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Sorozatos kormánypárti 
győzelmek.

Időközi képviselőválasztásnak, ha 
elszigetelten egyedül áll, nem lehet 
általános politikai jelentőséget tu
lajdonítani. Egészen más körülmé
nyek között folyik le, mint az ál
talános választás—és mindenesetre 
csak egy kerület hangulatát tükrözi.

Ha azonban aránylag rövid időn 
belül több időközi választás van, 
ezek együttes mérlege már sokkal 
alkalmasabb arra, hogy általános 
politikai következtetéseket vonjunk 
le belőle.

A most lezajlott pásztói választás 
fényes győzelmet hozott a Nemzeti 
Egység pártjának és Ivády Bélának, 
a párt elnökének. De ezt a válasz
tást egész sorozat előzte meg, ami 
hasonló eredménnyel végződött. 
Csurgón, Szentesen, Tarpáu, Önö
dön, Nyírbátoron, Szigetváron, Po- 
mázon, Mezöcsáton ugyancsak fö
lényesen, döntő többséggel szerezte 
meg a Nemzeti Egység pártjának 
a mandátumot. A tizenkét időközi 
választásból az ellenzék minden 
„egységes ellenzéki front", rendkí
vüli erőfeszítés és nagyhangú kor
tesfelvonulás ellenére mindössze két 
esetben tudott eredményt elérni. 
Ez az arány húsz százalékot sem 
tesz ki ; olyan méretű sincs, mint 
amilyet az általános választásokon 
elért, mert akkor együttesen a mán 
dátumoknak körülbelül harminc 
százalékát kapta meg.

Ez az általános mérleg. Ha már 
mostan a legutóbbi pásztói válasz
tás eredményét nézzük : a Nemzeti 
Egység pártja ötven százalékkal 
kapott több szavazatot, mint az 
ellenzék jelöltje. Hiába volt a rend
kívüli bucsujárás, amit a kormány
nyal szembenálló tábor a kerület
ben rendezett. Hiába vonullak fel 
az ellenzék nagyágyúi. Hasztalan 
hangzottak el nagyhangú kijelenté
sek a kormánypolitika csődjéről, 
a Nemzeti Egység pártjának nép
szerűtlenségéről, levitézlett rendszer
ről. Eredmény nélkül harsogott a 
régi gramofonlemez. A Nemzeti 
Egység pártjának többsége volt és 
pedig fölényes, mondjuk : mégsem 
misitő többsége, amivel szemben 
nem has/nált sem rábeszélés, setn 
befolyásolás, sem hangoskodás. Egy 
nyolcezer választóju kerületben 

ezernégyszáz többség olyan nagy, 
ami önmagáért beszél. Felesleges 
itt terrort és erőszakot emlegetni,
— aminek hírét nyilván az előre 
érzett kudarc szépítésére próbáltak 
terjeszteni ellenzéki oldalon. Hogy 
választási rendszerünk rossz, hogy 
szükség van reformra és a titkosság 
bevezetésére, ezt maga Gömbös 
Gyula miniszterelnök és a kormány 
minden tagja hirdeti. De ilyen fö
lényes szavazatkülönbségen semmi
féle választójogi refoim, — maga a 
titkos választójog sem segít. Annál 
kevésbbé, mert a választáson jelen
volt összes tárgyilagos szemlélők
— budapesti ellenzéki napilapok 
kiküldöttei — megállapították, hogy 
simán, nyugodtan, hatósági beavat
kozás nélkül folyt le. Mindenki sza
vazott, akire akart. De az ellenzék

Ma megszűntek 
az olasz szankciók,

Mi, akik a politikai élet cselekvő 
rétegének színvonala alatt élünk, 
úgy képzeljük, hogy ha azok, akik 
a népek, országok sorsát intézik, 
valamint cselekszenek, akkor cse
lekvéseik minden következményeit 
jól megfontolják; tudják, mit akar 
nak s tudják azt is, hogy az amit 
akarnak, keresztülvihető e ?

Ha magunkfajta kisember a maga 
hivatásában valamit hibáz, hamaro 
san ráhúzzák a vizes lepedőt s 
könnyen a kenyerébe kerülhet min
den tévedése.

A nagyembereknél ugylátszik nem 
jár ilyen súlyos következményekkel 
a bakklövéa; mert ismerjük el, a 
népszövetség akkor, amikor a szank
ciók alkalmazását Olaszország ellen 
elrendelte, bakot lőtt; a főerőszakó
lója a szankcióknak Edén angol 
külügyminiszter volt; elődjét olyan 
csúnyán buktatta meg, hogy az 
szinte sirva távozott az angol kül
ügyminiszteri székből s most Eden- 
nek még csak szemrehányást sem 
tesznek.

Nekünk mindenesetre nagy tanul
ság Olaszország sikere; a bátraké 
a jövő.

jelöltjére kevesen akarlak szavazni. 
Jóval kevesebben, mint Ivády Bélára.

Természetes, hogy a pásztói gyö 
zelem oka egyik oldalon a Nemzeti 
Egység Pártjának jelöltjében, Ivády
Bélában keresendő, akinek kiemel
kedő közéleti tevékenységéi, puri
tán egyéniségét, tisztelte meg a ke
rület bizalma. De ez a választás, 
egybevetve a többi időközi válasz
tás győzelmeivel s az ellenzéknek 
Debrecenben és Budapest déli ke
rületében titkos választás mellett 
szenvedett kudarcaival : fényes bi
zonyíték a bizalom érintetlensége 
mellett. Sőt a számbeli oredmények 
azt mutatják, hogy az ország nagy 
többségének bizalma fokozódott a 
kormánvpárti politika iránt. A Göm
bös-kormány munkájának külső és 
belső politikában elért eredményeit 
méltányolta az ország választókö
zönsége, amikor az időközi válasz
tásokon is hitet telt az építő reform
politika mellett.

Olaszország nagy ünnepet ül ma, 
zászlórengeteg lebeg a házak felett 
az egész országban ; ünnepük a 
szankciók, retorziók megszüntetését 
s azt a politikai sikert, amit a 
szankciók megszűnése jelent.

De ha ez sikere az olasz politi
kának, akkor sikere Gömbös Gyula 
miniszterelnök politikájának is; mert 
mi nem rendeltünk el semmiféle 
szankciót és ismerjük el, ha Olasz
ország az ő Duc»jének vezetése 
alatt bátorságot mert tanúsítani, 
akkor Magyarország Gömbös Gyula 
miniszterelnök külpolitikai irányvo
nalának megfelelő magatartását is 
bátorságnak kell tekintenünk. S 
mert bátraké a szerencse, kell, hogy 
a revíziós törekvésekben is hasonló 
bátorságot tanúsítsunk ; nem lehet, 
hogv támogatásunkban az. olaszok 
kisebb erőt és kisebb kitartást ta
núsítsanak, mint aminőt mi mellet
tük tanúsítottunk,

S ha igy lesz, mint ahogy igy 
kell lenni, akkor nálunk is elkövet
kezik az a nehezen várt nap, ami
kor mi is egy országos zászlóerdő 
vei ünnepeljük revíziós törekvéseink 
teljes sikerét.

Mégegyszer 
JelkyMrásróL..
„A nép fiánál: emel szobrot 
Baja városa" — Írja Révész 

Béla a Pesti Naplóban.
Divattá lett Jelky Andrásról tud

ni, Baja város híres szülöttét is
merni most már hozzátartozik az 
általános műveltséghez. Nemcsak a 
bajai és a bácskai ember érzi kö
telességének felfigyelni, büszkeséget 
éré .ni Jelky András neve hallatára, 
de tisztelettel emlékezik meg az 
irányadó sajtó is a világjáró, nyug- 
talanlelkü bajai hírességről. Legutóbb 
a Pesti Napló foglalkozik Jelky 
András személyével és természete
sen Baja várossal is, minthogy kü
szöbön áll a készülő Jelky szobor 
Medgyessy Ferenc monumentális 
müvének leleplezése. Révész Béla 
a tekintélyes magyar zsurnaliszta 
hozza ismét felszínre a múltakkal 

I Jelky András alakját és a követ
kezőket írja róla :

Medgyessy Ferenc meg
mintázta Jelky Andrást.

Jelky Andrással találkoztam Med- 
gyessy Ferenc műtermében. A ga
rabonciás paraszt legénnyel, aki va
laha kétszáz év e’őct elindult Bajá
ról, gyűrte, győzte az operenciákat, 
megfordult Ázsiában, Afrikában és 
egyéb geográfiai tájékokon, közben 
eladták katonának, rabszolgának, 
jónéhányszor hajótörést szenvedett 
az óceánokon, lakatlan szigetre is 
került mint Robinson, a valóság 
csodáit mivelte Senki szigetén, nem 
úgy, de még bravúrosabban, mint 
Defoe képzeletbeli figurája és persze 
hogy könyvbe került Jelky András 
kalandos históriája. Hevesi Lajos 
szövevényesen megirt ifjúsági re
génye kedvelt, régi olvasmánya a 
serdülő nemzedékeknek.

Ez a rnokány, virlusos Jelky 
András annyi idő után újra elindul 
a világ meghódítására. A legszebb 
magyar szobrok egyikét mintázza 
róla Medgyeey Ferenc és megenni- 
dúlt a kutatás is, hogy Jelky András 
életének homályát valamiképpen el
oszlassák. A fürkészés, studirozás 
érdemesnek látszik.

Nyomok, jelek sejtetik, hogy ez 
a hajdani világjáró szabólegény a 
magyar népies erőnek, tehetségnek 
egyik kiválasztottja volt. A képze
letverő kalandok lezajlottak ée Jelky



fö nagy választékban
fehérnemű k, retikülök, 

rövidárúk

fehérneműk, kalapok 
nyakkend ők, sokaik, 

bőröndök
a y

Andr-láo.l .i\ ície
másként kém im g ■ bravúrjai
val. A l’ ■ I köz
társ.ság «>y i malfővórosab h>, Balá 
viábm tűnik (el Jelky Ai.dias pom 
pás ild.ja, a zsol.ái' k úrnál tiszti 
jangra emelik, csipátok here állít
ják, hogy i gv •. iu i z.’?_ ‘ i f 
gását !*’v :je, elődök vpoesev-l bíz
zák in -g > b íjai pír fiút, majd 
dúló csaták után > hol! nd diplo 
mácia és .-r--veszi Je! ' Aodtás más
fajta tehetsegét is. ul os í ládátok
ká] biz'ák meg a ;i»v, ..nvt, már 
köve:i r.-’','gd küld'.k a ’ .pan csá 
szár udvarába. J.tkv Aridiás az 
első európai ember, aki ide beju 
tolt és az Ő sikere az r , hogy meg
kötötte az első k-r-sked hűi szer
ződést Japán és Európa közölt. 
Feltétlenül s-ámoni. r ott, nagyhírű 
alakja lehetett Jelky András a ma
ga idejének, kétszáz év előtti cik
kek, beszámolók j lent 1 meg a 
magyar legény cselekedeteiről, az
után pedig, he. >y Jelky András 
hazaiért s aránylag fixálón, negy
vennyolcéves korában Budán meg
hall, német könyvel is Írtak róla 
Bizonyos, hogv a holland ősi könyv
tárakban, levéltárakbm ng lehelne 
találni a dokumentumokat, amelyek 
felfednék, elmondanák J Iky And 
rás életének értékesebb eseményeit. 
A Robinson Jelky András mellé 
most a magyar fajta talentumát 
hirdető Jelky Andrást igyekeznek 
restaurálni.

A feltámadásnak egyik meghaló, 
m ig isrendiien szép állomása, Med 
gyessy Ferenc Jelky András szobra.

Baja város oh fekszik a trianoni 
haláron, elragadták alóla Bácskái, 
évszázados kereskedelme, ipara meg 
bénult, kivitele a Balkán felé telje
sen megszűnt és ez a város elárvul
tán, szegénykedve mégis élni akar 
— tud A legderekabb szociális in
tézmények seregével védekezik, nem 
gyávul, uj és uj akciókkal küzdi a 
jelent s menti a jövőt és ennek a 
robusztus étvágynak egyik megnyi
latkozása a Jelky András szobor is. 
Hiszen az egészen különös, hogy a

1 csonka határokkal gúzsba! .’aölt va 1
; ros, ezer gondjában, a ’é:j •i.i !' idők j
I messz.iség. ben m;?i:k.i Ij.i <gvik

fiát s áldozatokkal szob ioI emel
Jelky Andrásnak.

Rágondol i -• ilyen n> o/dulatra, i
cselekedetre, érdemesség es meg

irnivaló, hogy a Jelky mozgalmat 
, v;-r<>-. ország yíii-ú k.'pvis lője

dr Reményi Schnelh i L jós 'rá
nyílj a, a c 1 messzire tekin Ö hm- 
vei és dr, Borbiró Ferenc a varos 
polgárin'steréoek lelkes erélye való
sította nw:g a szobortervi t.

Harmadik öngyjikossági túséríetét követte 
bajai ház? inas.

nii> dig fémtárgyak felé hajlik a 
vá1-sztása. Legelőször 80 darab 
apró s’ukalur szögei nyelt le. A 
szögeket azonban szi-nncsére el
távolították s meggyógyult.

Má odik öngyilkosság’ kísérlete 
előli egy óra szerkezeiét törte össze 
s azt nyelte le.

Legutoljára pedig szögei, lüt és 
két hegyes vasdarabot választott. 
A notórius fémnyelő ezúttal azon
ban majdnem életével fizetett köny- 
nyehnüségéért.

A 
bán 
sági

e? a szihetnyelű
Baja Bácska keddi lapszáma 
beszámolt arról az öngyilkos

melyet vasárnap 
1 I Csatotd ii Endre 
Déry-kerib<i>. Az 

bajai közkór- 
állapota még 
hogy minden j 
műtétet kell |

kísérletről, 
d? 111 á n k '(■ v ?tett 
bajai háziinas a 
öngyiiko'j 'löitet 
há.bcio ápolják 
mind1.! súlyos, t 
v iló.- zániiség 
rajta

A szerencsétlen természetű Csa- 
lord ti egyébként fiatalkora ellenére 
mái harmadik öngyilkossági kísér
letét követi el és jellemző, hogy

a
és 

úgy 
szeiint 

végrehajtani.
i

^Míaimas tűsvési pusztított teysa$ 
a Magyar Petröíeumipa? Kém-utcai telepéi

Tegnap este futótűzként ter
jedt el a fővárosban a hir, 
hogy ég a Pelróíeumipar tele
pe. A tűzoltók az öt kerület
ből szinte egyszerre robogtak 
ki riadó autóikon az oltáshoz. 
Haláltmegvető bátorsággal, em
berfeletti küzdelemmel fogtak 
hozzá az oltás rettenetesen 
nehéz munkájához a borzasztó 
hőségben.

A tűzoltók rögtön látták, 
hogy a robbanó anyagok gyű
rűjében tombol a tűz épen 
ezért a hat vizsugáron kívül 
rögtön üzembe helyezték a 
por és haboltó készülékeket 
is. Ugyanakkor szigetelt ruhá
ba öltözött rohamcsapatok in
dultak az épület belsejébe, 
hogy a tűz fészkét rombol
hassák szét.

Az épületet kívülről támadó

kérni

tűzoltók alig tudnak mozogni, 
mert mindenfelől százával ro- 
hannah elő riadt, rémült em
berek.

A rendörőrszemek kényte
lenek voltak segítséget
és pillanatok alatt riadó autó
kon két rendőrszakasz érke
zett. Alig halkultak el a rend
őri riadó autók szirénái hir
telen felzugtak a mentők há
rom autójának ijesztő hang
jai.

A rendőrkordon mögül kö
zel ötezer ember nézte a bor
zalmas tűzijátékot.

Minden elismerés és 
rét a derék tűzoltókat 
akik gázmaszkokkal az
kon rohantak be a lángokkal 
forró raktárakba és gurították 
ki a nehéz petróleum hordó
kat. Közel félóráig tartott ez

dicsé- 
illeti, 
arcú-

i

az iszonyú munka. A tűző] 
lóknak többször keli. lt bero 
hanniók a fejtik fölött és kö 
iilÖtlük lángokban álló rak

tárhelyiségekbe
M'g végre egy halálra fáradt 

tűzoltó jelentette, hogy az ösz- 
szes petróleum hordókat ki- 
guritolták és így elhárították 
az előre várható irtózatos rob 
bánások réméi,

A raktár épületek porig 
égtek ugyan, de a tűz tova 
terjedését és a robbanásokat 
sikerült megak; dályozni a ha
lálfélelmet nem ismerő önfel
áldozó tűzoltóknak, kik még 
a késő esti órákban is dolgoz 
tak, hogy végleg elfojtsák a 
veszedelmes tüzet.

Saján az elmúlt isónapfeain 
rákban ás tüdöbajban halt 

meg a legtöbb ember.
M girla a Baji Bácska, hogy az 

elmúlt hónapban a népmozgalmi 
statisztika Bajár I feltűnően kedvező 
kimu’atést ad. A születések száma 
negyvennyolc, a halálozásoké har
minchat volt, ami mindenképpen 
meglepő jó eredménynek számit, 
olyannak, amilyenre esztendőkön át 
nem volt példa. Az elmúlt év ha
sonló hónapjában harminchétén szü
lettek és harminckilencen haltak 
meg. A halálokok közölt legnagyobb 
számmal szerepel a rák és a tuber
kulózis, mely hatvanhat esetben 
fordult elő.

A tüdőgyulladás okozta halálozás 
is négy Ízben fordult elő. Tehát 
legtöbb elhalálozás a iák és a tű 
dővész terhére esik.

Kor szerint legtöbben haltak meg 
60 és 70, valamint 70 és 80 kö
zöttiek, mindkét csoportban öt-öt 
halálozás történt.

BELVÁROS legforgalmasabb helyén 

üzlethelyiség 
KIADÓ!

Cim a kiadóhivatalban :

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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 női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

SZIKLAI MARTON
órás és ékszerésznél

Erzsébet királyné-utca 21. .
Regi ékszereket, tort aranyat és brilKájaaköveket a legmagasabb áron veszek.
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Gr f Teleki Jání* . RLinában. 
Gróf T i i J . os i M .TEOSz 
elnök v-'zí ri^a> ■! Hja iöblil. i > s/k- 
b.ids. g .i Obis. .>• ■ ■■.h í tra/o t vs 
ott s.-..ba>i •->gid> j‘l o l>ó léke
dé össze.
Rómában •; j v ;>.•.«•
kedelmi 1> r i d -í 1, .z <»la-z !<• z 
üli köz! d rend . i ', ai ni; t 
az autó vasul e_;yíibmi-köd' S-’nek 
körűin) yí'ii ianuloi oiyozza.

— Dr. Bajsay Ernő alispánt 
meghívták dr. tíar.ársvi tiálmóít 
helyette., rainiszteielnölthöz. A 
tegnapi napon levélbe: i mejjii vast 
kapóit dr. Darányi Kálmán főldmi- 
veiésíigyi miíiiszferlől, betegsza
badságon lévő Gömbös Gyula mi
niszterelnök hely éltesétől vi’éz Baj- 
say E-.nö .. u.-pán. A levélben a mi
niszter elnök h> lyeltes felkérette ma
gához v. B.jsiy Ernő dr. alispánt, 
aki a hét végen utazik Í*1 Buda
pestre s kihall; i ..<. >o f.>^> megje 
lenni a minisztcielnök helyettesnél.

— A vu’JöhKtnUsi tanulja a 
bajai rendfirlegÉnység. A m. kir. 
rendőrség bal .i kapitányságának le 
gény égi á loinánya meniőDnfolya 
nion vesz részt. A tanfolyam a hét 
eleién kezdődött és egy budapesti 
m mőorvGs vezeti. Különös súlyt 
helyező' k arra, hogy a rendőrök a 
vízből mentésnél szerezzenek minél 
nagyobb gyakorlatot és biztonságot. 
A tanfolyamon a legénység T-.llián 
József főfelügyelő ellenőrzése mel
lett vesz részt. Legutoljára 1928 bán 
vettek részt a b. j-ii rendölök ilyen 
mentőt aníolyamon.

— Gyomor-, bél-, vese,- máj- 
és epehölyagbet&gek szívesen isz
nak reggelenként egy-egy pohár 
természetes ,,Ferenc JöZSSf" kese 
rüvizet, meri annak ha'ása gyors 
és biztos, enyhe és kellemes.

— Kolera bacilusokkal telt üveg 
tartályokat tőit össze tegnap egy 
részeg angol matróz az alexandriai 
hidrobiológiái intézetben. Eddig 
mintegy 300 embert beoltottak, 
mert attól félnek, hogy a rombo
lás következtében kolerajárvány tör
het ki.

— Uj asztaltársaság. „Zuard** 
elnevezés alatt a bajai aranyifjuság 
uj asztaltársaságot alapított. Az ala
piló tagok az uj tagokkal együtt 
közel 30 an vannak. Az uj asztal
társaság működését máris megkez
dette.

— Nehéz székelésben szenve
dők, akiknek gyakori fejfájás, mell
nyomás, szívdobogás, gvomormükö- 
dési zavarok és különösen fájdal
mas végbélbajok ---- mint aranyér, 
repedés, előesés, polipus, sipoly, 
szűkület — teszik az életet nehézzé, 
igyanak reggel és este negyed po
hár természetes „Ferenc József" 
keserüvizet.

Laptulajdonos:
Or. KNÉZY LEHEL.
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MEGHÍVÓ

\ ö. j , r. lm. .. 106. fivi
augusztus íi> /. öís. . j ..uwwp l !- 
ei&n 11 óreftor .. 1! ;er óbkms
főrabbi e b :c ><i illetv • iino.di- 
tasa Üg.ebe. , . i iskola i, I-
v ii n | v j | ,s empó inban

n s g y g y ü a é s i
t.irl, nielyn- v.m u: . ■ mi a s. a- 
v zato.i linó hili.özs. jj l .■■.-l:ai ti-z 
te et et meghi'ni s I , em, 
azon f wn-.i szi ■ ■ . -J:^.

B • i .. 1936 juiiin hó 4 r-

ör. Rt na ttezsö s. k.
ni. kir. egészségügyi főtanácsos,

elnök

Sz..-. I isi x á «i- 
Mi’.! ia u c 6 z.

íiisze lettel és traí'i joggal. 
É d il'dni leli I : Mándi'v Mátyás 
in^ii’ iikozveiitőnél. Hun-->di u 10.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

19663 szám. 1935. Ikv.

áiverési hirdetmény-töve ?ai.
Bajavidéki Közgazdasági Bank r. t. vég- 

rehajtatónaií ifi. Brünyi Miklósné sz. Hor
váth Margit végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság végrehajtási árverést 2600 P. f. tő
kekövetelés és járuléka, 42 P. költség va
lamint a csatlakozóinknak kimondott Po- 
lich Miklós bajai lakos 537 P. Cordatic 
Magyar Gumiabroncs r t. bpesti cégnek 
96 P. 39 f , Reimann Gyula bpesti cégnek 

1 80 P. 78 f, és 80 P. 80 P 78 f. Tolnai Béla és 
Társa bpesti cég 145 P. 20 f. Magyar Ál- 

; Lalános Takarékpénztár bpesti cég 350 P. 
■ és 700 P. Dr. Szinger István bpesti lakos 
! 85 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj- 
| tása végett, a bajai kir. járásbíróság terii- 
j létén levő Baia városban fekvő s a baja- 
I szentistváni 431. sz tkvi. betétben A II. 

6. sorsz 5087 - 4 b hrszám alatt foglalt 
I 2 kai hold 659 négyszögöl területű szántó 
| a régi Aligvárta dűlőben ingatlanból B 7. 
í sorszám szerint ifj. Brünyi Miklósné Hor- 
j vátlr Margit végrehajtást szenvedett nevén 
I álló felerész jutalékára 9480|926. sz.. tkvi. 

végzéssel Horváth Antal és neje Káldi Ele
onóra javára bekebelezett élethossziglani 
és özv, Darázs Jánosné javára bekebele
zett özvegyi haszonélvezeti joggal terhelten 
a kikiáltási ár 867 pengő.

Fedezeti vételár.
Polich Miklós csat, vhtató kérelmére 

megtartandó árverésen 7488 pengő, Corda
tic Magyar Gumiabroncs rt. csat, vhtató 
kérelmére megtartandó árverésen 8286 pen
gő, Reimann Gyula csat vhtató kérelmére 
megtartandó árverésen 8466 pengő. Tolnai 
Béla és Társa bpesti cég vhtató kérelmére 
megtartandó árverésen 8666 pengő, Rei
mann Gyula csat, vhtatónak 19533|930 és 
19535|930 sz tkvi végzéssel 80 P 78 f és 
80 P 78 fill. tőkék és jár. követelésének 
behajtása végett kérelmére megtartandó 
árverésen 8806 pengő, Magyar Általános 
Takarékpénztár bpesti cég csat végrehaj
tatnak kérelmére megtartandó árverésen 
9116 P a bajaszentistváni 791. sz. tkvi. 
betétben A f 1 sorsz 4021|l hrszám alatt 
foglalt 608 négyszögöl területű szőlő a 
Nagylapos alsó szőlő dűlőben ingatlanból 
B. 4- sorsz szerint ifj. Brünyi Miklósné 
Horváth Margit vhtást szenvedett nevén 
álló felerész jutalékára 9480|1926 tkvi. sz. 
végzéssel Horváth Antal és neje Káldi 
Eleonóra javára bekebelezett élethosszig
lani és Darázs Jánosné javára C. 3. alatti 
özvegyi haszonélvezeti joggal terhelten a 
kikiáltási ár 248 pengő.

A fedezeti vételár :
Bajavidéki Közgazdasági Bank r. t. vég

rehajtató kérelmére megtartandó árverésen 
378 pengő ; Polich Miklós csat vhtató ké
relmére megtartandó árverésen 10 528 pen
gő ; Reimann Gyula csat vhtató kérelmére 
megtartandó árverésen 11,478 pengő; Tol
nai Béla és Társa csat vhtató kérelmére 
megtartandó árverésen 11.518 pengő; Rei
mann Gyula csat, vhtató kérelmére 19533. 
és 19535|930. sz. tkvi. végzésekkel 80 P. 78 
f. és 80 P. 78 fill. tőkék és jár. behajtása 

végett 11.698 pengő; M igy.a Ál lalános 
I a arcj-pénztar l.pes'i cég csal. végiehaj- 
l iló kérelmére m -gtartan ló árverés n 12 093 

; . a b.iiaszeniisiv ni 2663. sz. »'.i
leli eii A I 1-4 sor-.z. 5293. I: . s/ám 1

■ > '• .• ' zán'.ó 3291. i
ai .1; i iglail 352 n ,-y ; .1 rét a K. ■: \ i
sza'.l is dűlőin.42 .. .. ias/ntn ai ‘I
807 négyszög!.I <■ Bab.na Jola f.. i..»
sz .'<) I• !<-b<..n. 5637,4-a hisz ni a'aH fog- 
lall 2 i.-it hold éj.; négyszögöl terí.klü

.isi :,zenv>.. i| i,.: .’ n álló .ngali n a..., 
C. 3—1. sorsz alatt Horváth A.- t. 1 és n - 
je ó dl Eleonóra iru bei;.- . zelt - - 

datic Magyar Gumiabroncs r. I p c g 
csat, vhtatónak .• r m. re m .gl nlarr.ió .-•■ • 
verésen 13080 pun ; Reimann Gyula 
csat, vhtatónak Í785 ),93O sz. végzess i be- 
l.el J .'zeti öO P. 79 í. l. .4 .- é • i r i öve- 
telésénck behajt sa végett ■ ■ .méie nicg- 
laitandéi árver. sen 13 .4 ) p ; Toinai 
l>.:-aa és társa osat vht vtó I i r<- ni nv.a- 
lartandó árva-é; n 13.380 penn ; Reimann 
Gyű a '. pesti cég csat, vhlat.ó 19ö33j93O és 
1 ‘>53511930 sz végzése'.: ei 80 P 78 f.'l 
e.s 80 P. 78 fill tőcé'< és jár '.öv telésé- 
nea behajtása v.. ; tt n.c hatandó ..rv; ré
sen 13586 P, Magyar All lános Ta! arék- 
pénztár csat, vhtatónak 350 P és 70’) P. 
töke vs P't- követelésének beja.tasa vég> tt 
i.ér -lmére megtartandó árverésim 14 688 
p. ngő ; a bajai 3543 s - ikvi betétben A 
1. 1-2. sorsz 4377 hrszám alatt foglalt 
181 négyszögöl területű i.< rtés4378 hrszám 
alatt foglalt 60 négyszögöl területű 26 sz 
iiáz udvarral az Istvánmegye Hangász-ut- 
cában végrehajtást szenvedett nevén álló 
iu j..t anokra C. 1—2. ■ orsz szerint Horváth 
Antal és neje K vlvli Eleonóra javára be
kebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
joggal terhelten a kikiáltási ár 1924 pengő ;

A fedezeti vételár:
Polich Miklós csat, vhtató kérelmére 

megtartandó árverésen 10 915 pengő : Cor- 
ci ilic Magyar Gumiabroncs r t. csat vhtató 
kérelmére megtartandó árverésen 11 615 
p mgő ; Reimann Gyula csat. vhtaló 
17.850|930. sz. végzéssel 80 P 78 fill. tőke 
s jár behajtása végett kérelmére megtar
tandó árverésen 11 765 pengő; Tolnai Bé-

16-m, csütörtökön

„Cafe H©sö¥a
Második film

Minden esőt szeretek
Bűbájos zenés vígjáték 10 felvonásban.

Julius hő 18-án szombton 
Julius hó 19-én vasárnap
Két nagyszabású film egy műsorban!

Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül

Remek magyar vígjáték 12 felvonásban.

Ezt megelőzi:

Farsangi szerelem
Kitűnő bécsi zenés vígjáték 10 felvonásban.

1? ér, lársa csat, vhtató kérelme)— meg
ártandó árverésen 1 l .885 pengő ; Ke nann 
Gyűli <;-'.at. vhtató 19532,939 , 19535 930
. . z se!, el 86 p 78 ■ ésíA P 78 fill

lé.vi L-k behai ú-a v. ,eá i v u lmére meg- 
ta: m .VI c.,:-.vn 12 088 ] ' i'.'O ; 3’apyar

v -.‘1’. ' ■ ! i un'! pénztár csat, vhtatónak
356 p v ; i ) p (<>i ;■ és j f óvet', lésének 
be >ajt .-;a vég lt .éi ilin he mogt irtandó ár-

12 4j3 pengő: Dr Singer István 
. v’ 5. rcmi'-r.' megtűr mdó

Az áré r 1936 cv> • tyusztus hó 10. 
n ..n d u 3 óra or a (. ..könyvi hatóság 
O V ••. .>•: V :• • :■ a . ' . l.iruly-tér
4. sz. 28 a.tu io:;. -. . m g:a, tani

'.r.e) s td,. ... ;i<.> i.ól a ba-
••••■-• "tsH.i’. 4)|. .,, vi.l.nnint a ba-
t.o 3513 sz ikvi. betűben ff)87 1-b 3293,

' Í2 ■ )87 4 ; sz m 1 íog- 
hd! ingatlanokat, illetve jutalé <>! at Baja- 
• i !•'K'íz >a. lasági Bank vhtató kérelmére 
nm '!.■.) ) ■<>..ló arv -rés n a ki i: It isi ...• ket
tőd. irmadánál. a 4377 és 4378 hrszám 
■ 1'. l >a.! tn ' íilanoa-il I.íki.dl isi ár fe
lénél, .< csati.. ,<'zol'kai szemben pedig a 
f'.-'-e-' — : -i I 4021 1 hrsz al itt
fog'alt ingatlan nitaDbol pedig úgy vhtató, 

‘ mint csali ozr I kai sz mb n a m gáila- 
; pitott ’e lezeti v telórnál alacsonyabb áron 

eladni nem lel.e . (1908. XLI. t c. 26 § ) 

na.'pénzül ’ a kíl<ialtásí ; r 10 százalékát 

; i észpénzb. n. va v ■■ ■ l.X. t. c. 42.
a-áhai: meghalrrnr-otl .irfolyamnia! számi- 

I lolt óvadék képes érték papirosban a kikül- 
■ dőltnél l. t.'cni. hogy a báratpén/.n k elő

li I dállitott
I letéti elismervényt a kikiild.illn.-i; átadni 
; és az á: v.'f. -a !< '.tételeket aláírni (1881 : LX.

I. c. 147, 15’1. 170. l?§; 1908: LX. t. c. 21. §.) 

I Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
I magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 

senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 

I bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
i százalékáig kiegészíteni (19l>8 : XLI. 25. §.).

Baja, 1936 évi máicius hó 6. napján.
Dr. Szabó Antal s k. 

ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül:
Haiiósy Magda

kiadó

I



4 mli» 17.

Az Altra Biztosító R. T.
(Az Istitutó Naxicnale deile Assicurazionl, 
Olasz Állami Biztosító Intézet, magyarországi 

leányvállalatánál;)

bajai főügynöksége.
Baja, HaynalsS'Utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

1

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald-u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telelőn: 42. Telelőn: 195

$ vékony lágy dorong 17 P
vékony kemény dorong 3® P

£ aprított lágyfa g-kéíit 3 P
FENTI ÁRAK. HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK !

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Lágy battázott fa
„ vékony dorong

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

Kutgyürii 
Cementcsövek 
Cementváíyuk

napi árban 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátranypapir és minden más építőanyag
LEGJUTANYÍISABB ÁRBAN KAPHATÓ

ySzénkereikedelmi 
W IK IO lí 3 Pészvénytárssság 

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlanckement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

és Társa

A Máv. menetrend május 15-től:

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. n. nyitva 

julius 13-től julius 20-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLIALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó
7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

40 Budapest. Kiskunhalas.
42 Bácsalmás. Kiskunhalas7 Bácsalmás 5 Budapest, Csikéria

Q 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár. Sárbogárd. 
Budapest

13 19 Budapest, Sárbogárd. 
Bálaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

74 01 Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

74 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár
76 47 Pécs, Bála szék. Baja 14 15 Hercegszántó
78 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas, 

Budapest, Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 38 Gara
78 48 Bpest, Kiskunbalas 15 47 Bátaszék, Sárbogárd.

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 Bálaszék. Ujdombovár. 
Budapest

NvamUtt Uuel «, Qo|db„_,öcr ,

Bakanek «> Goldberger
köny vny omdá j a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
d Baja.


