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A munkaidő csökkentése.
A természetes népszaporo

dás, a gépi technika, valamint 
a vegyészet fejlődése szükség
kép a munkaidő megrövidíté
sére vezetett.

A gépek, a vegyészeti ta
lálmányok feleslegessé tették 
sok embernek a munkáját, az 
emberek munkanélküliekké 
váltak; munkaalkalmakról szá
mukra csak egy módon : az 
átlagos munkaidő leszállításá
val lehet gondoskodni.

Nemcsak magyar probléma 
a munkanélküliség, hanem az 
egész világgazdaságot, az egész 
müveit emberiséget közelről 
érdeklő kérdés. A Budapesten 
épen most ülésező interparla
mentáris unió üléseinek a leg
fontosabb pontja a munkaidő 
csökkentése.

A világ csaknem minden 
számottevő parlamentjének ki
küldötteiből áll ez a gyűlés ; 
a felszólalók kivétel nélkül 
saját nemzetük gazdasági ér
dekei szempontjából fogták fel 
a kérdést; kétségtelen, hogy 
a nemzeteknek, mint államjogi 
és gazdasági egységeknek po
litikai és gazdásági egységek
nek politikai és gazdasági ér
dekei sok tekintetben ellen
tétesek egymással — az em
beri szolidaritás érzése mégis 
győzött ai interparlamentáris 
unió gyűlésén, mert végül is 
kimondották 118 szavazattal 
32 ellenében, hogy szükséges
nek tartják a munkaidő csök
kentése érdekében megkezdett 
tevékenységnek folytatását s 
felkérik az unió nemzeti cso
portjainak tagjait, ajánlják kor
mányaiknak, hogy iparágan
ként megtörténjék a munkaidő 
lecsökkentésé.

Ai általános munkaidőnek 
Iieti negyvennyolc órára való 
eszállitása gazdasági és szoci

ális érdek ; Magyarország az 
asztalos, a kárpitos és a nyom
daiparban meg is valósított® 
már a reformot s igy P?’ 
jni tapawf^|attal is rqp^sl^e- 
zünk.

Nagy ipari góqpoptokpí) fel- 
IWM «. .fflSFta nagyüzemek meglevő hosz- 

szabb időre munkát adó meg
rendeléseik számbavételével 
könnyen kitudták és kitudják 
számítani, hogy a munkaidő 
általános csökkentésével, 
mennyi uj munkást kell alkal- 
mazniok.

De annál nehezebb a vidéki 
kisiparosok, különösképen a 
falusi mesterek helyzete ; ezek 
ugyanis legtöbbnyire egy se
géddel dolgozván, eltudták 
végezni a kapott munkát; de 
már annyi munkaalmuk nem 
volt, vagy nincsen, hogy még 
egy másik munkást is betud
janak állítani.

Ennek azután az a követ
kezménye, hogy nyáron a reg
gel hét órakor munkába állt 
asztalossegéd négy órakor 
kénytelen a munkátjabbahagyni

A megyei közigazgatási 
bizottság ülése.

Szerdán délelőtt tizenegy órakor 
tartotta meg apatini Fernbach Bá 
lint dr- főispán elnöklete alatt Bács- 
bodrog vármegye julius havi rendes 
ülését csaknem az összes tagok 
részvételével.

Alispánt jelentés.
Az alispán jelentésében helyzet

képet adott a megye állapotáról ; 
jégverés csekély mértékben érte a 
vármegyét ; a kárbecslés még nem 
történt meg; a termés jónak mu 
(átkozik ; a közegészségügy és ál
lategészségügy kielégítő ; a dávod— 
hercegszántói és gara györgypusztai 
tnüqi építése folyamatban van ; a 
megye villamosításában változás van; 
újabb jelenteni való nincsen.

felszólalások.
A? alispán! jelentéssel kapcsolat

ban dr. Mofzes János közigazgatási 
bizottsági tág szóvá télte, hogy egyes 
községekben még nem tartották meg 
AH óé képviéelőWtületi

A kérdés^ dr. vité? p?isay Ernő 
áztál válaszolt, hogy mindössze két 
hósMtpj* » megye alispánja , ez az 

elmaradt községi választásokat ke- 

és nézni, hogy a mestere mi
ként dolgozik tovább.

A vége a dolognak az, hogy 
a sürgős munka nem készül 
gyorsan.

Amikor tehát egyrészt öröm
mel üdvözöljük az uj törvényt, 
másrészt figyelemmel kellene 
lenni a városok és falvak kö
zött levő különbségekre s eh
hez képest a munkaidőt he
lyenként, időszakonként és 
munkanemenként specializálva 
kellene megállapítani.

így nyáron az aratással 
vonatkozásban álló iparok nyá
ri aratási munkaidejét okvet
lenül hosszabbra keli venni.

Ily irányú panaszoka töme
ges büntetések révén keletkez
tek, melyekkel a hatóságok 
az iparosokat a lecsökkentett 
munkaidő szigorú betartására 
szorítják.

resztül lehetett volna vinni. Egyéb
ként Nagybaracskán azóta megvolt; 
Hercegszántón a napokban lesz és 
sorra kerül a néhány elmaradt köz
ség.

Egyébként pedig hivatkozik aszék- 
foglalójában elmondottakra, amely 
szerint hivatali nemzetiségi, poli
tikai és vallási különbségre való te
kintet nélkül óhajtja tisztét ellátni.

A betöltetlen tisztviselői állások 
tekintetében a közeljövőben meg
történnek az intézkedések ; ezek 
véglegességét betegség, szabadságo 
lások s a megyei tisztujitás óta el
telt idő rövidsége gátolták.

Tisztviselő áthelyezések.
Dr. Mojzes János orsz. gyűl, kép 

viselő, közig, bizottsági tag kérdést 
intézett a községi vezető tisztviselői 
állások körül bekövetkezett áthe
lyezések tárgyában.

Dr. Baisai Ernő alispán az átbtf- 
ty??fcek szükségesvégét közigazga
tási s általában a szolgálati' éne
kekkel indokolta.

Dr. Mojzes Jfiios őrs;, 
képvisel?. kblz. tag sze
mélyes kérdéséi.

Dr. Mojzes János szóváfette, hogy 

kihágási eljárások tétetlek folya
matba a nagybaracskai kerületben 
azok ellen, akik az ő fogadtatása 
alkalmával kendőket helyezlek az 
ablakjaikba és diadalkapukal állí
tottak fel

Dr. vitéz Bajsay Ernő alispán ki
jelentette, hogy ha eljárások indul
tak, akkor annak bizonyára meg
vannak a törvényes előfeltételei, 
így a plakátok elhelyezéséhez alis- 
páni engedély kell; ilyent azonban 
senki sem kért.

Egyébként a maga részéről is 
azon van, hogy a közigazgatás füg- 
getlenittessék a politikától, aminek 
az is a bizonysága, hogy a felszó
laló beszámolóját minden akadály 
nélkül engedélyezték.

Itt apatini dr. Fernbach Bálint 
főispán közbevetőleg megjegyezte, 
hogy nem tartja helyesnek, ha a 
kerület nyugalmát torzsalkodással 
továbbra is nyugtalanítják.

A nyugalom azonban csak a köl
csönösség alapján állhat helyre, kü
lönösképen ha a személyeskedése
ket teljesen kikapcsolják. Elvi har
coknak lehet helye, de csak szemé
lyeskedés nélkül.

Dr. Mojzes János közbeszólva 
konkrétumot kért, amire dr. Fern
bach Bálint főispán azt felelte : pél
dául a Független Magyarság min
den száma.

Egyébként a főispán hangsúlyozta, 
hogy minden panaszt készségesen 
meghallgat s a rendelkezésre álló 
eszközökkel orvosolni fogja.

Dr. Mojzes János szóvátette, hogy 
a györgypusztai tisztviselők még 
mindig szolgálatban vannak, mire a 
közigazgatási bizottság tagjai szinte 
kórusban felelték, hogy kormány
zói kegyelem rendezte az ügyet, 
ezt pedig mindenki köteles tiszte
letben tartani.

A közigazgatási bizottság tagjai 
között nem keltett kellemes vissz
hangot, hogy dr. Mojzes János orsz. 
képviselő, közigazgatási bizottsági 
tag állandóan kerülete ügyeivel fog
lalkoztatta a bizottságot s felszólí
tásait a bizottság tagfai fagyos nyu
galommal hallgatták.

— Tanítók gazdasági tanig* 
lyama. A báásbódfog vármegyei 
tanke rőtéiből a nyári gazdasági tatt- 
folysmokká Donátb Gyula tataházéi
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Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
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Csárdás a budapesti 
jugoszláv követségen

Az interparlamentáris unió buda
pesti gyűlésére tizenegy felsőházi és 
tizenöt szkupstina képviselő jött 
Budapestre, legnagyobb részűk csa
ládtagjaikkal együtt.

A jugoszláv követség Stefánia üli 
palotájában a jugoszláv küldöttség 
tagjainak tiszteletére estélyt adott, 
melyen magyar részről Imrédy Béla 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
dr. Marschall Ferenc ál amtitkár és 
még számosán veitek részt.

Az estélyt tánc követte, melyen 
felváltva táncoltak a kólót, meg a 
csárdást világos hajnalig. • .

Mezőgazdasági 
kiállítás 

Szegeden.
Az a bár' lassú, d>’ mégis megál

lapítható javulási tendencia, amely 
a magyar mezőgazdasági életben 
uralkodik, fokozottabb tevékenységre 
készíti a gazdasági egyesületeket.

így különösen élénk tevékenysé" 
get fejt ki a Szegedi Gazdasági 
Egyesület, amely az Alföldi Mező 
gazdasági Intézet összes osztályaival, 
a Szeged és Vidéke házinyul, ba
romfi, méhész és galambtenyésztők 
egyesületeivel a gazdasági szakisko
lák bevoná sá val és támogatásával 
augusztus 2—16 ig mezőgazdasági 
kiállítást rendez, amelyen első Ízben 
• ocsátják minőségi szempontban a 
versenyre a búzát, s amely verseny 
általában a minőségi termelés foko
zásának a gondolatát hivatott szol
gálni.

Kiváualos volna, hogy a bajai 
Gazdasági Egyesület a rendkívüli 
gazdasági konjunktúra és a tekin
télyes számban rendelkezésie álló 
szakerők felkérésével maga is fog
lalkoznék kiállítás rendezésének 
gondolatával.

RÉDEY tejüzemének vaja országos hirü. 
Mindenült kérjen PÉDEV VAJAT.

Izgalmas éiethalá! küzdelem árán két 
leányt mentett ki a Dunából egy bajai 

fiatalember.
Izgalmas kettős életmentés hőse 

egy bajai fiatalember : Borkovics 
Antal 22 éves gyári munkás. Ked 
den este 8 órakor Lozsányi Mária 
bajai leány a Dunavölgyi Lecsapoló 
Társulat csatornájában fürdött. Egy
szerre hangos sikoltozásra lettek 
figyelmesek, a leány lába górcsőt 
kapott és kétségbeesetten kiáltozott : 
Segítség megfulladok I

A közelben íürdőzött Lozsányi 
Anna, a fulladozó leány húga s a 

i kiáltozásra nyomban nővére után 
I úszott ; a rémült Lozsányi Mária 

azonban őt is magával rántotta és 
irtózatos élelhalál küzdelem indult 
meg a két leány között.

Or. Ernszt Lajos ismertető eiőadása 
a Bajai Ipartestiilet ötven éves 

(4) jubileumán.
Az ezutáni elnökválasztáson — 

formaokból — az iparbiztos nem 
rendelje el a titkos szavazást és igy 
egyhangú választással TomasitsGyula 
lelt az Iparlestület elnöke, Keller 
Mátyás az alelnöke.

Tomasits Gyula nagy erővel, fia- 
l talos ambícióval és feltűnő képes

ségekkel látta el az Ipái testület 
ügyeit, páratlan egységet teremtett 
ott meg és óriási népszerűséget is 
szerzett fáradhatatlan eredményes ■ 
munkájával. Ekkor a konjunkturás | 
években a bajai iparosok is igen jó 
anyagi helyzetben voltak, amely 
körülmény az iparostársadalom szel 
leini értékének emelkedését is elő
idézte, ami viszont általános nagy 
társadalmi megbecsüléshez tekintély 
hez vezetett, annál is inkább mert 
az Iparlestület jelentette és jelenti 
Baja városának nemcsak a legna
gyobb és a maga nemében egyet
len hatalmas szervezetét is. Azon 
bán az egész országban hirtelen

A vérfagyasztó jelenetre ért oda 
I Borkovics Antal ; a derék fiatalem

ber egy pillanat alatt átlátta a ve- 
1 szedelmes helyzetei és nem törődve 

a saját életévei nyomban beugrott 
' a vízbe és emberfeletti erőfeszítés 

árán sikerüli a két leányt a vízből 
kimentenie.

A szenzációs ketiős életmentési 
jeleneire ért oda Kazal Gyula bajai 
fiatalember, de a segítségére már 
nem volt szükség. A derék Borko
vics Antal hősies cselekedete után 
köszönetét sem várva eltávozott, 
másnap derült ki, hogy ki volt a 
hálás életmentő.

bekövetkezett áresések, dekonjunk
túra és az ezzel felmerült szociális 
problémák nagy harcok magvát ve
tették el a bajai Ipartestületben is. 
Ezen harcok a közelmúltban tör
téntek, azokról bővebben tehát nem 
ildomos még emlékeznünk. Torna- 
sils Gyula hét éves elnöksége után 
önként megvált attól és az ezutáni 
nagy elnökválasztási harcból Pesluka 
Fereiuc kádármesler, törvényható
sági bizottsági tag, a testületnek 
akkor már 12 év óta agilis elöl
járója, a jelenlegi elnök került ki 
győztesen.

Pesluka Ferenc elnök, jórészt a 
mostani elöljárósággal, óriási fáradt
sággal minden idejét annak szén 
telte, hogy az erős választási küz
delmekben két csoportra oszlott 
iparosok között, tisztán érdekkép 
viseleti alapon a belső békét és 
harmóniát állítsa helyre és ez teljes 
mértékben sikerült is neki. Mutatta 
ezt az eredményt az 1936. évi el 

nökválaszlás is, amikor úgyszólván 
egyhangúlag választatott meg az 
elöljárósággal együtt tisztségében. 
A gazdasági hanyatlás folytán le
romlott ipartestületi belső életet és 
az Iparoskor korhadt anyagi hely
zetét erős kézzel, szilárd alapokra 
fektette és a nehéz viszonyok kö
zölt élő iparosság helyzetén szer
vezkedésre való felhívással és azok
nak főleg a szakosztályok felállítá
sával való megvalósításával, atneny- 
nyíre emberileg lehetett lényegesen 
segített és különösen az egyes ipa
rosok közterheinek leszállítása iránt 
fejtett ki óriási és eredményes te
vékenységet. Kétségtelen, hogy a 
jelenlegi elnökségnek Pesluka Fe
renc elnökkel, Dunai Frigyes alel- 
nökkel az élen és az elöljáróságnak 
legnagyobb érdeme, hogy az ipar
testület kebelében megteremtette azt 
a lelki harmóniát, amely az ilyen 
testület életképességének életfelté
tele és alapja, amely a mai ünnep
ségben mutatkozik meg legszebben. 
Ebben az összeolvadt egységben, 
az őszinte baráti összefogásban kell, 
hogy működjék és vezetessék a tes
tület és akkor ebből az egységből 
kiindulva megtudja valósítani azo
kat a célkitűzéseket, amelyeket 
programúiul vall és amelyekért any 
nyi fáradsággal harcol.

Higiénikus tejtermékek : 
vaj, sajt, habtejsz.ln, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

Julius 13-án kezdődik 
a bajai mentötanfolyam.
A bajai Mentőegyesület központja 

julius 13 án d. u. 4—6 ig és 15 én 
d. e. 8 — 10-ig és d u. 1—6 ig Ba
ján mentő tanfolyamot kíván tar
tani.

A tanfolyam felöleli az első se
gélynyújtással kapcsolatos összes 
ténykedéseket s reméljük és kérjük 
a nagyközönséget, hogy azon minél 
nagyobb számban résztvenni szíves
kedjék.

Kérjük, hogy a résztvenni kiván- 
kozók legkésőbb 10 én, pénteken 

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

SZIKLAI MÁRTON” 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Portom. járó térti és nél karórák 2 évi jótállással már 6 pengttfl.

és brilli*naköv«ket a kgmagMabb áron veszek.
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d. u 6 óráig velünk telefonon (Baja 
27) vagy szóbelileg is közölni szí
veskedjék. A tanfolyam színhelyét 
szombaton közölni fogjuk.

A tanfolyam természetesen dij 
tálán.

Nagyszabású 
egészségügyi, szociális ét 
kulturális továbbfejlesz
tést akar megye vezető
sége megvalósítani a két 
diákinternátusra gyűjtött 
260.000 pengőből.

Bácsmcgye kisgy ülésének és a 
közigazgatási bizottság ülésének is 
legkomolyabb eseménye vitéz Baj- 
say Ernő alispánnak érdekes és 
fontos bejelentése volt a Baján ter
vezett cisztercita internátus és a 
Budapesten kombinációba vett dél
vidéki diákotthon céljaira összegyűj
tött 260 000 pengős alapnak hova- 
forditását illetőleg. Az alispán hang
súlyozta, hogy a kormányhatóság 
támogatásával elsőbbrendü felada
tok, egészségügyi, szociális és kul
turális célok szolgálatába állítják a 
pénzt. A vármegye egészségügyi in
tézményekben még mindig szegény, 
ezek felállítása tehát múlhatatlanul 
szükséges. A gümökor olyan mér
tékben tizedeli a vármegye lakos
ságát, hogy a komoly védekezést 
szem előtt fogják tartani.

A közületeket, — mondotta az 
alispán — kötelezték a megfelelő 
légvédelmi helyiségek felállítására ; 
az uj egészségügyi házak pincéjében 
állítják fel ezeket. — Baja várossal 
karöltve fel akarják építeni Baján a 
Vitézi Székházat, a telket a város 
polgármestere már felajánlotta a 
megfelelő telket. Tudvalevő, hogy 
Bácsmegyében 250 vitéz él, tehát 
több, mint az. ország bármely me
gyéjében.

A leventeélet fejlesztését megfe
lelő anyagi eszközökkel szintén ke
resztül fogják vinni. Ahol a levente 
testületek felszerelése kiányos, ki
egészítik és a jövő évben megren
dezik a nagy leventenapot.

Az alispán érdekes bejelentését 
a kisgyüiés és a közigazgatási bi 
zottság is élénk figyelemmel kisérte.

Lalinovics János felsőházi tag, id. 
Willmann János, Barlh Benedek, 
Tüske Máté, Zomborcsevics Antal 
színes hozzászólásai után a bizott
ságok elhatározták, hogy a kérdést 
az alispán terve alapján terjesztik a 
legközelebbi megyei gyűlés elé.

Kereskedőjétől kizárólag csak
R £ D E Y-f é I e VAJAT

kérjen, mert ez naponta 
háromszor frissen készül.

— Prostatatultengésnél és hó* 
lyagtágulásnál igen fontos, hogy a 
betegeknek erőlködés nélkül legyen 
mindennap könnyű hélürülése, s ez 
még az öregkorban is egy kis po
hár természetes „Ferenc József*1 
kerüvizzel biztosan elérhető.

HÍREK.
— Tanítói kinevezés. A kultusz

miniszter Mészáros Sándor felső- 
szenliváni segédtanítót a tanfelügye
lő javaslatára végső fokon rendes 
tauitonak nevezte ki. — Konczné 
Piukovics Mária csikéria tanítónő 
betegszabadsága után szol gála Hétéi
re jelentkezett.

— Nyugdíjazás. Vukmanovné, 
Tumaász Mária garai r. k. tanító
nőt a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter szeptember 1-vel nyugalomba 
helyezte.

— Ötszáz bácskai sertést vittek 
külföldre. Az elmúlt hónapban a 
legtöbb sertést Ausztriába vitték 
Bácskából. Az ide szállított 246 ser
tésen kívül Németországba 162, 
Csehszlovákiába 80 darabot vittek. 
Szarvasmarhát Németországba 40, 
Olaszországba 34 darabot szállítot
tak. Franciaországba exportáltak 
98 darab juhot.

— Epekő-, vesekő- és hólyag- 
köbetegek, valamint azok, akik 
hugysavas sók tulszaporodásábar. 
és köszvényben szenyednek, a ter
mészetes „Ferenc József** keserű- 
viz használata állal állapotuk javu
lását érhetik el.

— Megjutalmazott gazdasági 
iskolások. A bácsalmási járási me
zőgazdasági bizottság kilenc köz
ségben az arra érdemes gazdasági 
továbbképző iskolások közül három
bárom diákot megjutalmazott. A ju
talmazás fokozottabban serkenti a 
tanulókat a gazdasági tárgyak iránti 
érdeklődésre.

— Jó a bácskai állategészség
ügy. Di. Nagy András főállatorvos 
Bácsmegye állalegészségügyöről igen 
kedvező képet adott. Az állategész
ségügy kielégítő ; mindössze sertés
pestis lépett fel 6 községben, 15 
udvarban, azonkívül lépfenét jelen
tetlek 1 községben, 1 udvarban.

Garantált minőségű hab-tejSZlnt 
lehűtve is Rédey-tejiizemben vegyen.

Szerkesztői üzenet:
B. U. Baja.

A cserkész törvény magyarázatát 
még precízebben ismerni akaró üze
net Írónak legyen szabad megsúg
nunk, hogy nem mi, hanem ő lőtt 
túl a célon. Mégpődig először, azért 
mertha figyelmesen elolvasta és meg 
értette cikkünket, rájött volna, hogy 
az előttünk mindenkor dicsőségesen 
ragyogó cserkészeszmének nemcsak 
nem ártottunk, hanem épen annak, 
érdekében irtuk cikkünkéi.

Másodszor a cserkésszövelség élet 
mentésre vonatkozó kiadványát mi 
is ismerjük, sőt nem is Cserba 
György ismertetéséből.

Harmadszor épen cserkész mó
don akartuk figyelmeztetni Cserba 
Györgyöt, akire eddig igazán büsz
kék voltunk.

Negyedszer — és itt van az igazi 
túllövés a célon — nem az a lé
nyeg, hogy Cserbe György kisegí

tette a vízből Szűcs Sászlót, hanem 
az, hogy hogyan segítette ki. Mert 
azt az életveszedelmesen szenzációs 
vízből való mentést, ahogy az elő
adóit sem Szűcs László sem a rend 
őrség sem mi nem ismerjük el,

Még egy I A „Báoskai Újság” 
szerkesztőségében igenis eljárt ez 
ügyben „újságíró" legalább is olyan 
.„újságíró" mini altitól igenis azt a 
felvilágositest kapta, hogy a kérdé 
ses cikk minden sora Cserba György 
szájából ered.

Tessék talán egy kicsit jobban 
emlékezni.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

19667 szám. 1935. tkv.
Árverési hirdetmény-kivonat.

Bajavidéki Közgazdasági Bank r. t. vég
rehajtatnak Dugality István és neje sz. 
Kiss Róza végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság végrehajtási árverést 1600 P. f. tő
kekövetelés és járuléka, valamint a csat- 
lakozottaknak kimondott Franki és Hor
váth vhtatónak 145 P töke s jár ; Gilián 
Sándor tanító 30 Pengő tőkekövetelése és 
járulékai behajtása végeit, a bajai kir já
rásbíróság területén levő Baja városban 
fekvő s a bajaszentislváni 545. szu. tkvi. 
betétben Afl. sorsz. s 275 hrsz. a. felvett 
a belsőségben fekvő 113 négyszögöl terü
letű végrehajtást szenvedettek nevén álló 
ház és udvarra 1320 pengő kikiáltási ár
ban.

Fedezeti vételára a csatlakozottaknak ké
relmére tartandó árverésen Franki és 
Horváth vhtatóval szemben 2953 P Gilián 
Sándor vhtatóval szemben 4450 pengő.

A bajaszentislváni 3139. szu tkvi. be
tétben végrehajtást szenvedettek nevén álló 
Ail. sorsz. 4813—46|b. 3 hrsz. a felvett a 
Todora dűlőben fekvő 1 hold és 720 négy- 

URÁNJA
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9-én, csütörtökön fél 6 és fél 9-kor
Két nagy repriz film egy műsorban.

STRADIVARI
Szántó György a neves erdélyi iró drámája. 

Második filmünk :

Zsákbamacska
Szilágyi Eísemann ragyogó zenés vigjátéka.

Szombaton 11-én, vasárnap 12-én
A délutáni előadások filléres, az esti előadások rendes 

helyárakkal.

Minden idők legszebb filmje.

Fekete rózsák
Főszerepben :

Lillan Harvey és Willy Fritsch

j szögöl területű szántóra a kikiáltási ár
i 382 P 50 fillér ;
| Fedezeti vételára : Franki és Horváth
■ vhtatóval szemben 2953 pengő ; Gilián 
| Sándor vhtatóval szemben 4450 P.

Végül a bajaszentislváni 2617. szu. tkvi. 
i betétben Dugality Istvánná Kiss Rozália 
, nevén álló Afl. sorsz. 4821. hrsz a. fel

vett a Todora dola dűlőben fekvő 1 hold 
957 négyszögöl területű szántóra a (a ka
taszter szerint szőlő) 1697 P 50 fillér kiki
áltási árban.

Fedezeti vételára Franki és Horváth
■ vhtatóval szemben 2953 pengő ; Gilián 
’ Sándor vhtatóval szemben 4450 pengő el- 
| rendelte
! Az árverést 1936 évi augusztus hó 6 
j napján d. u 3 órakor a telekkönyvi hatóság 
I hivatalos helyiségében Mátyás király-tér
■ 4 sz. 28. ajtó fogiák megtartani
i Az árverés alá kerülő ingatlanokat a 

Bajavidéki Közgazdasági Bank r. t. kérel
mére tartandó árverésen a háznál a kiki
áltási ár felénél, a többinél kétharmadánál 
a csatlakoz.otlak kérelmére tartandó árve
résen pedig a fedezeti vételárnál alacso
nyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozk kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. 
8-ában meghatározott árfolyammal számí
tolt 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. §4

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 altala Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §:)

Raja, 1936. évi február hó 27. Dapján.
Dr. Szabó Antal s. k. 

ömkf. jegyző.
A kiadmány hiteléül:

Kallósy Magda 
kiadó

Laptulajdonos :
Be. K fi t. ?. V l E I? E L.



4 MM. íuIíhs 10.

Az Altra Biztositö R. T.
(Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olatz Állami Biztositó Intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon : 195.Telefon : 42.

vékony lágy dorong 
vékony kemény dorong 

$ aprított íágyfa g-ként

ölenként 17 P
30 P

3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

|f É ® T £ c Szénkereikedelmi W E I E isi Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Lágy baltázott fa . . 
„ vékony dorong .

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz

p 
p 
p 

szállítva!

16-
18-
32-

Kutgyiirii Hódfarkú cserép 
Cementcsövek Hornyolt cserép 
Cementváíyuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Portiand cement 
üttökö: fehér cem.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és t unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z. h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Grünhut és Társa baj a ce”e^xéÍ60n

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig ét 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 6-töl julius 13-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Ujdombovár

Pécs, Bátaszék, Baja

Gara

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Hercegszántó
Budapest. Kiskunhalas.

Bácsalmás

Honnan?

Ujdombovár

Indulás
óra perc Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

4

5

5

5

8

9

10

14

14

14

14

15

18

40

19

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapést
Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár. Sárbogárd,

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

BudapéSt

Hajít, Bálíiazéh, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikérlá

Gara
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors
Bátaszék. Pécs.
Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria
Bátaszék. Ujdombovár.

Budapest

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
Nyomatott Bakanek h Goldb rger Ic&nyanvomdáUban Baia.


