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Az új idők 
hangja.

űj hadnagyokat avattak a 
Ludovikán Szent István nap
ján.

A magyar tiszteket kiképző 
Ludovika Akadémia mindig 
közel állott a nemzet szivéhez, 
de a régi, közösügyes időkben 
mégis volt valami hűvös vá
lasztóvonal, mely a tisztikart 
a polgárságtól elválasztotta.

Az az eskü, melyet a leg
főbb Hadúrnak tettek, mintha 
valami láthatatlan, de mégis 
meglevő, élő választóvonalat 
húzott volna a hadsereg és a 
nemzet közé.

A hadsereg tagjaiban kivált
ságos osztályt éreztünk, aki
ket arra neveltek, hogy ezt a 
kiváltságos társadalmi helyze
tet mindenek felett állónak 
tekintsék, szinte mondhatnánk 
lényegnek fogják fel.

Annál üdítőbb és lélekeme
lőbb az a szellem, mely most 
sugárzik ki a Ludovika Aka
démiából.

Az avatási ünnepélyen vitéz 
Jany Gusztáv tábornok arról 
beszélt, hogy amikor a Ludo
vika Akadémia kibocsájtja fa
lai közül az uj hadnagyokat, 
ezzel friss, piros vér ömlik a 
nemzet testébe.

Szentgyörgyi Tibor hadnagy, 
az uj hadnagyok nevében vá
laszolt. Az ő szava, — hangja : 
ennek az uj, friss magyar vér
nek a megnyilatkozása.

Mi mélyen, megilletödve 
halljuk az uj hadnagy szavait, 
valami uj, szebb magyar élet 
hajnalhasadásának harangszava 
száll belőle zsolozsmaként fel 
az ég felé:

„Az uj magyar élet napszá
mosai akarunk lenni.” „Ott 
leszünk, hogy megszorítsuk a 
munkás és a falu kérges te- 
nyerét és iparkodni fogunk 
minden verejtéket és könnyet 
letörölni” — mondotta Szent- 
gvörgyi Tibor hadnagy.

Mint mikor a harang nyel
ve ide oda lendülve verődik 
a harang oldalához s ütődés- 
kózben dinamikát visz bele a 

harangzúgásba — úgy érezzük 
ennek a két idézetnek dina
mikus erejét, mely meg kell, 
hogy rázza minden becsületes 
magyar lelkét.

így értjük már annak az uj 
magyar tisztikarnak lelkét, mely 
a régi, többé-kevésbbé felszí

20 fillér —
A 8 Órai Újság és a többi ellen

zéki lapok nagy felháborodással ír
tak arról, hogy a vasutasok, postá
sok fizetéséből havonta levonnak 
20 fillért a Nemzeti Egység párt 
tagsági dija fejében.

Természetesen kitűnt, hogy a hi
vatalos levonásokból egy szó sem 
igaz, csak az fizeti meg a 20 fillé
res havi párttagságot, aki akarja.

A kisgazdapárt persze politikai 
pecsenyét akart sütni ebből a havi 
20 fillérből; most azután olyan eset 
történt . . . amely párját ritkítja a 
politikai erkölcs világában.

Hajdúböszörmény városban a vá
rosi bizottsági tagok között a kis
gazdapártiak vannak többségben, 
tehát ők döntenek a tisztvisetői ál 
lások betöltésének kérdésében.

Most kiderült, hogy az ottani kis
gazdapárt arra kényszeritelte a pá-

Díszközgyűlés keretében melegen 
ünnepelte a Tóth Kálmán Kaszinó 

hetvenöt éves fennállását.
Szép számú és lelkes közönség 

vett részt dr. Borbiró Ferenc pol
gármesterrel az élén a Tóth Kálmán 
Kaszinó ünnepi diszközgyülésén.

A város minden hatóiága és 
egyesülete képviseltette magát a 
felemelő ünnepségen, amely a da
lárda „His zekegy" imádságával kez
dődött. Azután Gebhnrdt Dezső 
alelnök néhány keresetlen szóval 
köszönte meg az igazán kedves ér 
deklődést, majd felkérte dr. Kocsis 
János városi tanácsnokot ünnepi 
beszédének megtartására.'

Dr. Kocsis János szépen felépí
tett, nemes veretű bészédében a 
Kaszinó alapítási évétől 1861-től 
végigvonultál^ a tekintélyes egye
sület történetét. Megállolt az Olva
sókör minden nevezetesebb dátuma 
előtt, visszapillantást vetve az el-

nes élet helyett szinte éjet- 
napot egybetevő fáradhatatlan 
munkával végzi hivatását, ta
nítja, oktatja, fejleszti és ne
veli a hadsereg ifjúságát, az uj 
magyar nemzedéket, valóság
gal formálja az uj magyar 

| jövőt. Dr.KL.

1500 pengő.
lyázókat, hogy a párt klubházának 
megvételéhez járuljanak hozzá ; volt 
olyan tisztviselő aki 1500 pengő ér
tékű részjegyet vett a pártklub há" 
zából, csakhogy a kisgazdapárti bi
zottsági tagok támogatását biztosítsa 
a maga számára.

Valóságos simónia. Havi 20 fillér I 
Milyen csekély ehhez képest a 20 
fillér, de milyen osekély ez ahhoz 
a heti 20 fillérhez képest is, melyet 
a szakszervezeti szocialisták fizetnek 
tagsági dijak címén, mégis milyen 
nagy hű hót csaptak ezért a kis
gazdapárti lapok.

Hajdúböszörmény kisgazdapárt
jának ez az eljárása a pártérdekek 
kíméletlen érvényesítését jelenti.

Te jóságos isten I
Micsoda hű hót csaptak volna 

kisgazdáék lapjaik révén, ha valami 
efféle más párton adódott volna.

| mull időkhöz fűződő nemzeti moz
galmakra és a szociális, kulturális 
tevékenységekre is.

A régi egyesület tagjának lenni 
annakidején valósággal kitüntetés
számba ment, mert a tagok tábora 
tekintélyes bajai kereskedőkből, 
iparosokból állott, akik az egyesii 
let szellemét otthonukba plántálták. 
Mindenekfölötl öntudatosan ápolta 
é«s hirdette az egyesület a hazafias 
magyar érzést. Pedig az Olvasókör 
sok nehéz időt látott. A világháború 
idején a Kaszinó épületét katona
kórházzá alakították, majd még 
rosszabb idők következtek : a meg
szálló szerbek hivatallá nevezték ki. 
Az abszolutizmus korában éppen 
Ilyen kemény megpróbáltatásokkal 
nézett szembe az Olvasókör. A le
küzdött viharok emléke is ígéret 

arra, hogy ismét jobb, boldogabb 
idők következnik.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után dr. Lieli Pál, Tóth Kálmán 
gyönyörű versét. „Szülőföldem" et 
szavalta nagy átérzéssel. Az első
rangú előadó, akit Baján és más 
városokban előnyösen ismernek mű
vészi felkészültségéről, remek sze
replésével ismételten igazolta a hoz
záfűzött várakozásokat s nemes 
élményt nyújtott az elragadtatott 
hallgatóságnak.

A közgyűlés alkalmából dr. Kecs
kés Béla jegyző felolvasta dr. apatini 
Fernbach Bálint főispán, dr.Reményi- 
Schneller Lajos képviselő és a bajai 
Kaszinók írásbeli köszöntését, amely
ben az Isten további áldását kíván
ják az Olvasókör működésére. Este 
a Kaszinó jól sikerült bankettet 
adott, száz résztvevővel. A bankett 
igen hangulatos befejezést adott az 
emlékesetes jubileumi ünnepségnek.

Vitéz Rátvay Imre tábornok 
Baja város felszabadítója 

köszönti az ünneplő bajai 
háromszöget.

A lassankint emlékké hal
kult szerb uralom idejét más
fél évtizeddel ezelőtt megszün
tető magyar seregeket 1921. 
augusztus 19-én este Ersek- 
csanád felöl vitéz Rátvay Imre 
ezredes vezette Bajára. A gyű
löletes szerb impérium végét 
jelentette a bevonuló magya
rok csapata, akiket a város 
ezer és ezer lakójának felsza
badult ujjongó örömérzése fo
gadott. És szinte órák alatt 
virágdíszbe szépültek az abla
kok és magyar lobogók színe
sedtek a két esztendeig elnyo
matott város házain.

A feledhetetlen időkre em
lékezett a felszabadító seregek 
hős vezére vitéz Rátvay Imre 
tábornok, aki Szent István 
ünnepével kapcsolatosan a kö
vetkező táviratot intézte Baja 
város polgármesteréhez, dr. 
Borbiró Ferenchez :

„A felszabadulás tizenötödik 
évfordulóján köszöntöm a me
gye és a város közönségét 

vitéz Rátvay tábornok.”
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Sapkát, táskát, harisnyát, 
svettert, tornacipőt, nadrágot, 
tricot, ernyőt, zsebkendőt stb. olcsón
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Baján. Telefon: 188

Megfulladt a párnák alatt 
egy nyolc hónapos kisfiú a 
Szent

Sajnálatos véletlen okozta halálos 
kimenetelű gvermeklragédia játszó
dott le tegnap délután Baján, a 
Szent László utcában Török János 
hentessegéd lakásán.

Török János állítólag a délutáni 
órákban feleségével együtt rövid 
időre eltávozott hazulról. Nyolc hó 
napos kisfiúkat, mivel éppen aludt 
otthon hagyták, azzal a megnyug-

Magyarországon legolcsóbb a kenyér,
IA Genfben működő Nemzetközi 

Munkaügyi Hivatal 35 ország 200 
városának kenyérárait vizsgálta meg 
és hasonlította össze. Ennek az ér
dekes adatgyűjtésnek eredménye
ként megállapította, hogy a legdrá
gább fehérkenyér Ausztriában kerül 
forgalomba, még pedig svájci frank
ra átszámítva, 95 cenlimes árban.

A lego’csóbb fehérkenyér Ma
gyarországon kapható 23 cenlimes 
árb n

Európában a kenyér átlaga 42

Rekord-termét várható tengeriben, 
burgonyában, répában

A Fóldmivelésügyi minisztérium 
legutóbbi termésjelentése megerősíti 
azt, amit különben úgy is tudunk, 
hogv a jó közepes, sőt kitűnő ka
lászos termés mellett a kapásokban 
rekordtermésre számíthatunk. Mig 
más esztendőben vagy a szemesek, 
vagy a kapások termése volt csak 
kielégítő, ebben az évben az or
szág legtöbb részén az összes ter
mények jól fizettek. A gazdáknak 
lesz miből pénzelniük, jól meg kell 
azonban gondolni, hogy az ezévi 
jövedelemtöbbletet milyen hasznos 
befektetésre fordítsák.

A kedvező nyári időjárás, az 
aránylag sok csapadék, a kapások

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.

SZIKLAI MARTON 
órás és ékszeréssnél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

LászSóutcában
tató tudattal, hogy hamarosan haza 
térnek s addig a gyermeknek nem 
történik semmi baja.

A kisgyermek azonban álmában 
forgolódott, a párnák, illetve a ta
karó alá került s mire szülei haza
térlek, kétségbe esett megdöbbenés
sel tapasztalták, hogy a gyermek 
megfulladt.

cenlimes, ennél magasabb a német 
kenyér ára, állag 58 cenlimes és a 
Finnországban készült állag 62 cen
timbe kerülő kenyér.

A barnakenyér legdrágább az 
Egyesült Államokban és Svédor
szágban, ahol az átlagár 50 cenli
mes. A legolcsóbb barnakenyér vi
szont Magyarországon, Észtország 
bán, Lettországban és Jugoszláviá
ban kapható, Magyarországon már 
11 cenlimesérl kerül jóminőségü ke
nyér forgalomba.

la

fejlődését rendkívül elősegítette. Mig 
más esztendőkben ilyenkor nedves
ség hiányában a tengeri, a burgonya, 
a répa már lassankint befejezi fej
lődését, addig ezidén e növények 
még szépen diszlenek és még sokat 
fejlődhetnek. Ez a termés nagysá 
gára természetesen kedvező hatás
sal van, azonban e növények beta
karítását kitolja egyrészt a tenyész- 
idő meghosszabbodásával, másrészt 
me-rí a nagymennyiségű kapásnövény 
betakarítása is embert, állatot egy
aránt huzamosabban igénybe fog 
venni.

Ennek hátránya lesz, hogy kapá
sok után következő ősziek alá a 

talajt nem tudjuk majd kellőképen 
és idejében előkészíteni. A talaj nem 
fog beéredni és ezért a vetések 
csiranövényei nem találnak a talaj
ban elegendő mennyiségű könnyen 
fölvehető növényi tápanyagot. Ezt 
annál kevésbé találhatnak, mert a 
kapások nagy termése minden ren-

Vizhuzás közben 
és meghalt egy

Tegnap délután Kunbaján 
tragikus körülmények között 
meghalt Horjung Ádám 63 
éves gazda.

Az öregember a nyitott gé
mes kúthoz ment vízért. Ami
kor a vizet felhúzta s a vödör

Amikor a izentistváni porfelhőkben az első 
magyar király emlékét és a búcsút 

ünnepük
Az augusztus 20 án megrendezett 

ünnepségekkel egvidőben Baja leg
újabb városrésze Szentistván is ün- 
ünnepelle a honalapító magyar ki
rály emlékezetét.

A délelőtt folyamán több szent 
mise és szentbeszéd is elhangzott a 
templomban. Délelőtt 9 órakor Loógó 
Pál plébános bunyevác nyelven, de 
lelkes magyar érzéstől áthatott be
szédben emlékezett Szent István 
királyról.

Délelőtt 10 órakor Temunovics 
József kórházi lelkész, magyar nyel
ven nemes veretű, tartalmas szent
beszédet mondott, amit eucharisz
tikus köménél, majd asszisztenciális 
nagymise következett. A nagymisét 
dr. Tantos Gyula kalocsai kanonok 
celebrálta Loógó plébános és Tal- 
Csik József káplán segédletével. A 
szertartások alatt Tarján József 
igazgató kántor vezetésével a kö
zönség régi magyar hazafias egy
házi szerzeményeket énekelt, majd 
a Himnusszal ért véget az ünnep
ség.

Az ünnepség alkalmából valósá- 

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 a,| jótállással már 6 pengőtől.

delkezésre álló növényi tápanyagot 
nagy termésükhöz felhasználnak. 
Ebből az elgondolásból is fontosnak 
látszik, hogy az őszi kalászosokat 
ezidén műtrágyával kűlünösképen 
ellássuk. Erre meg van a mód, a 
jó termésből lelik műtrágyára is.

a kútba zuhant 
kunbajai gazda.
után hajolt, hogy a vizet ki
öntse, megszédült s a kútba 
zuhant. Esés közben súlyos 
koponyaalapi törést szenvedett 
s mire vérző testtel a vízből 
felhúzták, meghalt.

gos népvándorlás volt a búcsú kör 
nyékén, csak a por volt iszonyú, 
pedig a városi öntözőautó a kivált 
ságos alkalomra többször is meg
tisztelte a főútvonalat. Azonban ott 
is, de még inkább a mellékutcákba 
minden els/águldo autó és kocsi 
nyomán olyan irtózatos porfelhő 
kerekedett, hogy az utcánjárók per 
cekig prüszköltek a mellettük po
rosodó eltűntek után.

olyan 
évek-

körül

Pach

A szenlislváni búcsú után 
megint elvesztette a kabát
ját az utszélen ébredő ember

Pach Péter Szentgyörgy-ut- 
cai lakos, mint illik, az idén 
is kilátogatott Szentistvánra a 
búcsúba, ahol éppen 
jól mulatott mint más 
ben.

Csupán a hazajövetel 
volt egy kis baj, azaz 
Péter nem emlékezett ponto 
san mikor is indult útnak, de 
reggel tájban holt bizonyos
sággal megállapította, hogy az

m

III
i^egi ékszereket, tort aranyat és briiiiánsköveket a legmagasabb áron veszek.

ír
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u( ,z 'len a Szent István király
tól ,-s a Szent György utca 
sarkán fekszik, ahol azalatt, 
nl;(í ö az igazak álmát aludta, 
ellopták a felöltőjét.

Szegény peches Pach Péter 
nia jelentette a kellemetlen 
ébredést a rendőrségen. Ta
valy ugyancsak a szentistváni 
búcsún hasonló körülmények 
között, csak talán az úttest má
sik felén ébredt kabátja eltű
nésére.

öt sokgyermekes anyát 
kitüntetett a bajai Stefánia.

\ Stefánia Szövetség Szent István 
király ünnepén öt sokgyermekes 
b .j.»i családanyának érem és pénz
jutalmat adott. A kitüntetett anyák 
közül Csilics Jánosné, Lévai Ist- 
vánné, Schoblocher Jánosné tiz-tiz, 
Görög Mihályné kilenc gyermeket 
n vei. Az. ötödik megjutalmaz ott 
anyának a saját liz élő gyermekén 
kívül három fogadott gyermeke is 
van. Az. öt asszonyt a Szerelelház- 
ban a Misszió és a Stefánia meg
vendégelte.

Utcai 2 szobás 
iakát fürdőszobával 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki

rályné-u. 2., házmesternél.

HÍREK
— Felépitik a Zichy házakat, 

szombaton lesz, a versenytárgyalás. 
A Baján építendő három Zichy ház 
terve a megvalósulás elé ért. Jövő 
szombaton, augusztus 29 én délben 
lesz az építkezések ügyében a ver
senytárgyalás a város mérnöki hi
vatalában. Mivel az építkezés ösz- 
szege nem haladja meg a í 0.000 
pengőt, zártkörű verseny árgyalást 
tartanak s arra kilenc építőiparostól 
kérnek ajánlatot.

— Áramszünet. A villamosüze 
inek igazgatóságától nyert értesülé
sünk szerint folyó hó 23 án, vasár
nap reggel 5 órálól előreláthatólag 
10 óráig különböző fenntartási mun 
hálátok elvégezhetése céljából úgy 
Baján, mint a bácsmegyei községek
ben áramszünet lesz.

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

— Ma érte el Baján a dinnye* 
felhozatal a rekordját. A Rókus 
napi búcsú, illetve dinnyevásár és 
az utóbbi helipiaook mindegyike 
feltűnően bővelkedett a dinnye fel
hozatalban. Az eddigi mennyiséget 
is felülmúlta a mai dinnyepiac.

Hétfőn ős keiden vannak a 
vármegyei ülések. Bácsbodrog 
várni gy.- augusztusi gyűléseit hét
főre és keddre hívta egybe a megye 
vezetősége. A kisgyülés 24 én dél
előtt fél 10 órakor, a közigazgatási 
bizoll ülése utána fél 11 órakor 
kezdődik. A rendkívüli közgyűlés 
kedden 25-én délelőtt 10 órakor 
lesz.

— Elveszett Lakatos István ne
vére kiállított gépjárművezetői iga
zolvány és 2 Frei Ferenc ntvre ki
állított munkaköny. A rendőrség 
felhívja a megtalálót, hogy a törvé
nyes következmények terhe alatt az 
államrendői kapitányságra szolgál
tassa be

— (sávoly a gümőkór ellen. A 
bácskai községek egyre-másra ko
moly mozgalmat indítanak a megyét 
olyan érzékenyen sújtó lüdővész 
leküzdésére. Ebbe a stép és egész
ségügyi akcióba kapcsolódik Csávoly 
község is. A község az iskolás 
gyermekek gíimökóros megbetege 
dése elleni küzdelem fokozására 
hozott határozatát terjeszti a vár 
megye kisgyülése elé.

— A párisi kamara légügyi bi 
zottságának tagjai Bossc.utrot bízott 
sági elnök vezetésével felszálltak a 
L- Bourget repülőtéren, hogy 
Moszkvába menjenek.

— Megtalálták Szent István 
Sirkápolnáját ? A székesfehérvári 
ásatásoknál talált régészeti értékek 
között találtak egy Szent István 

1 korabeli román stulisban épüli fél 
; köralaku kápolna szentélyt. A régé 
I szeli szakértők tanulmányai szerint 
| a lelet Szent István sirkápolnája le- 
I hetett.

— Emelkedik a mezőgazdasági 
gépgyárak termelése. A jó termés 
folytán a mezőgazdasági gépgyárak 
is jobb szezonra számítanak. Az 
összes mezőgazdasági gépgyárak 
foglalkoztatottsága emelkedik s igy 
a gépgyárakban foglalkoztatott mun
kások száma is fokozatosan nő.

— Megfellebbezik a kőrállat- 
OrVOSVálaSZtáSt. Bácshokodon csak 
az elmúlt hónapokban tartották meg 
a körállatofvosválasztást. A válasz
tást Schőn Mátyás és társa m< g 
fellebbezték. Az éidekes fellebbe
zési ügy hétfőn kerül a vsrmegye 
kisgyülése elé.

— Barátságos football-mérkő- 
zés. 1936 augusztus 23 án, vasár 
nap délután 5 órakor a Patak utcai 
sporttelepen a Mohácsi Torna Egy
let és a Bajai Turul Sport Egylet 
barátságos football mérkőzés tart. 
Előmérközés 3 órakor a BSE II és 
a BTSE II között. Helyárak rende
sek.

Laptulajdonos :
Or. KNÉZV LEHEL.

Eladó egy
HARLEY DAVIS0N
7 50 es motorkerékpár. 

t Cím: Jelky András-u.
26 szám.

Ideges embereknek és 
lelkibetegeknek 

az igen enyhén ható, mindig meg
bízható természetes „Ferenc József** 
keserüviz — reggel éhgyomorra 
egy pohárral hévévé — rendesből 
működést, jó emésztést és eleg ndő 
étvágyérzelet teremt. Világhírű ideg
orvosok és gyógyintézetek vezetőinek 
véleménye alapján a Ferenc JÓZief 
viz állandó használata az agy és a 
gerincvelő megbetegedéseinél is a 
legmelegebben ajánlható.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

9445. szám. — 1936. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat. I
Dr. Fischl Ferenc csődtömeg gondnok ( 

végrehajtatónak özv. Eckert Vidorné újból | 
férjezett Molnár Béláné sz. Pauck Viktória 
végrehajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
szekszárdi kir. törvényszék bajai kirendelt
sége mint az csődbíróság Cs. 11031 — 934— 
33 sz. végzése alapján a bajai kir. járás
bíróság területén lévő Baja városban fekvő 
s a bajaszentistváni 581 sz. tkvi betétben 
A I 1—5. sorsz. 3139 hsz. alatt foglalt 
655 négyszögöl területű szántó, — 3140
hsz. alatt foglalt 174 négyszögöl területű 
rét — 3141. hsz alatt foglalt 153 négy
szögöl területű szántó, — 3142 hszám alatt 
foglalt 1033 négyszögöl területű szőlő és 
3143 hszám alatt foglalt 1 kát 1382 négy
szögöl területű szántó a Szállások előtti 
térdülöben fekvő ingatlanokból B 6 és 15 
sorsz. mint özv. Eckert Vidor Jánosné 
Pauck Viktória nevén álló 318 (három
nyolcad) jutalékára özv. Pauck Péterné 
Beck Teréz javára C 10 sorsz. alatt be
kebelezett özvegyi jogával terhelten 596 
pengő kikiáltási árban.

Az árverést 1936, évi szeptember hó 7. 

UltóNIA
Augusztus 22-én és 23-án

a legszebb, legmüvészibb film :

Asszonyok 
bálványa

Egy karrier története 12 felvonásban.

Nino Martini, Anita Louise 
és Reginaid Denny.

Kacsakirály. Európa mulat
zenés rajzfilm. táncos film.

Szahara őrsége.
e kulturfilm.

Magyar híradó.

I napján délután 3 órakor a telekkönyvi ha- 
; lóság hivatalos helyiségében Mátyás király 
i tér 4 sz 28 ajtó fogják megtartani.
j Az árverés alá kerülő ingatlan a kiki- 
j áltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 

nem adható el
. Az árverelni szándékozk kötelesek bá

natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : EX. 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 EX. 
t. c. 147, 150,170. §§ ; 1908 : EX. t. c. 21.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet telt, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint* megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XE1. 25. §.)

Baja, 1936 évi junius hó 15. napján.

Dr. Szabó Antal s. k. 
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül: 
Hallósy Magda 

kiadó.

Kosztos diákokat
ELVÁLLALNA ÚRI CSALÁD.
DUTALRN HÁZI TANÍTÁS.
Kitűnő ellátás —Jutányos ár.

Jelky Andiás-ul 14

Egy 3 öles keményfa 
kukorica góró 

sürgősen jutányos áron 
eladd

Béla király utca 9. sz. alatt Baján.
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Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kutgyürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Váradi Ersek-ut
drb. II. seprű 

Hl- „
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2‘—

10 iv pergamenlpapir —'62

Inteligens kifutó fiú felvétetik

Lágy baltazott fa
„ vékony dorong 

Kemény vékony dorong
Ölenként házhoz szállítva!

napi árban
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

üriánhut é$ Társa BAJ A TeSon°ri60n

J
6
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A Máv. menetrend május 15-től

ír

Érkezés Hon n a n ? Indulás Hová?óra perc óra perc

7 ■ 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

7 40
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás 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

/4 01
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 ,19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bálaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

M 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

n •s Bpest, Sárbogárd 23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

Nyomatott Beásnék Qoldbertfer kőn wnvomdA iában Baia.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK 

Iroda : Hajnald-u.
Telefon : 42.

Fatelep: Sugovica part. 
Telefon : 195.

vékony 
vékony 
aprított

lágy dorong 8|™ké"' 17 
kemény dorong 
lágyfa q-ként

P
P
P

30
3

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK!

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Szénkereskedelmi
Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 

augusztus 17-tól augusztus 24-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
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

REKLÁM
IRODAI

Iés kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


