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Gyümölcs, szőlő, bor és méz^iáíütáí 
október 6-8-ig; gazdasági és 

iRrs kiállítás
A Bajai-Gazdasági Egyesület vá

lasztmánya vasárnap délelőtt tiz 
órakor dr. Fehér Lőrinc ny. polgár
mester elnöklete alatt ülést tartott, 
melyen első sorban a borcsempészel 
megakadályozásával foglalkozott.

Ez a probléma minden szüret 
előtt felvetődik, de még sohasem 
sikerült oivan megoldást találni, 
mely á csempészetet meg tudta vol
na szüntetni. Bár ez komoly érdek, 
mert borfogyasztási adó elmaradása 
révén a várost legalább ötven ezer 
pengő évi kár éri a bajai szőlősgaz
dák káráról nem is szólva.

Élénk vita után a választmány 
kimondotta, hogy a bor ellenőrök 
számát hallal emeljék fel egyben vi
gyék keresztül az illetékes hatóságok
nál, hogy a borellenőrök szolgálatuk 
alatt hatósági közeg jelleget kapja
nak és fegy vei használati, valamint 
házkutatás! joggal i uháztassanak fel.

Kiállítások
Dr. Fehér Lőiinc elnök azután 

ismertette a Baján rendezendő kiál 
litások tervezetét. A gyümölcs tér 
melés erős fejlődésnek indult Báján, 
de még mindig sok rendszertelenség 
állapítható meg e téren. Kívánatos 
volna kiállítás keretében rtiegállapi 
tani, melyek azok a gyümölcs fajták, 
amelyek Baján legjobban diszknek.

Diera Benő áll. kertészeti iskolai 
igazgató javasolta, hogy ne kiálli | 
lást, hanem gyümölcs bemutatót 
rendezzen az egyesület; a termelők 
mutassák be termékeiket, de ezen 
kívül szerezze meg és mutassa be 
a vezetőség azokat a gyümölcster
mékeket, melyekről már meg van 
állapítva, hogy Baján tömegterme
lésre kiválóan alkalmasak, de álla 
Iában kevéssé termelik őket.

Többek hozzászólása után kimon
dotta a választmány, hogy

1936. évi október bő 6-8 ig 
terjedő három napon át nyitva 
tartandó gyümölcs, szőlőbe
mutatót, bor és méíkiállitast 

rendez

s a részletek kidolgozásával meg
bízza az elnökséget

1937-ben.
'Mincs borkereskedő a 
piacon.

Kovács Sándor választmányi tag 
szóvátette, hogy több olyan szőlős
gazda van, akinek több bora lesz, 
mint amennyi hordója van s kéri 
az egyesület vezetőségét, hogy ta
láljon módot arra, hogy borkeres
kedők vegyék át a feleslegeket.

Megállapítható azonban, hogy 
Baján borkereskedők egyáltalán nem 
vásárolnak mustot. Halason a bor- 
szőllőt veszik hárotn fillérért kilóg 
rarnmonkénl, ami egyenesen ka 
tasztrofalis jelentőségű a borterme
lőkre.

Ezeken a bajokon a szervezett 
kereskedelemmel szemben csak a 
szervezett gazdatársadálom tud se 
giteni még pedig pinceszövetkezetek 
Utján.

Nyilvánvaló, hogy a liberális gaz
dálkodási rendszer szabad kereske
dőimé nem tudja a gazdáknak a 
termelési költségeket sem biztosí
tani.

Mezőgazdasági és ipari 
kiállítás.

Elnök ismcrlelle szülén n Baján 
rendezendő városi és megyei mező 
gazdasági kiállítás gondolatát.

Baja város és megye ipara, de 
különösképen a megye mezőgazda
sága olyan hatalmasan fejlődött, hogy 
kívánatos az egész ország figyelmét 
a város és megye iparára és mező
gazdaságára felhívni.

Két felfogás alakult ki a kiállítás 
határideje tekintetében. Az egyik az 
előkészítés hosszadalmassága miatt 
1938 bán kívánta a kiállítást meg 
rendezni, a másik 1937 ben.

Végre is az. a felfogás győzött, 
mely 1937. évben tartotta szüksé
gesnek es lehetségesnek a kiállítás 
megrendezését még pedig augusz us 
hó középe fáján.

Ehhez képest ki is mondotta a 
választmány, hogy elvileg az 193*7 
ben rendezendő kiállítás mellett 
dönt s a téSzleték kidolgozására 
félkört ni elnökségét.

Már ezúttal is felhívjuk gazdáink 
és iparosaink figyelmét a tervezett 
kiállításokra, hogy arra felkészül 
hessenek.

Szaknapok az Egye
sületben.

Élénk megbeszélés tárgyát képez
te az. egyesületi élet élénkebbé té
tele.

Megállapította az egyesület, hogy 
egy nem szakember szellemi ínség
munkás állandó jelenléte nem alkal
mas arra, hogy az egyesületi helyi 
ségbe felvilágosítás végett belövő 
tagok kellő felvilágosítást kapjanak. 
Ezt a célt csak úgy lehet elérni, ha 
bizonyos napokon, bizonyos terme
lési ágak szakemberei benlartózkod- 
nalc a helyiségben s a szükséges 
felvilágosításokat megadják.

a Csávolyi Move Lövészek nyerték el a 
gödöllői országos vsrssnyen a kormányzó 

vándsrdijót: egy méteres nagysága 
bronzszobrot

Vasárnap zajlott le a Move egye
sület lövész, csapatainak országos 
versenye Gödöllőn.

A versenyen huszonnyolc Move 
egyesület lelkesen dolgozó lövész
csapata vett részt.

Bácskából Csávoly község és Baja 
város Move lövészei jelentek meg 
és a verseny szenzációs bácskai 
győzelmet hozott.

Valamennyi versenyző között leg- 
impozánsibb volt a csávolyi lövész 
csapat, melynek mind a hatvankét 
tagja Move egyenruhában vonult 
fel. A csávolyi csapat nemcsak kül
sőségekben vezetett, de a sok részt 
vevő csapattal lefolytatott országos 
verseny első csap jának bizonyult 
és remek küzdelem után megnyer-

A cipő árak és a munkadijak emelkedése 
miaít jóval kevesebb cipőt kapnak az 
idén a várostól a tanköteles szegény

gyerekek.
Ismét vitéz Zombola Istvánt és társait bízták meg a cipők 

előállításával.
A bajai cipésziparosok al

kalmi egyesülete ez évben 
két csoportban tömörülve pá
lyázott a tanköteles szegény
gyermekek téli cipőstükségle- 
tének előállítására.

Az egyik csoport élén v. 
Zombola István állott, rtiig a 
másikat Szabó József képvi
selte.

A gondolat tetszésre talált s a 
választmány megbízta az elnökséget, 
hogy lépjen érintkezésbe a külön
böző termelési ág^k szakembereivel 
és állapítsa meg a r api és óraheosz- 
tást, amikor az Egyesültben egy-két 
órán keresztül rendelkezésre áilani 
hajlandók, hogy a hozzájuk fordu
lóknak a szükséges felvilágosításokat 
megadják.

A Gazdasági Egyesület választ
mányi ülése alatt a gaiambászosz- 
tály Nagy Lajos osztály vezető irá
nyítása mellett bonyolították le a 
Székesfehérvár—Baja közötti röpte- 
tési versenyt.

lék nagybányai vitéz Horthy Miklós 
kormányzó gyönyörű értékes vándor
díját egy félember nagyságú bronz
szobrot.

A versenyen megjelent vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán is, ami igen 
lelkesítőén hatolt a bácskai lövé
szekre, akiket a nagyszerű győze
lem után kitüntető ünneplésben ré
szesítettek.

Az öröm leírhatatlan volt Csávo- 
lyon. Pelres János esperes-plébános 
intézkedésére Csávoly község egész 
tanuló ifjúsága a falu szélére vonult 
fel és ott fogadta a d. e. 11 óra 
tájban az ugyancsak egyenruhában 
érkező Franck Flórián községi biró 
és Szilvölgyi Miklós főjegyző veze
tése alatt érkező csapatot.

A szakértők meghallgatása 
után az. összehívott városi bi
zottság úgy döntött, hogy a 
munkálatokat ezúttal is v. 
Zombola és társainak juttatják, 
akik már két esztendőn keresz
tül teljes megelégedésre kifo
gástalan munkával készítették 
el a cipőket, aínire pedig ed
dig nem volt példa. A dön-
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tésröl értesítik az érdekelteket 
s a munkát is nyomban meg
kezdik.

Egyelőre négyszáz pár cipő 
elkészítéséről van szó, az 
anyagárak és a munkadijak 
szembetűnő emelkedése ugya
nis lehetetlenné teszi, hogy 
több jóminöségü cipőt tudjanak 
előállítani.

Ez a körülmény a téli fel- 
ruházási akció szempontjából 
igen kedvezőtten, mert példá
ul az elmúlt évben ötszáztizen
hat pár cipőt sikerült az isko
lás gyerekeknek juttatni.

A tavalyi szám volt a leg
nagyobb, de a szükség, az 
igénylés ez idén sem kisebb 
s így a téli felruházási akció 
ez évben már nem ígér a 
múlt évihez hasonló eredmé
nyeket.

Kaptuk a következő 
levelet.

Tekintetes Szerkesztőség I Több
ször szó esett mostanában a Baja- 
Bácska hasábjain és ezentúl is fog 
esni arról az alapítványról, amelyet 
a volt alispán ur 14 éven át gyűj
tött, mint a Ciszterci Diákszövetség 
bajai osztályának elnöke. Nem kí
vánok ezúttal az ügy érdemi részé 
ről véleményt mondani, csak a Te
kintetes Szerkesztőség szives figyel
mét óhajtom felhívni némi elírásokra 
s kérem azoknak a jövőben kerü
lését. t\t alapítvány egyik fele a 
Ciszterci Diákszövetség baiai osztá
lyának felügyelete és gondozása 
alatt álló bajai diákinlernátus felállí
tását célozza. A pénzt ma is, nem 
egészen helyesen „Ciszterci Diák
szövetség" címen őrzi a takarék
pénztár. Helyesebb lett volna a 
Ciszterci Diákszövetség internátusa 
cimen elhelyezni. A Ciszterci diák
szövetséghez a cisztercitáknak, vagy 
bajaiasan : zircieknek, annyi közük 
van, hogy ők alapitollák és szer 
vezték, a szövetség tagjai intézeteik 
öregdiákjai, célja pedig az iskoláik 

bán végzett fiatal nemzedéket anya
gi és erkölcsi támogatásban része
síteni. A szövetség bajai osztálya is 
ezt teszi s évenkint ezer P nél több 
segélyben részesíti a főiskolákra 
iratkozott bajai diákokai, amint er
ről a gimnázium Értesítője évről- 
évre beszámol.

A Tekintetes Szerkesztőség is bi
zonyosan tudja mindezeket, azon
ban a gyors munka és rövidségre 
törekvés olyan kifejezéseket csúsz
tat az újságírói tolira, amelyek köny- 
nyen félreérthetők. Ez a toll az 
aug. 27 i 197. számban a „Ciszter
cita alapítvány ügyé"-ről ir, a szept, 
26 i 222. számban a ,,zirci diák
otthon"-ról van szó. A ciszterciták

A magyar föld és nép problémáiról 
tárgyal a Magyar Nép Hete kiáltással 

kapcsolatos kongresszus.
A Turul Szövetség október 2 és 1 

11 közölt rendezi a Magyar Nép 
Hete kiállítást a városligeti Ipar
csarnokban, amelynek az előkészü
letei amerikai tempóban folynak.

Közel másfélezer munkás építi a 
kiállítást és a kiállítás iránt nemcsak 
a fővárosban, hanem a vidék részé
ről is nagy érdeklődés nyilvánul 
meg annál is inkább, mert a kiálli 
tás látogatói 50 százalékos utazási 
kedvezményben részesülnek nem
csak a vasúton, hanem a helyiér
dekű vasutakon és a hajókon is.

A kiállítással kapcsolatosan a Tu
rul Szövetség „Nép, föld, egészség"

Bajai Robinsonok viszontagságai a szom
bati viharban a szeremlei erdőtől a Pan- 

durszigetig, egy halpaprikás miatt.
Kellemetlen és viszontagsá

gos kalandja volt szombaton 
este egy bajai vidám társaság
nak. A tizenegy jókedélyü if
jú társzekérre szedelőzködve 
nekivágott a Dunának, az az 
a Pandurszigetnek. Jól sike
rült est és egy még jobbnak 

számára pedig mostanában senki 
Sem tett alapítványt, Ők sem tellek 
mások számára. Zircen nincs diák
otthon, ér diákotthont Baján nem a 
zirciek akarnak létesíteni, hanem a 
diákszövetség bajai osztálya. Ren
dünkre nem kívánatos félreértések 
származhatnak a pontatlan fogalma
zásból, mert az újság olvasói nem 
mindnyájan a dolgot értő megyei 
törvényhatósági bizottsági tagok : 
azért kérem, meltóztassék ezentúl 
ebben a fontos és még sok port 
fölverendő ügyben az igazságnak 
megfelelő, helyes kifejezéseket hasz
nálni.

A Tekintetes Szerkesztőségnek 
készséges hive dr. Tordai Ányos.

címmel kongresszust is rendez, ame 
lyen a magyar népnek és földnek 
problémáit vitatják meg.

Az október 5 én kezdődő ölna- 
napos kongresszus a legkiválóbb 
szakírók, publicisták és képviselők 
előadásában a következő problémá
kat tárgyalja. 1. Kinek és mennyi 
kenyeret ad a magyar föld. 2. Az 
export jelentősége a nemzet életé
ben. 3. Termelés és megélhetés. 4. 
Város, falu, tanya. 5. Parasztság és 
értelmiség. 6. Népesség és népbiz- 
tositás. 7. A falu menekülése. 8 A 
számok tükrében.

ígérkező halpaprikás reményé
ben akartak kikötni a Scháf- 
fer-tanyán.

A szegény amorózók 'rosszul 
választották meg az időt. Alig 
értek a szeremlei erdőbe meg
kezdődött a felkőszakadás és 
a süríin csapkodó villámok 

bíztató lángjánál bőrig áztak. 
Helyenkint térdig süppedve a 
csatakos sárban mezítláb kel
lett nekirugaszkodniok a ko
csinak, mert a lovak a formá
lis kis vizözönben elakadtak.

Este 11 órakor végre nagy
keservesen megérkeztek a ta
nyára, ahol a szegény ürgék
től majdnem elijedtek. Dr. 
Szalay Kornél feles halászbér
lő jóvoltából szerencsére me
leg szobához jutottak s elké
szült a nagvon megóhajtott 
hal is.

A hangulat felengedett, visz- 
szafelé nem is történt más baj 
csak eltörött a társzekér egyik 
kereke mikor éppen a „Hawai 
lány" refrénjét idézték a derék 
és elszánt viharvitézek, akik 
ezek után igazán feledhetetlen 
élményekkel tértek haza Ro- 
binzon-utjukról.

Ma. hétfőn kezdődik az okt. 
1-i Liszt-emlékünnepre a je
gyek árusítása a Wagner 

könyvkereskedésben.
Már köztudomású, hogy az okt. 

1-i Liszt emlékha ngversenyt a Rádió 
is közvetíti. Ezért a Kör minél töb
beknek akar alkalmat adni arra, 
hogy részlvehessen a nagy Mester 
ünneplésében és a helyárakat tag
nak és nem tagnak egyaránt egy
formán állapította meg, amely nagy 
kedvezményt sokan akarnak kihasz
nálni, mert az érdeklődés különö
sen gróf Zichy Jánosné, dr. Csekey 
István és dr. Koudela Géza elő
adása iránt széles körben igen nagy. 
Aki siet, jobb helyhez tud jutni.

— Asztma és szívbetegség, 
mell és tüdőbaj. görvély- és angol 
kór, a bőr megbetegedései és furun- 
kulózis eseteiben a mindig kellemes 
hatású természetes „Ferenc József" 
keserüviz az emésztőcsatornát ala
posan kitisztítjci s a gyomor és be 
lek működését kitünően szabályozta

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jéró férfi Os nöl karórák 2 évi jótállással már 6 pengótól.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Meghűlésnél,
fl< haláznál, torokgyulladásnál, man
áci dobnál, fiilkatarrusnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 

iont a fél pohár természetes
„F *renC József** keserüviz nagyon 
jól tesz, mert a gyomorbélcsatornál 
a, posan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkluül pedig megfelelő emésztést 
biztosit. Egyetemi orvoslanárok vé
leménye szerint a Ferenc József viz 
hclása gyors, kellemes és megbiz- 
ható, s ezért használata járványok 
iá- jen is igen célszerűnek bizonyul.

Október 1-én megnyílik Me
gyeri Sára áll. eng. gép és gyorsíró 
tanfolyama. A tanfolyam előkészít 
gyors és gépírásból irodai vizsgára 
és vállal mindennemű gépirási mun
kát, illetve másolást. Előzetes jelent
kezés : Budapesti-ut 3 sz alatt.

— Kiadó lakás. Budapesti-ut 
4^. számú házban 3 szobás utcai 
lakás november 1 éré kiadó.

Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyeröre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

SPORT.
Magyarország Ausztria 5:3 (3:2)

A tegnapi Európa-kupa mérkő
zésen, a francia Leqler bíráskodása 
melleit, a magyar csapat biztosan 
és fölényesen győzött.

BTSE-NSE 3:1 (2:0).
Biró: Szente.

Nagy meglepetésre a Turul szép 
játékban legyőzte otthonában az 
NST-t. A Turul okos játékával tel
jesen kapujához szegezte a mányo- 
kiakat. Az I. félidő 21. percében 
szép össziáték után Kovács szerzi 
meg a vezetést. Majd Hirmann a 
37. percben megfut a balszélen és 
2:0-ás éezetéshez juttatja csapatát. 
Fordulás után szép mezőnyjáték 
következik, majd a 21. percben 
Balogh tör ki a jobbszélen és lövése 
csak a hálóban pihen meg. Az NSE 
csak egy 11-essel tud szépíteni az 
eredményen. — Jók voltak Lehel, 
Katz, Balogh és Tadily BTSE, illet
ve Beimli, Csordás és Sárközi.

Bácska-DVOGE 1:0 (0:0).
Biró : Kemény.

A Bácska vezetősége nagy köny- 
nyelmüségére vall, hogy Krékityet 
sérülten állította be a csapatba. Ez 
rányomta bélyegét az egész játékra. 
Csak a második félidőben higgad

tak le a játékosok és akkor többet 
is támadott a Bácska mint ellen 
fele, csak a kapu előtt nem sikerült 
semmi. Az egyetlen gól is Nőé ön
gólja volt. Mindkét csapatból még 
a védelem működött jól, a Bácská
ból Slarh és Matos, a Dvoge ból 
Kaszás és Albrecht.

TSE—MTE 3:0 (2:0).
Biró : Krausz.

A 7SE szép játékkal megérde
melten győzött. Különösen a csatár
sor működött jól és igy Mihók 
mesterhármassal biztosította be a 
csapat győzelmét és ezzel a TSE az 
első helyre került.

A kalocsai kir. járásbíróság, mint tkvi. 
hatóság.

Tk. l0334_
1936. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Kalcsovics Lajos és neje Paszterkó 
Vetona híjai lakos végrehajtatóknak 
Grau Józsefné Schumacher Brigitta, 
Féderer Istvánná Grau Borbála, 
utóbbi, mint t. t. gyám által kép
viselt kk Féderer József és Mária 
nemesnádudvari lakos végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a tkvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében az 
1881. LX. t. c. 144, 146, 149. §§ 
értelmében elrendeli a végrehajtási 
árverést 1070 P 43 f. tőkekövetelés 
ennek 1933. április 1 tői járó 5 
százalék kamata és az árverési kér 
vényért ezúttal megállapított 34 P 
80 f. költség, valamint a nemes 
nádudvari 24 sz. betét, tekintetében 
csatlako.-ottnak kimondott dr. Lázár 
Miklós 2 q búza stb. töke, a 3175 
sz. betétben A + 1. 2. sor a felvett 
ingatlannak kk. Féderer József és 
Mária nevén álló B. 4. 5. a. két- 
hatodrész illetőség tekintetében 
csatlakozódnak kimondott Gyulai 
Gál Ferenc 107 P 70 f és ugyan 
ennek a két parcellának B, 6. 7.
szerint ugyanezek nevén álló ille
tőség tekintetében csatlakozolluak 
kimondott dr. Sziklay Zoltán 50 P, 
Kalocsai Takarékpénztár, Sükösdi 
Takarékpénztár rt. 1400 P és 700 
P tőkekövetelese és jár. behajtása 
végett a kalocsai kir. jáiásbiróság 
területén levő Nemesnádudvar köz
ségben fekvő és a nemesnádudvari 
24. sz. betétben Afl sor 3578 hisz. 
Bajai úti dűlői 634 négyszögöl szőlő 
özv. Grau Józsefné nevén álló in
gatlanra 396 P 50 fillér, — az. u. e. 
betéti Af2 sor 6756 hrsz. Hildi 
szőlőkben fekvő 662 négyszögöl 
szántóra 116 P, — a nemesnádud 
vari 1990 sz. betétben A f 2 sor., 
703 hrsz. Beltelki 122 négyszögöl 
lakház és udvar ingatlanra, mely 
özv. Grau Józsefné és özv. Féderer 
Istvánná nevén áll, — a C. 7. a. 
Richter Nándor (n. Virág Paula) ja
vára bekebelezett haszonélvezeti jog 
fenntartásával 3040 P, — a nemes 
nádudvari 3175. sz. betétben A f 1 
sor 1554 hrsz. kk. Féderer Mária 

és József nevén álló Kenderíöldek 
dűlői 68 négyszögöl szántóra — a 
,C. 6. 12. alatt özv, Féderer István
ná javára bekebelezett haszonélve
zeti jog fenntartásával 41 P 50 f., 
— az ugyanezen betéti A f 2 sorsz. 
3969 hisz. a. felvett Káposztás ker
tek dűlőben III. dűlői 52 négyszögöl 
kert ingatlanra a C 6 12 alatt özv. 
Féderer Istvánná Grau Borbála ja
vára bekebelezett özvegyi haszon
élvezeti jog fenntartásával 23 P ki 
kiállási árban.

i

Kimondja a telekkönyvi hatóság, 
hogy amennyiben a 3175 sz. betét
ben A kereszt 1 sorsz. és 2 sorsz. 
alatt felvett ingatlanok vételára az 
özvegyi haszonélvezeti jog fenntar 
tása melletti árverés esetében nem 
éri el a megelőzően kielégítendő 
16000 P-t, úgy ezekre az ingatla
nokra nézve az árverés hatályta
lanná válik és ezek az ingatlanok 

I ugyanazon a napon csupán a C. 12 
j alatti özvegyi haszonélvezeti jog 
i fenntartása nélkül bocsáttatnak ár

verés alá, de a C. 6. alatti haszon
élvezeti jog ez esetben is épségben 
marad.

A nemesnádudvari 24 sz. beléli 
| ingatlan Kalcsovtcs Lajos és neje 
I végrehajtatók kérelmére, valamint 

dr. Lázár Miklós végrehajtató ké
relmére a kikiáltási ár kétharmadá
nál alacsonyabb áron, a 1990. sz 

; betéti ingatlan Kalcsovics Lajos és 
• neje kérelmére 1700 P-nél alacso

nyabb áron,
Laptulajdonoa:

l»i. lifl 18HKL.

a 8175 sz. betéti A. kereszt 1—2 
sorsz. ingatlanok B. 6., 7. a. 1. § 
3 része a Kalocsai Takarékpénztár 
kérelmére 2800 P nél, a Sükösdi 
Takarékpénztár kérelmére 15 600 
P-nél, dr. Sziklay Zoltán kérelmére 
17 800 P-nél, ugyanennek a két 

I parcellának a B. 4 , 5. a. kétharmad 
| része Gyulai Gál Ferenc kérelmére 
| 2600 P nel és a 3175. sz. betéti A. 
| kereszt 1 — 2 sorsz. ingatlanok Kai- 
| csovics Lajos és neje kérelmére 

20 800 P-nél alacsonyabb áron el 
nem adhatók.

Az árverést 1936 évi október hó
13 napján délelőtt 9 órakor Nemes 
nádudvar községházánál fogják meg- 
tartani.

i Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 : X. t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elö- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. 
t. c. 147, 150., 170. §§ ; 1908 : LXI. t. c. 21. § ) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegésziteni (1908 : XLI. 25. §.).

Kalocsa, 1936. évi junius hó 10. napján.

Ambrisch s k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dr. Szabó

kiadó.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

| DOROGInKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

j DorOflí tojásszén
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w Kemény ét légy tűzifa ölben ét aprítva. 
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A Máv. menetrend május 15-tö!:
Érkezés Honnan?óra perc

7 09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 HerCegs/.ánló

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19 Budapest. Sárbogárd, 
Bátaszék

/4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

/4 09 Ujdombovár

16 47 Pécs, Bálaxzék, Ba|a

IS 03 Gara

IS 27 Hercegszántó

IS 48 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bátaszék

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd

Ind ílás
Hová?óra perc

4 40 Hercegszántó

5 19 Gara

5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
{Budapest

5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest. Csikéria

8 15 Ujdombovár, Sárbogárd. 
Budapest

9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 26 Bátaszék, Ujdombovár

14 15 Hercegszántó

14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

14 38 Ga ra

15 47 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 55 Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

23 49 Bátaszék. Ujdombo>'ar, 
Budapest

Nvoimrtoft Balaanek 4» Goldbertfer kónvvnvomdáiábaii Ba>*.

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong

I- száraz
akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
íüz

aprított akác, tölgy-, szil- és lágyfa q-ként 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA 

legalacsonyabb napi áron kapható

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Szentjánosi-ut 7.
Teli ion : 42. (Sugovica páti) Telefon: 195.

O É C SíénSsereskedeimi
W !& I< I la 3 Részvénytársaság

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

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Ounakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparlí rak
tárunkból minden mennyisédben h á z h <» z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

szeptember 29-töl oki. 5-ig.
GYARMATI EMIL 

Dr. MAKRA? LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart)

Bakanek «> Goidberger ■
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT |

REKLÁM .
IRODAI |

és kereskedelmi nyomtatványok ! 
jutányos áron, a legizlésesebb és | 

modem kivitelben készülnek.


