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Szorkoaztöaóg éa kiadóhivatal,
FERENCIEK-TERE 2. SZÁM

Minősített 
termelés.

Az idei jó termés vagy 
mondjuk jó közepes termés 
ismét előtérbe hozza a minő
ségi termelés kérdését.

Abban a hatalmas világver
senyben, amelyet a nemzetek 
egymással folytatnak, nekünk 
leghatalmasabb fegyverünk a 
jobb minőség.

A jobb minőségre való tö
rekvésnek Bácskában és Baján 
is nyílik tere. Baja város és 
környékén mintegy 20.000 
hold olyan homokos föld van, 
melyen más gabonát, mint 
rozsot termelni nem lehet.

Sajnos azonban az itt ter
melt rozs minősége ellen a 
lapos kifogások emelhetők; 
aminek az a magyarázata, 
hogy a gazdák rendelkezésére 
nem áll könnyen hozzáférhető 
jó mag.

Az egyes gazdák kisgazda
ságokban nem is foglalkozhat
nak magtermeléssel; a hozzá
való töke s tapasztalat hiány
zik nálunk s igy valóban kí
vánatos, hogy Bácskában na
gyobb gazdaság vállalkozzék 
kivájó minőségű magnak al
kalmas rozstermelésére.

A bajai városi mezőgazda
sági bizottság veszi most ke
zébe a rosztermelés feljavítá
sának kérdését s vasárnapi 
ülésén foglalkozik majd a prob
lémával.

A gazdák körében felmerült 
ugyanis a kívánság, hogy a 
Növénytermelési hivatal meg
hallgatásával a földművelésügyi 
minisztérium kössön valame
lyik bácskai nagyobb gazda
sággal szerződést olyan rozs
vetésre alkalmas mag kiterme
lésére, mely az itfepi talaj és 
éghajlati viszonyoknak legjob- 

i....
A rozstermeles minőségi ja

vításába belekapcsolódik áz 
elővetemény termelésének kér
dése is. Ilyen kiváló előveje- 
ményt képeznek: a homoklu
cerna, a b^ítacin, somleóró es 
más pillangós ri8Vények is.

Ezek is természetesen meg
felelő, jól kitermelt magot igé
nyelnek s ezekké! is gyümöl

csözően foglalkozhatna vala
melyik bácsmegyei gazdaság.

Baja város gazdái érzik a 
jobb és lehetőleg több terme
lésre való berendezkedés szük

Reményi Schneller Lajos országgyűlési 
képviselő uj hivatalhelyisége.

A földhitelintézetek összevonása 
által alakult uj földhitelintézet, az 
Országos Földhitelintézet, amelynek 
vezérigazgatója dr. Reményi Schnel
ler Lajos, városunk országgyűlési 
képviselője, julius 1 töl uj székhá

Gyula város öntözött gazdasága.
Gyula város 24 holdnyi területen 

öntözött gazdaságot létesített. Az 
ottani Árrtientesitö Társulat vizárok- 
rendszert és szivattyúzást tervezet', 
mellyel állandóan öntözni tudja a 
gazdaságot.

A csatornák hossza 3 kilóméter 
és 8 lóerős gép percenkint 1500

Újabb áldozatot követelt a fürdés.
Könnyen végzetessé válható hármas tragédiát akadályozott 
meg a szeremlei Dunaágban Majorcsics József sablongyáros.

Három fuldokló közül kettőt sikerült kimenteni, 
egy 10 éves kisdiák azonban a habok között 

Jelte halálát.
Az elmúlt napokban jelentettük, 

hogy az idei fürdőzés már két Jia- 
lálos áldozatot követelt : Kerekes 
István szabósegéd és Budai Imre 
kereskedősegéd fulladtak be a Du
nába az elníull napokban.

Tegnap ezután újabb jialálos ál
dozata lltt a fürdésnek. Spitznágel 
Pál Kültelejc 240 sz. alatti lakos, 
vendéglői 10 éves István nevű fia, 
aki a Szállásvárosi elemi iskola IV. 
osztályos tanulója fürdőit a délutáni 
^rákban a Szeremlei-utcai uj vám
ház közelében a Kamarásduoa Deák hj# i,<- ..-!<<>. »> .. y ’UB’Ferenc csatorna teloli részén.

Eddig még kideríthetetlen okból,
— mert a kisdiák kitűnő úszó volt,
— egyszerre fuldokolni kezdett. A 
partonállók közül Rományi József 
azonnal segítségére sietett, de a 
szerencsétlen fuldokló kisdiák any- 
nyira belekapaszkodott az életmen
tőbe, hogy azt is lehúzta magával 
a viíbé. Erre Pestalils Márk látva 

ségességét és erre hivatott 
bizottsági képviseletük utján 
megteszik a szükséges lépésü
ket a haladás irányában.

zéban, Budapest, V. Bálvány u. 7. 
szám alatt kezdi meg működését. 
Ez időtől kezdve tehát Reményi 
Schneller Lajos dr. képviselőnk az 
eddigi M. Nádor utca 32. helyett a 
fenti cim alatt lesz.

liter vizet tud a termőföldre árasz
tani.

A környékbeli gazdák nagy fi
gyelemmel kisérik az ottani öntöző 
munka eredményét. Kívánatos volna, 
ha Baja városa is kiküldené szak
embereit az ottani viszonyok tanul
mányozására 

a történteket gyors tempóban úszva 
mindkettő segítségére sietett; izgal
mas élet-haláltusa kezdődött. A kö
zelben tartózkodó Majorcsics József 
sablongyáros motorcsónakkal sietett 
a fuldoklók segítségébe,' de a három 
fuldokló közül nagy 'küzdelem után 
csak Rományi Józsefet és Pestalils 
Márkot tudja csónakba emelni. A 
harmadik a 10 éves Spitznágel Isi 
ván már időközben elmerült. A két 
kimenjejt mesterséges légzés után 
rövidesen magihoz tért, majd együtt 
a vizbemaradl kisdiák keresésére 
indultak. Hosszas keresés után res- 
taljts Márk csáklyával megtalálta a 
^befulladt kisfiút, csónakba emelték 
és partraszállilás után mesterséges 
légzést alkalmaztak, de már nem 
léKefett megmenteni az életnek. *Az 
időközben kihívott mentőkkel kiér
kezett dr. Pataki Kálmán orvos már 
csak a beállott halált konstatálhatta.

A tisztíföorvosi liíval álból dr. 

Versényi Jenőné tisztiorvos rendőr
bizottság élén kiszállt a helyszínre. 
A vizsgálat megejtése után a beful
ladt kisdiák holttestét hazaszállítot
ták szüleihez.

A gyakori halálesetekkel kapcso
latban ajánlatos volna ha a rendőr
ség ezeken a veszélyes helyeken a 
fürdőzést betiltaná. Baján legalább 
20 strand van, talán nincs szüksé
günk a veszélyes szabadban val^ 
fürdőzésre.

Alaptalan hírek.
A legutóbbi vármegyei törvény

hatósági közgyűlésen is felszólalás 
tárgyát képezte, de a Független 
Magyarság is megírta, hogy két 
megyei főtisztviselő megválasztásá- 

! val egyidejűleg nyugdíjazása iránti 
| kérvényét is aláírta. A hírek nyil

vánvalóan Zsigmond János megyei 
főjegyzőre és Lantos György jános- 
haltnai főszolgabíróra vonatkoztak.

Ezek a hírek azonban nem felel
nek meg a valóságnak, amint az a 
két főtisztviselőnek hozzánk bekül
dött nyilatkozatából kitűnik.

"Független Magyarság” junius 
14 iki számában oly értelmű cikk 
jelent meg hogy alulírottaknak nyug
díjazás iránti kérvényük megválasz
tásukkal egyszerrebenyujtatott volna.

Ezzel szemben alulírottak kije- 
! lenijük, hogy nyugdíjazás iránti ké

relmünk senki birtokában nincs.
Baja, 1936. évi junius hó 18.

Zsigmond János s. k. 
Lantos György s. k.

Mohácson elfogott a rend
őrség egy bajai kisdiákot, 

aki Abesssiniába akart menni.
A mohácsi rendőrség tegnap dél

úján őrizetbe vett egy bajai kisdi
ákot, Hermann László 12 éves ta
nulót. A rendőrség kérdezősködé- 
sére a kisdiák sírva adta el£, hogy 
Abesszíniába indult, de pénze el- 
fogyoYt és igy csa k Ál oh ácsig iutó|t 
ej? Ugylátszík a sok háborús afrikas 
olvanYány hatott annyira a kis fi
ákra, hogy Abesszíniába akart menni.

— A négus családjával együtt 
Londonból Skotországba utazik, ahol 
Glasgow közéjében levő egyik kas
tély Ran toll néhány napot.



riAJA-iJACbtVA junius 20

Hői
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Napfogyatkozás.

Ritka szép látványban volt részük 
azoknak, akik nem sajnálták a fá
radságot és reggel 4 órakor felkeltek. 
Gyönyörű tiszta, felhőtlen ég ked 
vezeti a napfogy atkozás ritkán ki 
nálkozó látványosságának.

Higiénikus tejtermékek : 
vaj, sajt, habtejszin, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a R É D E Y ■ tejüzemben.

Izgalmas életmentés 
a

Tegnap délután könnyen 
végzetessé válható gyermek
tragédia történt a kamarás
dunai Vöröshidnál, ahol Ru- 
bes István 10 éves gyerek für- 
dözött társaival. A kisfiú nem 
tudott úszni, ezért egy bádog
dobozzal ment be a vízbe. A 
doboz tartója a viz közepén 
elszakadt és a 10 éves kisfiú 
fuldokolni kezdett. A parton- 
állók azonban segítségére si
ették és sikerült is izgalmas 
mentési munkálatok után ki
emelni a vízből a fuldoklót.

gömbös Gyula 
minisztereid fel

gyógyult és elhagyta 
a szanatóriumot
Gömbös Gyula miniszterel

nök, akinek egészségi állapota 
orvosai megállapítása szerint 
annyira helyreállt, hogy szana
tóriumi kúrára már nincs szük
sége, csütörtökön délelőtt el
hagyta Balatonfüredet és meg
érkezett Tféténybe. A minisz
terelnök nyaralójába költözött 
ahol még pihenőt fog tartani. 
A repülönapon rétztvett olasz 
repülöraj, amely csütörtökön 
délelőtt megjelent a miniszter
elnök tétényi villája felett és 
tiszteletkört irt le.

Békeffi László 
Hacsek és Sajó 
vendégjátéka.

A hamisítatlan humor és szín
tiszta komikum és a kacagtatás 
nagymester Békeffi László, az il
lusztris iró és európai hirü konfe 
ranszi, továbbá a páratlanul nép 
szerű Hacsek és Sajó figurák ere
deti kreálói Herczeg Jenő és Kom- 
lós Vilmos érkeznek városunkba. 
Mindössze hárman vannak, három 
különleges egyéniség, olyan, amilyen 
a humor internacionális frontján is 
kevés akad. Hárman játszanak tel-

• jes előadást, bohózatokat, pár^ele- 
neteket, tréfákat politikai aktualitá
sokat és konferanszokat oly tökély
ivei, hogy verhetetlenek tudnak ma
radni komikumban, kacagásban és 
mulattatásban egyaránt.

Hozzánk is azt a műsort hozzák, 
amelyet a Kormányzó Ur őfőmél- 
tósága előtt játszottak le óiiási si
kerrel. Békeffi László jelenti a szi
porkázó szellemességet, a franciás 
könnyedötletességet, a politikában a 
humor csillogását a konferanszié fö
lényes meglátásain keresztül.

Herczeg Jenő és Kemlós Vilmos 
a szivbeli, embeii’ humor aranyos 
derűjét szólaltatja meg a kacagtató-; 
a vidámság és a gondtalan jókedv 
százféle hangszerén. A gazdag mű
sor keretében az országszerte híres 
és kedvelt Hacsek és Sajó figura is 
megjelenik falrengetöen kacagtató 
jelenetekben.

HÍREK.
— Beiratkozás a bajai két ke

reskedelmi Iskolába. A bajai ál
lami női és fiú felső kereskedelmi 
iskolákba a beiratkozás junius 26 án 
és 27 én lesz délelőtt 8—12-ig. Be- 
iratási dij 14 P és 6 P járulék. Nyo
matékosan felhívom a figyelmet, 
hogy aki e határidőt elmulasztja, 
kétszeres dijat fizet.Igazgatóság.

—- Édesanyja ölében sújtotta 
agyon a villám. Konyhád község 

! felett hatalmas orkánszerü zivatar 
! vonult végig. A szabadban tartóz

kodó Hufnágel Jánosné a vihar ide
jén ölébe vette gyermekét, miközben 
a villám agvonsujtotta.

— Székrekedésnél, gyomorron
tásnál. emésztési zavaroknál, gyo
morégésnél, májduzzanatnál, vértó- 
dulásnál, fejfájásnál, álmatlanság 

\ nál, általános rosszullélnél igyunk 
reggel éhgyomorra egy pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserű- 

j vizet.
— fi Szekszárdi TSE f. hó 28 án 

sportünnepélyt rendez, melyre Dr. 
Heneráry szöv. kapitány utján meg
hívta BSE BTSE comb, csapatát 
egy BSE-BTSE comb.-NSE-TSE 
comb, barátságos mérkőzésre. A 
meghívást valószínűleg elfogadják 

: a bajaink és igv egy igen nívós 
mérkőzést fog látni a szekszárdi 

I sporlközönség. A mérkőzés után a 
i vendégek tiszteletére vacsora lesz a 

Szék szárd- szálló éttermében.
Garantált minőségű hab-tejSZÍnt 

j lehűtve is Rédey-tejüzemben vegyen.

I — Bátán bemutató ökölvivóver- 
! senyt rendez f. hó 21-én a Bajai SE 
Dunai István vendéglőjében este 8 
órai kezdettel. Nyolc pár küzdelme 
előtt, szemléltelőleg bemutatják az 
ökölvívás szabályait és kondíció 
trainingjét. A versenyen a legjobb 
fiatal gárda indul.

— Az emésztőszervek megbe- 
tegepéseinek kezelésénél regge
lenként 1—1 pohár természetes 
„Ferenc József** keserüviz abszolút 
megbízható hashajtó.

Kereskedőjétől kizárólag csak 
RÉDEY-féle VAJAT

kérjen, mert ez naponta 
háromszor frissen készül.

Vissza
a természethez.

Jól sejtik kérem, tényleg a csöp 
pet sem aktuális nyaralásról lészen 
szó.

Szin, nem a szemre jólétet mu
tató szobák sora, önagysága nem 

j csináltatott rengeteg toilettet hitelbe 
és a reményteljes hajadon sincs je- 

! len, aki majd válogatni fog a mon
dáin fürdőhely királyfiai között, — 

’ hanem . . .
Kishivatalnokék családi fészkében 

vagyunk s ezzel minden meg van 
magyarázva. Papa, mama, három 
gyerek uírakészen, mindegyik ke
zében molyó, kikutyagolnak az ál
lomásra és a III. osztályon pazar 
kényelemmel elhelyezkedve elrobog
nak Csudapiszok falva felé, melyet a 
feleség unokanővére férje nagynén
iének egyik távoli ismerőse ajánlott, 
mondván, hogy olcsó és nem ráz !

Leszállva még pár órát gyalogol
nak és megérkeztek a színhelyre. 
A falu egyik módos gazdája beka
lauzolja őket a kiadó weekend ház
ba, mely üde, fehérre meszelve 
várja a városi népet. Hogy azelőtt 
disznóól volt, alig lehet észrevenni. 
A teljes ellátás 4 személyre egy 
hónapra potom 300 P.

Hajnali 3 órakor madárcsicsergés, 
tehénbőgés, röfögés stb. szolgáltatja 
az illúziót. Csemeték mint kiszaba
dult csikók bújnak ki az ajtón. Jan
csika rögtön belép egy rozsdás 
szögbe, Pityuka — másba, Nusiká 
nak sikerült idejekorán elkapni a 
lábát, amint fejjel lefelé indult ta
nulmányútra a kerekeskutba.

Aztán reggelizés következik I Jó 
friss tejecskéből, amit tegnapelőtt 
hozott viszza Marcsa a városból.

Csak a gazdasszony van hóim, a 
„többiek a fődeken, az ebéddel se 
törődjék Nagyságám, úgyis csak es
tére főzünk, addig ehun ez a jó kis 
avas szalonna, meg mutheti kinyér"...

De van áin strand is. Hogy tu
lajdonképpen az apróbb háziaállatok 
usztatására szolgál, ki törődne vele ? 
A gyerekek vígan horgásznak a 
— piócákra.

Mire eljő az est, felesleges a va
csora, mindegyik tele van csallán 
és szuuyogcsipéssel. Milyen kár, 
pedig itt a jó paprikás-krumpli egy 
gusztusos cseréptálban — nappal 
Bodri lefetyeli belőle a vizet — hol
nap krumplis tarhonya lesz, aztán

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó.
Ekszert át ajándéknak.__________

"szí'klai Márton 
órás és ékszerésznél. 

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nfii karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől,

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek..
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| Az Altra Biztosító R.T. |
&, (Az Istitutó Nazíonale déllé Assicurazioni, S 

Olaiz Állami Biztosító Intézet, magyarországi 
leányvállalatának) |j

|j bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19. |

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, ■ 
szavatossági-, autó-, élet- és 

a járadékbiztosításokat.

meg krumpli leves, akkor újra kéz 
dődik elölről, igaz vasárnap cser- 
készkalbász is lesz benne.

Csak telnek a napok, a két fiút 
állag napjában ötször rúgja meg a 
Csillag és ugyanannyiszor esnek le 
valahonnét. A múltkor is szegény 
Jancsikát úgy megkergette a bika, 
hogy kénytelen volt felmenekülni a 
góré tetejére az már külön pech 
volt, hogy viszont a másik oldalon 
leesett, rá a csirkeólra, az meg be
szakadt alatta, úgy hogy néhány 
napig az egész család úgy érezte 
magát mintha viszketőporral hintet
ték volna be.

Eljött a vasárnap és délfelé meg
érkezik a férj, De milyen állapot
ban ! Miután az állomástól másfél 
órát gyalogolt homokban és egyet 
akácbozótban s a hü ebek is elvit
ték róla emlék darabkáikat, egy rúd 
szalámival és kettétört botjával vég- 
kimeríilten beesik a kapuajlón. Nem 
is számítottak jöttére, mert a postát 
csak őszei hordják majd ki, miután 
a személyzet a harmadik határban 
kapál felesbe. Mire az apa magá
hoz tér már a szalámi madzagjánál 
tart a kiéhezett família. Apa úgyis 
jól lakott már a kirándulással.

Minek is ezt tovább mesélni? 
Végre-végre, vége a nyaralásnak. 
Az állomáson a jókedvű és neki- 
gömbölyödött Apa várja csonttá 
aszott Szerelteit. Feleség arcáról 2 
centis darabokban hámlik a bőr s 
ahol nem fekete, ott vörös, a gye
rekek nemkülönben. Apának jó, 
gondolják elkeseredve, könnyű volt 
itthon a kényelemben és nyugalom
ban pocakot ereszteni. Mikor ki
nyitják a lakásajtót a feleség hang 
talanul összeesik.

Fogalmunk sem volt miért, hát 
benéztünk ! Hogy az összes edények 
piszkosak, az ablakok ki vannak 
törve és a székek közül csak há
rom jó, a többi összecsuklik, a par
ketta alig 5 helyen van kiégetve 
gyorsforralóval és a szennyes nem 
a sezlon alá van dugva, hanem sza
naszét hever, hogy a lavórban meg- 
gombásodolt a viz, a fürdőkád vi
szont elrepedt, igaz a virágok is 
kiszáradtak és a függönyök is meg 
vannak tépve, az a pár riadt moly
csapat is valami, meghogy a vízve

zeték bedugult és az egész konyha 
úszik s emiatt szegény svábhogarak 
is kénytelenek voltak felhurcolkodni 
az asztalra, hogy rövidzárlat volt és 
az összes körték kiégtek, meg hogy 
novemberre felmondott a háziúr? 
ez csak nem olyan nagy szeren- 
cséllenség ?

Elvégre a férj is nyaralt I
Matyika.

SPORT.
A junius 21 i Kisok. ussóverseny 
szezonnyitó propaganda verseny 

lesz!
Az uszóversenyen a középiskolá

sok kor szerint osztályozott 3 cso
portban küzdenek. Az I kotosztály
ban a 16—21. éves, a II. korosz
tályban a 13 —16 éves és a III. kor 
osztályban a 13 éves és ennél fiata
labb kisokislák küzdenek. Az I. 
korosztályban lévők 100 in-es távoD, 
a II. korosztályban lévők 66 két- 
kuniad méteres távon és a III. kor
osztályban lévők 33 egyharmad mé
teres távon mérkőznek. Az I. kor
osztálybeliek 100 méteres mell-, hát 
és gyorauszása, valamint a 3x100 
méteres vegyesstuféta száma iskola
közi pontversenyt képez.

A versenyek 1. helyezettje ezüs- 
tözött nagy bronzérmet, a 2 helye
zettje ezüstözött kis bronzérmet, a 
3. helyezettje pedig kis bronzérmet 
nyer.

Az uszóversenyen amely fél 11 
órakor kezdődik az ingyenuszodá
val szemben lévő BSE pályán, belé 
pődij nincs, csupán a verseny-rend 
megváltása kötelező, melynek ára 
diákoknak 10 fillér, felnőtteknek 20 
fillér.

Laptulajdonos:
Dr. KNÉZY LEHEL.

— Kerékpár igazolvány fény
képek leggyorsabban és jutányosán 
készülnek Nesselróth fényképész
nél Baján.

— Magántanulókat és pótvizs 
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. tanító. Nagy gyakorlat, né
met nyelvtudás. Cim a kiadóban 

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

18693 szám. 1935. tkv.
Árverési hirdetmény-kivonat.

Bajavidéki Közgazdasági Bank r. t. vég-- ! 
lehajtónak Ackermann Gyulai és neje szül, i 
Gergely Mária végrehajtást szenvedő ellen j 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi . 
hatóság végrehajtási árverést 100 P tőke
követelés és járuléka, valamint a csatlako- 1 
zottaknak kimondott Kenner és Fischmann 
cégnek 174 P tőke s jár; Schabel ’l'eslvé- ' 
rek 253 P és 300 P és 300 P. Reich Far- : 
kas és fiai cégnek 500 P Divat szövőipar , 
r t. cégnek 159’90 P. Schőn Zsiga r. I. 
cégnek 91 P Szarnék és Bass cégnek ! 
177 32 P. Schőn és Bajai azelőtt Schőn 1 
Antal és Géza cégnek 125 P. Preiss Béla 
cégnek 107 38 P és végül Georg Schabe ; 
cégnek 100 pengő tőkekövetelése és járu- I 
lékai behajtása végett, — a bajai kir. já- j 
rásbiróság területen levő Baja városban I 
fekvő s a bajai 1170. szu tkvi betétben ! 
végrehajtást szenvedettek nevén álló A I. ' 
1—2 sorszám s 2276 hrszám a. foglalt a | 
Belváros Mátéházi-utca 33. ö. i. szu 95 j 
négyszögöl területű ház és udvarra és 
2277 hrszám a foglalt u. ottani 122 négy
szögöl területű kertre 3684 pengő kikiál
tási árban a Bajavidéki Közgazdasági Bank 
r. t vhtató kérelmére tartandó árverésen.

Fedezeti vételár a csatlakoztatott vhta- 
tókkal szemben, — kérelmükre tartandó 
árverésen:

Kenner és Fischmann vhtatóval szem
ben, — de csak a fenti ingatlanból Acker
mann Gyulát illető B. 14 16. sorsz a. fe
lerészére 11.060 pengő; —

Schabel Testvérek vhtatóval szemben.— 
de csak a fenti ingatlanból Ackermann 
Gyulát illető B. 14. 16 sorsz a. felerészé
re, — a C, 32. sorsz a. a 6783—1929 sz. 
végzéssel 253 P tőke s jár. erejéig beke
belezett követelésére nézve, 11 350 pengő;

Reich Farkas Fiai vhtatóval szemben, az 
egész ingatlanokra 11.720 pengő ;

Divat szövőipar r. t. vhtatóval szemben 
12.400 pengő, de csak a fenti ingatlanból 
Ackermann Gyulát illető B 14 16. sorsz.
a. fele része;

Schőn Zsiga r. t. vhtatóval szemben, de 
csak a fenti ingatlanból Ackermann Gyu
lát illető B. 14 16. sorsz. a. fele részére 
13 310 pengő ;

URÁNIA
Junius 20, Junius 21, Junius 22. 
szombaton vasárnap hétfőn

FARKAS MIHÁLY
zseniális magyar rendező ragyogó francia filmje a

VARIETÉ
A szív, izgalom, szerelem és cirkuszi produkciók 12 f.

Főszerepben :

Anna Bella, Femand Gravey és 
Jean Gom.

Kiegészítő műsora meglepetés lesz.

híradó i

Sshnabel Testvérek vhtatóval szemben, 
a C. 38 sorsz. a. a 16940—1929. szu vég
zésével 300 pengő töke s jár. erejéig be
kebelezett követelésére nézve, de csak a 
fenti ingatlanból Ackermann <’yulát illető 
B 14. 16. sorsz. a íelerészére 13 450 pengő;

Szarnék és Bass vhtatóval szemben, az 
egész ingatlanokra 14020 pengő;

Sebőn és Bajai azelőtt Schőn Antal és 
Géza vhtatóval szemben, de csak a fenti 
ingatlanból Ackermann Gyulát illető B 14. 
16. sorsz. a. fele részére 15480 pengő;

Preisz Béla vhtatóval szemben, de csak 
a fenti ingatlanból Acl.ermann Gyulát il
lető B 14 16 sorsz a. fele részére 15685 
pengő;

Georg Schwabe vhtatóval szemben az 
egész ingatlanokra 15 890 pengő;

végül Schőn és Bajai azelőtt Schön An
tal és Géza vhtatóval szemben az egész 
ingatlanokra 16100 pengő.

Az árverést 1936. évi julius hó 13. nap
ján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében Mátyás király-tér 
4. sz. 28. ajtó fogják megtartani

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a 
Bajavidéki Közgazdasági Bank r t. vható 
kérelmére tartandó árverésen a kikiáltási 
ár felénél, a csatlakozott végrehajtatok ké
relmére tartandó árverésen pedig a fede
zeti vételárnál alacsonyabb áron nem ad
ható el.

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 értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói 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. §3

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 ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §.).

Baja. 1936 évi január hó 23. napján.
Dr. Szabó Antal s. k. 

ömkf. jegyző.
A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda 
kiadó
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felá 
érkező vonatot.|| induló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások* 2

0 7'5 in 
I J1 Bácsbokod vasútállomás órk 1425

3 725
1

Bácsborsód 14'5
11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csálalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1250
42 9'5 Riha f. m. 1225
48 925 ér c. Mohács dunapart j

1
id. 12'5

esetleges
I_________ ..._________ . 7-től.

járatok menetrendszerű pontossággal közlékednek, deA
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSAT ALI fi 70.

Lágy baltázott fa .... P 16'— 
„ vékony dorong . . . P 18 — 

Kemény vékony dorong . . P 32 — 
Ölenként házhoz szállítva!

Kutgyiirü Hódfarkú cserép Portland cement 
Cementcsövek Hornyol? cserép Üstökös fehér cem. 
Cementvályuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez 

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

firiinhut él Társa
A Máv. menetrend május 15-töl:

ír

Érkezés Honnan? Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár
jilütn ú'

Hercegszántó
Buaapest, Kiskunhalas,

• Bácsalmás

5 /9 Gara

7 32 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40 5 42
Bácsalmás, kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, kiskunhalas, 
Budapest

IÁ 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdotnbová

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara H 1.9
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest; CáBcéfia

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd.
1 Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék
•

18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék. Ujdombovár, 
Budapest

NvonutoH Baloméi, éa Goldb .jer IrSnwnvomdáiában

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIH
•r «r.r -j.- í 1

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.
Gyári lerakat : CSEH ÉS TÖLGYESI fűszer és vegyeskereskedése £ 

BAJA, Váradí érsek-u/6. — Telefon: 283.
I

— Trafikkezelőnönek elmenne 
polgárit végzett jómodoru fiatal le
ány. dm a kiadóban.

— Pénztárosnői állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésii leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébet kírálne-utca 13.

IIÉ BTE C Szénkeretkedelmi V E K I Ed Részvénytársaság 
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva

junius 15-töl junius 22-ig
Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek *« Goldberger 
könyvnyomdája 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


