából meg
élhessenek s igy a hazának dolgozó 
tagjaivá váljanak. Az igazolt szegény 
szüiők siketnéma gyermekei az in
tézetben ingyenes helyet kapnak.

— Harmincmillió dolláros ga
bonaveszteség. A kanadai búza*  
pool az árak tartása céljából az 
utóbbi két esztenüő aratásai után 
nagymennyiségű búzát vásárolt ösz- 
sze az akkori árakon. Összegyűjtött 
készleteit most veti piacra, minthogy 
azonban a világpiacon a mostani 
árak alacsonyabbak, eddig 30 mil
lió dollárra (160—170 millió pengő) 
becsülik az előállott veszteséget. Rá
adásul az eladások folyton lejjebo 
nyomják az árakat.

— Megint a baromfitolvajok. 
Ferenc Károly ny. máv, altisztnek 
Tóth Kálmán utca 39 számú házá 
nak gazdasági udvarából elloptak 
két kendermagos tyúkot.

— Elütötte a kOCSi. Szombaton 
délelőtt Tóbiás Péter 48 éves bajai 
napszámos Gyár-utca 3 számú la
kos a vasút állomás felé haladt, 
amikor egy bérkocsi elütötte. Tóbi
ás jobb alsólábszára megrepedt. A 
kórházba viliék.

— Halálos alkoholmérgezés. A 
garai csendőrség jelentése szerint 
Putterer Simon 69 éves 
garai gazdát 
között holtan 
megállapítása 
dóan ivott és 
zés ölte meg. 
kiadta a temetési engedélyt.

— A világ legnagyobb uszo
dája. Sydn ey (Ausztrália) városa 
elhatározta, hogy akkora uszodát 
építtet, melynek hossza 150, széles
sége pedig 100 méter lesz. Tízezer 
ember számára készülnek benne 
kabinok és vetkőzőhelyek. Az épü
letet üvegtetővel fedik be, amely 
azonban a meleg évszakban szét
nyitható. Most határozták el az 
építkezést és ez év őszén már ké 
■zen akarják átadni a közönség
nek.

— Tintaceruza — vigyázat Ál 
tatában azt tartják az emberek, hogy 
a lintaceiuzát szájbaveni veszélyes, 
pedig ennél ezerszer veszedelmesebb, 
ha valaki tintaceruzával megszűrje 
magát. Ebből rendszerint súlyos ke 
levények támadnak. Roppant fontos 
tehát hogy ilyen esetekben a szúrás 
helyét azonnal és alaposan fertőt
lenítsük.

'agyonos 
gyanús körülmények 
találtak. A nyomozás 
szerint Pulterer állan- 
sulyos alkoholmérge 

bajai ügyészség

Akinek gyakran fáj a gyomra, 
bélmüködése renyhe, mája duzzadt, 
emésztése gyengült, nyelve feheres 
sárga, étvágya megcsappant, annak 
a természetes „Ferenc Jézsef**  he 
seriiviz csakhamar szabályozza a 
széklelétét, tendbehozza az emész
tését, élénkíti a vérkeringései és /o 
közérzetet teremt. Kórházi bizonyít
ványok I a n u s i I j á k, hogy a 
Ferenc József viz biztos és kelle
mes hatása következtében — kivált
kép ülöfoglalkozásnál — állandó 
használata rendkívül alkalmas

kö

— A 18 éves állampolgárok 
bejelentési kötelezettsége. A m. 
kir. Belügyminiszter az 1918 ik év
ben született (mindkét nembeli) ma
gyar állampolgárok bejelentési 
telezeltségének határidejét január 
31 ike helyett f. évi március hó 31- 
ikében állapította meg. Ezen idő 
pontig tehát a bejelentéseket feltét
lenül eszközölni kell, mert ezen idő
ponton túl a mulasztókat kihágási- 
l.»g fogom felelősségre vonni.

— Találták egy pár bőrkezhüt. 
A rendőrség felhívja a jogos tulaj
donosát hogy kellő igazolással a 
rendőrkapitányság 52 számú helyi 
ségében a hivatalos órák alatt ve 
gye át.

Laptuiajdonos :
(Sí. mzv LEHEL.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság- 

12958 szám. 1935. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Bajai Építési Anyagtelep Goldschmidt 

és Weidinger végrehajtatónak Simon János 
és neje Búzás Anna végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árverést 698 P. 
tőkekövetelés és járulékai valamint a csat
lakozódnak kimondott Ambrus Rezső bajai 
lakos 153 P 87 fillér, Engelmann Testvé
rek bajai cég 163 P 50 fillér tőkekövete
lése és járulékai behajtása végett a bajai 
kir. járásbíróság területén levő, Baja város
ban fekvő s a bajai 6096. sz. tkvi betét
ben A. I. 1 sorsz. 5085—11. hrszám alatt 
foglalt végrehajtást szenvedettek nevén 
álló 200 négyszögöl területű ingatlanra, 
melyen az adóbecslési bizonyítvány szerint 
időközben ház épült Korsós-utca 6 számú 
ház 1700 pengő kikiáltási árban. A fede
zeti vételár: Ambrus Rezső csatlakozott 
végrehajtató kérelmére megtartandó árve
résen 3320 pengő, Engelmann Testvérek 
bajai eég csatlakozott végrehajtató kérel
mére a fenti ingatlanból B. 2 törsz sze
rint Simon János nevén álló fele rész juta
lékára megtartandó árverésen 3810 pengő 
elrendelte.

Az árverést 1936. évi március hó 
napján d. u. 3 órakor a telekkönyvi 
tóság hivatalos helyiségében. Mátyás 
tér 4. sz. 28 ajtó, fogják megtartani

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
relmező végrehajtató kérelmére megtartan
dó árverésen a kikiáltási ár felénél a csat
lakozott végrehajtatók kérelmére megtar
tandó árverésen a részükre megállapított 

fedezeti vételi rnál alacsonyabb áron nem 
adható cl

Az árverelni szándékozk kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 ■ LX t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes crtékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LJ, 
t. c. 147. 150’. 170. §§ ; 1908 :LX.t. c. 21.§4

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szeirnt megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. § |

Baja, 1935. évi október hó 7. napján.
Dr. Szabó Antal s. k.

ömkf. jegyző.
A kiadmány hiteléül;

Hallósy Magda
kiadó.

Keresek belváros közelében 
kiadó kétszobás hallos, vagy 
háromszobás modern utcai

lakást, esetleg 
kisebb házat.
Cím a hiadóhivatalban.
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í Tíz évi házbér összege
J esi*  családi ház értéke!

Mindenkinek lehet salát házal
§ Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
Á tatarozásoknál is.
d feltételek, tervek, költségvetések dhtaiaizuH
v) Kertvárosi építési vállalat
g Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
M B&JA, Budapesti-ul, Eternit udvar Telefon 290.
n j=zs?? 2=3

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

2

Süiát termelésit tűzifa 
akác hasábfát 
kőris 
tblgyéves

»* a' syilWáti^SU > szurkos nyár hasábfát
® haSjbfét

a

h ssórsx

ruháit
csináltassa 

Máié Lgj®s 
férfi szafcénai

(Sygovicapart).

.1
fi

fi

Házhoz szállítva száraz

kemény gömbiét 
lágy

aprított akácfa 3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tűzifanagykereskedők

Telefon : 8AJA Telefon :
tűzifa telep 195. Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Éjjeli 

szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é*  
vasárnap d. u. nyílva 
márt. 2-tái márt. 9-ig

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRA? LÁSZLÓ

gyógyszertára

00Í06!
ssjfoit koksz, tojás szén, 

dió szén

iVÉRTiS részvénytársaság

! Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

• Kályhafűtésre használjon
! tatai tojásbrikettet.

k®k??bnkeltet. tatai tzs^nízene®, 
budapesti elsőrendű gárkökizot

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

GRÜHHÍH és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

ssa

Ha utazni akar
kényelmes csukott kocsiban,
hívja fel telefon: 314-et
WRNCSIK bérautós.

Éjjel is rendezető!
t6Síí®35^

Csukott bérautó 6 személyes
Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető lakjf béraUtÓSnál.
Telefon 37S. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

H»iEZ«HKSBBi3HKi3E3B»6H

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Sasa, Ferenciek-tere 2. szasn.

NYOMTATVÁNYOK
r Rádió-ét villanyszerelést

legolcsóbban, legpontosabban csak
í KRICSK0W5 és SIDÓ cégnél 9 

eszközölhet. 4
t A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron ! 

Tel.: 242. Kedvező fizetési

ss

mellett.

feltételek. Tel.: 242. Jú

NvomatnH Bakanek ép Goldbertfer könyvnyomdáiéban Baj*,

PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


