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ELŐFIZETÉSI ARUK:

„IL Ottó = Revizió“
A IV. Károly király „kegyeleti" ünnepély 

margójára.
Hétfőn reggelre „ismeretlen egyé

nek" „II. Ottó = Revízió" szöveget 
tartalmazó kis röpcédulákkal árasz
tották el városunkat. Talán nem is 
véletlen, hogy ez akkor történt, 
amikor a habsbuj-g demonstrációt 
tartották Baján azok, akik előtt nem 
az a fontos, hogy ez a vergődő 
magyar fajta végre megtalálja helyét, 
végre visszafoglalja minden téren 
azokat az őrhelyeket, amelyeket nem 
utolsó sorban a 400 éves idegen 
uralom orzott el előle.

Ezek előtt — bár a legtöbb ve
zető alkotmány védőként jelentkezik 
a törvényhozás házában — nem 
látják elfogadhatónak azt, hogy egy 
nemzet legfőbb közjogi kérdéseit — 
igy a királykérdést is — függetlenül 
intézhesse törvényhozása utján ; 
előttük csak egy a fontos, hogy újra 
habsburg uralom alatt élhessenek. 
Nem tudni azonban, nem az etn- 
beri hála vezérli e őket, hiszen a
legitimizmus vezetői közül sokan 
„mindent**  a habsburgoknak kö
szönhetnek.

Mi gyorsan felejtünk. Ünnepeljük 
(!) — már tudniillik a legitimisták — 
a habsburg uralkodókat, de nem 
gondolnak arra, hogy a magyar tör
ténelem legjobbjainak vére bosszú
ért kiált. Vagy magyar az, — kér
dezzük joggal, aki az évszázados 
magyarirtást elfelejti ?

Elfelejtik talán, hogy a Pragrna- 
tica Sanctiót micsoda fáradságos elő
munkálatok előzték meg. Talán még
sem illő a legitimizmus gondolatáért 
félredobni Rákóczi, Kossuth és a 
többi névtelen hősök emlékétt to
vábbá azokat, akik a nemzet meg
semmisítése elleni harcokban fegy
veres kézzel álltak helyt. Talán a 
nemzeti gondolatot mégis ezek a 
szerintük „lázadó" magyarok tar
tották fennt, akik nem idegen ve
zényszó alatt indultak a harcba s 
estek el a hazu védelmében.

Trianon megcsonkította az orszá
got, de ne kutassuk, hogy a 400 
éves elnyomás, amely csak a nem
zetiségeknek és rajtuk kívül még 
„valakiknek" kedvezett, ebbenmeny- 
nyiben hibás visszaadta de, ha már 
megvan a függetlenség, értse meg 
mindenki, aki nemcsak állampolgár, 

dé magyar is és a magyar fajtához 
tartozónak érzi magát sokan va
gyunk, akik nem ismerjük II. 
Ottót, de elismerünk egy trónfosztó 
törvényt, amelyet nem kívánunk 
megváltoztatni. Ez a sok vihart ki
állóit magyar fajta nem kívánkozik 
újra idegen szolgaságba. Mi már 
tanultunk a magunk kárán. A ki
rálykérdést pedig majd elintézi a 
magyar törvényhozás; a nép több
sége véleményünk szerint már napi
rendre tért az ügy felett. Nem vál
toztat a körülményen az a mintegy 
200 egyén, akiknek háromnegyed 
része kirendel (!) középiskolás volt 
s akiknek számát az „egyik” legi
timista-párti helybeli lap 1500-ban

Almsi bárót Olaszország népszövetségi 
födeiegátusát táviratilag visszarendelték 

Genfitől.
A Duce utasítására az olasz

Végleges szakítás
Tegnap a koradélutáni órák

ban futótűzként terjedt el a 
hir, hogy Aloisi báró olasz 
fődelegátus táviratot kapott 
Mussolinitól, amelyben a Duce 
felszólította, hogy az egész 
olasz delegátíóval üljön vonatra 
hagyja el Genfet és ne vegyen 
részt a Népszövetség munká
jában. A híradás óriási kons- 
ternációt keltett, elsősorban a 
tanács tagjai között, akik azon
nal érintkezésbe léptek tele
fonon kormányaikkal, de or-

Százezres tömeg kísérte utolsó útjára a 
szaloniki zavargások 32 áldozatát.

Szalonikiben kihirdették az ostromállapotot. — Agyuk, gép
puskák. lovas és páncéljármüves Járőrük tartják fennt a 

rendet az utcákon.
Sxfilonikiben a helyzet rendkívül 

feszült. A kormány el van szánva 
arra, hogy a rendet minden eszköz
zel fenntartsa. Hétfőn volt az elesett 
áldozatok eltemetése. Százezres tö
meg kísérte utolsó útjára a zavar
gások 32 áldozatát. A temetés alatt 
katonaság tartotta fennt a rendet, 

jelöli meg, hogy a Duna-partján 
..seregszemlét'*  tartottak a legitimiz
mus vezetői, mert szerény vélemé
nyünk szerint talán mégis vagyunk 
mi magyarok olyanok, akik minden 
idegen befolyástól, uralomtól mén 
tesen megtudunk állni a saját Iá 
bunkón.

A magyar társadalom többségé
nek van azonban néhány szava 
ezekfelé a dunaparti ünneplők felé : 
a magyar nemzet jövője nem abban 
az irányban van, amelyben ők jár
nak, a revíziót — 
bán is — nem ők 
megvalósítani. Egy 
fogia azt hozni — 
bogója alatt.

Csupán ez szolgáljon válaszul 
azokra a röplapokra, amelyeket a 
hétfőre virradó órákban ragasztottak 
ki ,,ismeretlen'*  egyének, legitimista 
propaganda célból. T. B.

bármely forrná 
vannak hivatva 
újabb generáció 
nem II. Ottó ló

tteíegáicíó otthagyta Genfet. 
Népszövetséggel?

szágaik római követeivel is, 
hogy megtudják Musszolini el
határozásának okát, illetve azt, 
hogy Olaszországnak ez a lé
pése végleges szakítást jelent- 
e a Népszövetséggel. Általános 
vélemény, hogy a Duce intéz
kedése végső figyelmeztetés a 
Népszövetségnek, hogy ameny- 
nyiben Olaszországgal szem
ben tanúsított politikáján nem 
változtat bekövetkezhetik 
Olaszország végleges szakítása 
a genfi intézménnyel.

mert a tömeg rendkívül el van ke
seredve a rendőrökkel szemben, 
akik hir szerint parancs és ok nél
kül használták fegyverüket. A za
vargásoknál számos rendőr is ele
sett. összesen 50 halott és 150 kór
házi ápolt áldozata van a zavargá
soknak. A városban kihirdették az 

ostromállapotot. Az utcákon ágyuk, 
géppuskák vannak és állandóan lo
vas és páncélos járőrök cirkálnak. 
A kikötőbe öt torpedó-romboló ér
kezett, amelyek ágyukkal fenyege- 
getik a várost. A kormány reméli, 
hogy a nagyerejü karhatalom moz
gósítása következtében a munkásság 
tartózkodni fog a megmozdulástól.

Póttárgyak a város mai kis- 
gyűlésén és a holnapi köz

gyűlése előtt.
A város ma délutáni kis- 

gyülésének és a holnapi köz
gyűlésnek több póttárgya is 
lesz.

A póttárgyak között sze
mélyi vonatkozású ügyek is 
vannak. Ezek során dr. Bern- 
hart Sándor tiszti főügyész a 
hatodik fizetési osztályba való 
előléptetését kéri. A póttárgy
sorozatban Fischer Pál r. t. 
a városi bérházban bérelt üz
lethelyiségének átalakítására 
vonatkozólag kér engedélyt.

A bajai iskolák szo
ciális tanulmányútja 

a Szeretetházban.
Mint az elmúlt évben az 

idén is a bajai iskolák prog
ramjában szerepel a szociális 
irányú tanulmányul a Szere- 
tetházba. Az állami polgári 
leányiskola és a városi fiú 
polgári látogatták meg tegnap 
és hétfőn a Szeretetházat. Az 
intézetek diákjai részletes in
formációkat kaptak a kedvei 
gondozó nővérektől a bajai 
szegénygondozási rendszerről. 
A szociális kérdések gyakor
lati tanulmányozása során út
mutatást kaptak a társadalom 
szociális feladatairól és főleg 
az ifjúság szociális munkaprog
ramjáról. Az intézetek sok 
impresszióval gazdagodva fe
jezték be szociális tanulmány
újukat. Az iskoláknak ez a 
szeretetházi tanulmányútja ér
tesülésünk szerint az idén is 
kiterjed a többi bajai intézet
re is és a tanári testületek 
lelkes ügybuzgalommal dolgoz
nak azon, hogy az ifjúság lel
kében a társadalommal szem
ben fenálló kötelezettségeket 
ápolják.
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Kalapot 
Inget 

Nyakkendőt
Keztyüt

TAVASZRA
Rövidárut

REINHARDT
divatcsarnokból Baja. — T®l. 118.

Harisnyát 
Retikült 

Combinét-nadrágot 
Hálóinget

Újabb 100 holdat kisparcel- 
lakban adnak ki a Matéházai- 

puszta földjeiből.
A város a Máléháza puszta VI 

majorjából újabb 100 holdat kispar- 
cellákban fog bérbeadatni a kővet
kező gazdasági esztendőre. A kér
déssel ma délután a kisgyülés pót
tárgy sorozatában foglalkoznak.

Egy újfajta bajai 
jelenség:

nem kapnak lakást a sok
gyermekes családok!

Újfajta és nagyon nagyvárosi izü 
szenzációval szolgál Baja. A májusi 
lakásnegyednél különösen, de már 
a múltban is egy furcsa jelenség i 
miatt hallottunk panaszokat.

A városhoz és a rendőrséghez is 
számtalan ízben érkeztek panaszok, 
hogy a sokgyermekes, főleg a sze
gényebb családok alig, vagy csak 
igen nehezen tudnak lakást kapni. 
Állítólag a háztulajdonosok a gye
rekek száma szerint hajlandók a 
lakást kiadni, avagy a lakás kiada
tását a sok gyerek címén megta
gadni. Májusban sok visszásságot I 
okozott ez a merev álláspont és úgy I 
tudjuk, hogy a hatóságnak nem is 
egyszer közbe kellett lépnie, hogy 
a sokgyermekes családok, akik pe
dig többnyire a kisebb igényű kül
városi házakban keresnek otthont, 
végre valóbaD lakáshoz jussanak. 
Ez a kevés szociális érzésre valló 
jelenség méltán keltett megütközést 
és olyauféle hireket is hallottunk, 
hogy a jövőben ha ez a tünet meg
ismétlődik, a hatóság requirálás ut
ján fog otthont teremteni az arra 
szoruló családoknak.

— Féláru utazás Szegedre. A 
május 31-én kezdődő, junius 1 i-ig 
tartó VIII. Szegedi Ipari Vásárra 
május 25-től kezdve a MFTR és 
DGT vonalain, május 28 tói kezdve 
pedig a Máv. és Szcsv. összes vo
nalain 50 százalékos vasúti kedvez
ménnyel lehet Szegedre utazni. A 
kedvezményes jegy váltására jogo- 
gositó igazolványok az összes me- 
netjegyirodákban és az ipartestüle- 
teknéi kaphatók.

Augusztus közepére felépül a kórházi 
járványpavillon.

A közkorház járványpavillonjának 
átalakítási munkálatai erős tempó
ba v folynak. A nagyobbarányu ja
vítási és átépítési munkálatok főré
szét, illetve a kőműves munkákat 
Pestality Gyula kőművesmester vé
gezi. Ha az építkezéssel a megkez

Júniusban is lesz Baján egy jótékonycélu 
orgonahangverseny.

A szent ferencrendi plébánia 
templomban a közelmúltban 
megrendezett jótékonycélu 
hangversenyek művészi nívója 
igen népszerűvé tette Baján 
az egyházi zenét.

Mindig többen és többen 
vannak akik a közönség kö-' 
réböl, az egyházi zene iránt 
komoly érdeklődést tanúsíta
nak.

A bajai zenekedvelő kö
zönségnek közeljövőben ismét 
nemes művészi élményben lesz 
része. Schmidt Ferenc zene
szerző és művész újabb orgo-*  
nahangverseny rendezésére; 
készül.

Ezernél több halott és sokezer súlyos 
sebesült áldozata van az addisabebai 

véres napoknak.
Az olaszok bevonulása alatti fosz

togatások igen sok Addis-Abébai 
ember életébe kerültek. A halottak 
száma ezernél is több.

Bodogliö abesszin alkirály.
Mussolini olasz miniszterelnök 

Viktor Emanuel király jóváhagyá
sával Badoglió tábornagyot az af
rikai seregek főparancsnokát nevez
te ki Abesszínia alkirályává.

Badoglió alkirály több lap előtt 
a következőképen ismerteti prog
ramját.

— Békét kell hoznunk ennek a 
népnek, amely ahhoz szokott, hogy 
fegyverrel beszéljenek vele. Úgy fo
gunk itt is tenni mint Líbiában. Az 
előttünk álló feladat nehezebb a 

dett iramban tudnak haladni, akkor 
augusztus közepére valószínűleg is
mét átadható lesz a használatnak az 
épületet. Az összes átalakítási mun
kálatok 7.500 pengőbe fognak Ke
rülni.

A szentferencrendi templom 
kántora teljesen önzetlenül, il
letve nem a maga érdekeinek 
szemelőtt tartásával junius 8-án 
ismét orgonahangversenyt ad 
Baján. A hatalmas templom 
uj orgonája, mely különben az 
ország egyik legnagyobb és 
legértékesebb templomi hang
szere — igen tetemes kiadást 
— összesen 14.000 pengő 
költséget jelentett a szentfe
rencrendi plébániának. Schmidt 
Ferenc nemes áldozatkészség
gel felajánlotta az orgonaalap 
céljaira az újabb templomi 
hangversenyt.

hadjárat katonai részénél de min
den erőnket készek vagyunk áldozni 
arra, hogy műveltséget hozzunk eb
be az országba, amely századokon 
át itt élt barbár körülmények kö
rülmények között.

Egész Abesszínia az olaszoké.
Badoglió uj főhadiszállásáról irá

nyítja Abesszínia teljes és végleges 
elfoglalását. Már egész Abesszínia 
olasz kézben van. Tegnap olasz re
pülők röpcédulákkal közölték a 
benszülőttekkel, hogy az olasz ki
rály lett a császárjuk.

A lakosság teljes megnyugvással 
és látható örömmel fogadta a be
vonuló olaszokat.

Hóman Bálint az olasz-magyar 
tudományos társaság 

diszelnöke.
Az olasz magyar tudományos tár- 

saság diszelnökévé választotta Hó
man Bálint kultuszminisztert, akinek 
az olasz-magyar kulturális kapcso
latok kiépítésében múlhatatlan ér
demei vannak.

Május 24-én lesz az 
ünnepélyes vitézi 

avatás.
A Kormányzó Úr öfőmél- 

tósága — mint a vitézek Fő
kapitánya — május 24-én, va
sárnap délett 9 órakor a Mar
gitszigeten ünnepélyesen vitéz
zé avatja a sorrakerülő váro
mányosokat.

Az Országos Vitézi Szék az 
összes vitézeket és ezúton 
általuk a magyar társadalmat 
az ünnepélyes avatásra meg
hívja. Külön meghívókat nem 
küld.

A nagyközönség csak „be- 
Iépőjegy“-gyel vehet részt az 
ünnepélyen, melyhez a „Sor- 
rend“-et is ki kell váltani 1 
P árban.

Kaphatók a Vármegyei Vi
tézi Székkapitányságnál. (Pos
taépület.)

KRISZTMANN kályhás
Határ u. 8. sz. alatti

(Nagymalommal szemben) 
háza (elköltözés miatt) eladó.

Ugyanott raktáron lévő 

cserépkályhák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.

Szeremlei-u. 83. sz. és Kakas-u. 1 sz. 
külön elválasztott ház 

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETI) 

a másik fele öröklakás.

Fizessen elfi
a BAJA-BACSKARA.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órót ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és

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

kedvező részletfizetésre is.
KerQlje a fölösleges bosseenkodást pontatlanul jóró órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosén |áré férfi és nél karérék 2 évi jótállással már 6 pengétől,

brilkánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Kezdődő ütőérelmeszese
désnél

reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserű*  
víz úgy az alhasi pangást, mint az 
emésztés renyheségét megszünteti, 
a rekeszizom emelkedését csökkenti 
és a magas vérnyomást mérsékli. A 
gyakorlati orvostudomány vezető 
személyiségei a Ferenc JÓZStf vizet 
azért becsülik olyan sokra, mert ez 
a változás éveiben is gyorsan és 
rendkívül enyhe módon szabályozza 
a szervezetre oly igen fontos gyo
mor- és bélmüködést.

Az éjszaka szivszél- 
hüdésben elhunyt 
Anghy Botond OTI 

tisztviselő.
Tragikus haláleset tartja izgalom

ban ma reggel óla a bajai közön
séget. A társaságnak egyik ismert 
tagja Anghy Botond OTI tisztviselő 
tegnap éjjel lakásán hirtelen elhunyt. 
Anghy Botond néhány esztendeje 
tartózkodik Baján s mint tehetséges 
zenész csakhamar feltűnt az ismert 
bajai vonósnégyesben. A jócsalád
ból való szimpatikus fiatalember 
tegnap este nagyobb társasággal egy 
uricsaládnál időzött, ahol kedélyes 
hangulatban elmuzsikálgattak.

A fiatalember este 11 órakor ba
rátaival eltávozott és lakására ment. 
Nem sokkal ezután kellett bekövet-

URÁNIA
13-án és 14-én

SHAKESPEARE

Szentivánéji 
álom

Főszereplők

DICK POVEL. JA- 
MES CAGNEY. JOE 

BROWN. VIKTOR 
JORY, ANITA LOU 
ISE. Puck szerepében 

MICKEY ROVNEY.

Az első előadás 
filléres helyárral 

Mi

keznie a tragikus halálesetnek, mert 
Anghy Botondot ma reggel szobája 
padlóján halva találták még majd 
nem teljesen felöltözött állapotban.

A házbeliek nyomban értesítették 
a rendőrséget és a tisztifőorvosi hi 
vatalt. A fiatalember hirtelen halá
lának körülményeinek tisztázására 
a hatóság a délelőtt folyamán meg
ejtette a vizsgálatot.

Anghy Bolond haláláról az OTI 
értesítette bátyját, aki Budapesten 
az állatorvosi főiskola tanára. A te
metés felöl még nem történt intéz
kedés.

Titokzatos gyilkosság 
Kiskunhalason.

Titokzatos gyilkosság tartja izga
lomban a pestmegyei Kecel község 
lakosságát. Hétfőn este a járókelők 
hatalmas vértócsában élettelenül ta
lálták az utcán Fejes János 20 éves 
gazdalegényt. A legény nyakából és 
hátából szivárgott a vér. A csend
őrség több legényt őrizetbe vett. A 
kalocsai törvényszék vizsgálóbírója 
és a törvényszéki orvosok felhon- 
collák Fejes János holttestét.

Az eddigi megállapítások szerint 
konyhakéssel szúrták agyon. Az 
egyik szúrás a nyakán a főeret érte 
és a halál elvérzés utján állott be. 
A községben valószínűnek tartják, 
hogy szerelmi féltékenységből, vagy 
bosszúból szúrták le a 20 éves

Szombaton 
Vasárnap

Budapesttel egyidőben

Hercegnő 
házassága

Gyönyörű filmoperett 
10 felvonásban.

Ezt megelőzi:

A legbájósabb magyar film

Édes 
mostoha

A könny és mosoly 
filmje 10 felvonásban.

Híradó

legényt. A nyomozás erélyesen ; 
folyik.

HÍREK.
— Május 23-án, 24-én lesz a 

mélykúti ünnepség. Dr. Marschall 
Ferenc államtitkár országgyűlési 
képviselő részvételével a mélykúti 
r. k. ifjúsági egyesület május 16 án 
és 17 én nagyszabású ünnepség ren
dezését tervezte. Dr. Marschall vá
ratlan akadályoztatása miatt ez a 
program egy héttel későbbre, vagyis 
23 ra és 24 re halasztódik. Az ün
nepség rendezősége ezúton hívja 
meg az érdeklődőket az ünnepségre.

— Takách-Toivaj József gróf 
Londonban. A Frontharcos Szövet
ség elnöke Takách-Toivaj József 
gróf altábornagy, a Magyar Front
harcos Szövefcég elnöke Londonba 
utazott. Takách-Toivaj a magyar 
frontharcosokat fogja képviselni a 
londoni nemzetközi frontharcos ér
tekezleten.

Senki sem vállalja ■ kor
mányalakítást Spanyolországban. 
Prietó mérsékelt szocialista, akinek 
Azana köztársasági elnök megbí
zást adott a kormányalakításra, a 
megbízást elhárította magától. Elő
zőleg Martinez Barnó volt minisz
terelnök a kormányalakításra való 
megbízást szintén nem fogadta el.

— A finom női holmit tökéletes 
varrófonállal kell megvarrni, külön
ben nem szép. Torpedó varrófonál 
felel meg legjobban, mert hibátlan 
sodrású, selyemfényű és minden 
színben kapható.

— A szenvedő, beteg nőket 
reggel éhgyomorra egy kis pohár 
természetes „Ferenc József" kese- 
röviz 2—3 óra alatt könnyű, lágy 
bélkiürüléshez segíti és ezáltal igen 
sok esetben rendkívül jótékony ha 
lássál van a beteg szervekre.

IIHIIMIMIIMIIHIIHlKMIIKtIMIIKlIMIMII
B Már csak május 18-ig E

L E H E T A.
H Budapesti Nemzetközi Vásári

5 0 százalékos utazási kedvezményével ||
H Budapestre utazni.
Hl Siessen! .7.

Váltsa meg vásárigazolványát I
7. Kapható: Baján Bank és Kereskedelmi R. T női és a 1a
w menetjegyirodában. Ára: 2*80  P.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

16320 szám. 1935. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Bajavidéki Közgazdasági Bank r. t. vég

rehajtónak Mojzes Józsefné szül. Szerletics 
Katalin végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 720 P tőkekövetelés 
és járuléka behajtása végett a bajai kir. 
járásbíróság területén levő. Bátmonostor 
községben fekvő s a bátmonostori 429. szu. 
tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz s 4994—1. 
hrsz. a felvett az Alsóerdő dűlőben 1 hold 
1220 négyszögöl területű szántóra; 4998—1. 
hrszu. u e. dűlőben 180 négyszögöl terü
letű nádasra 1183 pengő; u e tkvi be
tétben A. 11 1—5 sorsz. s 4999—2. hrszu. 
az Alsóerdő dűlőben 246 négyszögöl terü
letű nádasra 50 0—2. hrszu u. e dülő- 
beni 100 négyszögöl területű szőlőre, 5001 
—3. hrszu. u e. dülőbeni 1 hold 1221 
négyszögöl területű szántóra 5001—4. hrsz. 
u e. dülőbeni 73 négyszögöl területű 
szántóra, 5002—2. hrszu. u e. dülőbeni 
800 négyszögöl területű szántóra 1160 
pengő; u. e. tkvi betétben A fi. sorsz 
s 1645— 1. hrszu a Sumár dűlőben fekvő 
522 négyszögöl területű szántóra 167 pengő 
40 fillér ; végül az u. e. tkvi. betétben A. 
t 2. sorszám s 6249—1 hrsz. a. felvett a 
Lapos dűlőben fekvő 125 négyszögöl szán
tóra 86 pengő kikiáltási árban elrendelte

Az árverést 1936. évi május hó 4. nap
ján délután fél 4 órakor Bátmonostor köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverelni szándékozk kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. 
9-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek e!ő- 
leges birói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. 
t. c. 147, 150.170. §§ ; 1908 : LX. t. c. 21.

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

Baja, 1935 évi december hó 11. napján.

Dr. Szabó Antal s. k. 
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda 
kiadó.

LaptulajdonOA:
Dr. KNÍH LEHEL.
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Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonalhoz.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között. 

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

isz vállalat

Km. 1 Állomások 2

0 7« ii J1 Bácsbokod vasútállomás érk- 1425

3 725
i

Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 7” Gara vasútállomás 13«

16 8™ Gara községháza 1340

24 820 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasútállomás 13'5

28 835 Nagybaracska piactér 1305

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) l3oo

34 i 900 Móriczpuszta f. m. 124°

39 910 Mohácsi iskola f. m. 123°

42 915 Riha f. m. 12«

48 925
y

érk. Mohács dudapart j id. 12'5

Ezer 
\ járatot

menetrend érvényes 1936. április 7-től. 
menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbU!
CSÁTALJA 70.

•O

Egyszerű cementlap 
Díszes „
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kutgvürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

® NAGY VÁLASZTÉKBAN 
a

Hódfarkú cserép 
Hornyolj cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Uitököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGHJTÁHYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Tárja bIj a.

A Máv. menetrend:
Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra p^rc óra perc

7 09 Gara 4 « Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 Gara
Bátaszék, Sárbogárd,7 32 Hercegszántó 

Budapest, Kiskunhalas.
5 20 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas7 40 Bácsalmás 5 31 Budapest, Csikéria 
Ujdombovár, Sárbogárd,9 26 Pécs, Budapest 

Budapest, Sárbogárd.
8 15 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas,13 10 Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas,

.0 35 Budapest

73 48 Bácsalmás 9 50 B*ija,  Bátaszék, Pécs

74 20 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

76 52 Pécs, Bálaszék, Baja 14 25 Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas.78 03 Gara .4 29 Budapest, Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 48 Gara
Bátaszék, Sárbogárd,78 30 Bpest, Kiskunhalas 

Ujdombová , Pécs.
15 55 Budapest

Bátaszék, Pécs,19 58 Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas

18 50 Sárbogárd, Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas,21 25 Bácsalmás. Csikéria* 22 00 Budapest, Csikéria 
Bátaszék, Ujdombovár,22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01 Budapest

CUKORBETEGEKNEK
< TRÉS FARÍN “r* ”"
kehyér,‘:’metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 

cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.
GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 
u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH ÉS TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Egy kisebbfajta (250—350 
köbcentis) üzemképes 

motorkerékpárt
keresek megvételre. Cim 
a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

I9K OTE C Szénkereikedelmi
VEK! EJ Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 32.

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics köpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és c-unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjeü 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

májúi 11-tól május 18-ig 
Dr. MAKRÁT LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szákénál 

(Sugovicapart)

Bakanek*>  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

ÍV0MTATVANYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

díMli»n Baia.


