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Or. KNÉZY LEHEL
ELŐFIZETÉSI ARAK:

Helyben negyedévre .6 pengő
Helyben egy hónapra ... 2 pengi

Növekszik a drágaság!
Kétségtelenül megállapítható, 

hogy az iparcikkek és textil
áruk drágulnak ; de vannak 
élelmiszerek is, melyek árai 
emelkednek.

Erősen nehezedik a sorsa a 
munkásnak, a kisfizetésű tiszt
viselőnek, de a szabad pályán 
küzködőnek is.

Fokozott felelősség terheli a 
munkaadókat, hogy előbb ad
ják meg a viszonyok kívánta 
fizetésjavitást, mintsem na
gyobb fokú nyugtalanság tá
mad.

A mai kül- és belpolitikai 
viszonyok, az a hatalmas pénz
ügyi manőver, mely a francia, 
sweiczi frank és hollandi forint 
értékének leszállításával kez
dődött s a mely még nem ért 
véget és amelyről nem is tud
juk, milyen végső következ
ményekkel jár majd — a tel
jes belső nyugalmat teszi kí
vánatossá s ezért minden újabb ' 
sztrájkmozgalmat veszélyesnek 
tartunk a nemzeti érdekek 
szempontjából.

Ezzel szemben elismerjük a 
létminimum elérésének a szük
ségességét s ott ahol ez nincs 
meg, a munkaadó a saját ér
dekében jár el helyesen, ha a 
sztrájkot megelőzendő arányos 
béremelést és fizetésjavitást ad.

A jól fizetett munkás, jobb 
munkás, aki több értéket pro
dukál kenyéradójának.

A nemzeti jövedelem ará
nyosabb elosztása kétségtele
nül a munkáltató érdekeit is 
szolgálja, mert nyugtalankodó 
ország előbb-utóbb gazdasági 
krizisbe kerül.

Nagyon megfontolandó, hogy 
még mindig szociális olajcsep- 
pekkel kenyegessük-e a pol
gári világrend nvikorgó gépeit 
vagy pedig szociális olajzuhanyt 
bocsássunk e reája ?

De talán időszerű volna va
lami korszerű generáljavitás is.

Ezért nagyon kívánatos, hogy 
a munkaadók : kicsinyek, na
gyok egyarántelmenjenek mun
kásaik bérjavitasi törekvései 
elbírálásánál a méltányosság 
legszélsőbb határáig ; de kívá
natos, hogy a köztisztviselő 

alsóbb kategóriáiban az állam 
és önkormányzati testületek a 
fizetésjavitás — drágasági pót
lék — adásának gondolatával 
foglalkozzanak.

Legalább azt kellene meg
tenni, hogy a kis- és közép-

Kisgyiilés és közgyűlés a 
vármegyén.

Bácsbodrog vármegye októ
ber 8-án (csütörtök) délelőtt 
tartja délelőtt fél 10 órakor 
kisgyülését. A közgyűlés f. hó 
9-én lesz.

A kisgyülési meghívó 32 
tárgysorozattal szerepel, me
lyek közül különösebb érdek
lődésre tarthat számot Bács- 

Rajniss Ferenc országgyűlési képviselő 
tartja az október 6-iki gyászbeszédet.

A bajai Move Társadalmi és Sport 
Egyesület rendezi az idén az októ
ber 6 iki gyászünn pélyt a Központi 
Szálloda nagytermében este 20 órai 
kezdettel.

Nyolcvanheledik évfordulója ez a 
gyászünnepély az aradi gyásznapnak, 
amikor a habsburg önkény a ma
gvar szabadság tizenhárom legendás 
vitézségü tábornokát végeztette ki.

A gyászbeszédet Rajniss Ferenc 
országgyűlési képviselő, a törvény-

Az. Országos Ref. Szeretetszövet 
ség árvái és elesettjei felsegitésére 
Baján 1936. évi október 16 án este 
fél 9 órakor a Nemzeti Szálloda 
dísztermében jótékonycélu műsoros 
estélyt rendez, melyre ezúton is 
meghívja a jószívű közönségét.

A műsoros estélynek különös je
lentőséget ad az, hogy a megnyitó 
beszédet D. Kiss Ferenc ny. egye 
térni tanár, ne ünnepi előadást pedig 
maga dr. Ravasz. László püspök 
tartja.

A műsort az. alábbiakban adjuk :
1. Megnyitó beszéd. Tartja D. Kiss

Református műsoros estély Baján.
Az előadást dr. Ravasz László püspök tartja.

állások tisztviselő’ és alkalma
zottai a legutolsó fizetésreduk
ció levonását visszakapják.

Tudjuk jól, hogy a költség
vetési egyensúly nagy dolog, 
de a lelkek egyensúlya ennél 
sokkal nagyobb dolog s az az 
igazi gazdasági politikus, aki 
a lelkek egyensúlyát biztosí
tani tudja.

bököd község határozata a 
Cisztercita Diákszövetség és 
Délvidéki Otthon keretében 
létesítendő internátus céljaira 
szolgáló támogatás beszünte
tése, illetve az 1936. évben e 
címen befolyt összegeknek kút 
létesítésére való felhasználása 

| ügyében hozott határozata.

hozás egyik legkiválóbb szónoka 
mondja.

Szavalni fog : dr. Li‘-li Pál. Idéz
zük végül a meghívó plakát végso
rait : „Jöjjetek el, az eszmét, mely
ért a vértanuk meghaltak, ismét 
veszély fenyegeti. Az orosz rém 
megint határainkon áll. A nemzeti 
keresztény magyarságért vívandó 
újabb harchoz merítsetek hitet az ő 
példájukból*'.

Ferenc ny. egyetemi professzor.
2. Énekel Vécsey Dezsőné.
3 E'őadás. Tartja dr. Ravasz 

László püspök.
4. Vonós négyes. Beethoven : 

Menüette. Előadják Géczy Imre, 
Berger János, Ulrv Ferenc és dr. 
Wagenblatt Ferenc.

5. Záróbeszéd. Tartja dr. Papp 
Béla.

Helyárak : a hat első sóiban egy 
ülőhely 2 pengő, a többi sorban 
1'50 P, diákjegy 50 fillér. Felülfize- 
téseket köszönettel fogadunk. Jegyek 
előre válthatók a ref. leik, hivatalban,

Meghalt
Csapiáros Sándor 

ny. borotai igazgató 
tanító.

Váratlanul elhunyt Baja város úri 
társadalmának népszerű tagja : Csap
iáros Sándor nyugalmazott igazgató 
tanító.

Néhány napja még az utcán járt 
sétálgatva derűs arccal, szemében 
hordván emberszerető jóleikének 
minden derűjét.

Háborúban és hosszú hadifogság
ban szerezte betegségét, melyet 
stoikus bölcsességgel panasz és si
ránkozás nélkül, az Ur Isten akara
tába való végtelen megnyugvással 
viselt.

Példaképe volt a nemzetéért élő 
és a népért lelkesedő finom lelkű, 
becsületes magyar tanítónak, aki 
hosszú évtizedes munkával dolgo
zott Borola község kultúrájáért, la
kói boldogulásáért.

Betegsége elhatalmasodván, nyug
díjba ment s beköltözött Bajára 
Béla király utcai házába, ahol csen
desen szemlélődve, a napi esemé
nyekből kikapcsolódva élte becsü
letes .életét, melyet teljesen két gyer
mekének szentelt.

Halála, mély részvétet keltett is
merősei, barátai és tisztelői köré
ben

Pénteken délelőtt tiz órakor he
lyezték el örök pihenőre a Rókus 
temetőben.

Oizv.RombayOezsőné 
kitüntetése.

Mint a fővárosi lapokból értesü
lünk a kormányzó signum budis
sal tüntette ki özv, Rombay Dezsőné 
úrnőt a közjótékonyság terén vég
zett odaadó, önfeláldozó és önzet
len munkásságáért.

A kitüntetett nemes lelkiségével 
sok könnyet törölt le; áldozatkészen 
istápolta a szegényeket; sok elesett 
embernek nyújtott anyagi és erköl
csi támogatást.

Baján is jól ismerik működését 
és örülnek a magas kitüntetésnek, 
mely valóban érdemes egyénnek 
jutott.

Dr. Sipőcz Jenő polgármester 
hétfőn tűzte fel a kitüntetett mel
lére a kormányzó kitüntetését.
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kíilt divatcsarnokból, KfiZtyÜt
Uj járásbirósági 

elnök.
A kormányzó dr. Weisz 

Kálmán bajai kir. törvény
széki bírót a bácsalmási kir. 
járásbíróság elnökévé nevezte 
ki.

Dr. Weisz Kálmán a bajai 
kir. törvényszék egyik legkép
zettebb bírója volt, aki nem
csak hivatalos működésével, 
hanem a társadalmi életben 
kifejtett szereplésével úgy a 
jogkereső közönség, mint a 
polgárság osztatlan tiszteletét 
és megbecsülését vívta ki.

A bácsalmási járásbíróság 
egyike az ország legnagyobb 
bíróságainak s kiváló munka
teret biztosit azuj járásbirósági 
elnöknek, kinek működéséhez 
szerencsét kívánunk.

Hozzászólás a Liszt 
emlékhangverseny 

rendezéséhez.
Nem tudjuk, kinek a hibájából 

történt, de igen „rossz fényt" vetett 
az előadókra az, hogy előadásuk 
alatt kizárólag a hátuk volt megvi
lágítva. Igaz, hogy az előadás a lé
nyeg, de mégis szokatlanul hatott, 
hogy az előadókat alig láthattuk.

Azt is nehezményezzük, hogy a 
zongoraművésznőnek a kottalapozás
ban senki sem segédkezett.

Elvárjuk, hogy a jövőben a ren 
dezőség a külsőségekre is ügyelni 
fog, elvégre tudomásunk szerint a 
Liszt Ferenc Körnek háznagya van, 
akitől joggal várhatunk kifogástalan 
rendezést.

a vét felfrissítése
céljából — kiváltkép középkorú 
férfiaknak és nőknek — ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy 
pohár természetes ,,Ferenc József** 
keserüvizet inni. Világszerte rendelik 
az orvosok a valódi Ferenc József 
víz használatát, mert ez szabályozza 
a bélmüködést, előmozdítja a gyo
moremésztést, fokozza az anyag
cserét, javítja a vérkeringést, meg
nyugtatja az idegeket, egézzséges 
álmot hoz és ezáltal uj életerőt te 
remi.

Fizessen elő
a BAJA-BÁCSKÁRA.

Egy volt detektív felesége és egy notórius 
betörővezér bandája rabolt végig három 

vármegyét.
A kisszállási és kelebiai falbontó 

betörők után három község csendőr
sége indított erélyes nyomozást. A 
nyomozás során a kelebiai csendőr
ségnek szinte emberfeletti munká 
val sikerült kinyomozni a veszedel
mes banditákat, akiknek garázdál
kodása heteken keresztül tartotta 
izgalomban a határmenti községe
ket. Megállapította a kelebiai csend
őrség, hogy a betöréseket két jugo
szláviai fegyházszökevény követte 
el, akik a mitrovicai fegyintézetből 
szöktek meg.

A nyomozást a kelebiai csendőr
ség kiterjesztette Kiskunhalasra is 
és egy csendőrjárőr napokon ke
resztül tartózkodott Halason, ahol 
azokat a notórius bűnözőket figyelte 
meg, akik Kelebián is meg szoktak 
fordulni. Ezen a nyomon rá is akad
tak a tettesekre, akiket hónapok

Newcastle-tól Londonig a Silver Jubileén.
A Baja-Bácska számára irta: Karig Sári.

Van egy régi angol közmondás, 
mely azt mondja, hogy a csodák 
addig nem szűnnek meg, amig mi, 
emberek meg nem szűnünk csodál
kozni.

A „Silver Jubilee", Anglia leg
gyorsabb, legszebb, áramvonalas 
vonata számomra csoda volt.

Newcastle. — Az állomás épület 
üvegtetőzetén keresztül belopózott a 
napfény és végigsuhant az ezüslfe- 
hér kocsisoron. A mozdony gőzöl
gőit és sivitott, az emberek siettek, 
a liftek, a teherkocsik zúgtak, a hor
dárok, utasok kiabáltak; a hétköz
napok monoton egyformasága egy 
percre sem szűnt meg. A forgalmas, 
zsivajos állomásépületben pedig ott 
állott a csoda.

Senki sem csodálkozott, csak én.
Párszáz méternyire, a másik vá

gány melleit ott állott a legelső 
mozdony, márványtalapzaton, a 
„Silver Jubilee" őse. De sem Ste 
phenson primitív gépe, sem a mo

n-

Gyors- és gépírást tanít !
és előkészít irodai vizsgákra MEGYERI SÁRA áll. engedélyezett M 

GYORS- ÉS SÉPIRÓ TANFOLYAM A. V
Vállal gépelési munkát és másolást- Jelentkezni bármely időben M 

lehet: Havnald utca 19. sz, alatti iskolahelyiségben. y

óta rejtegetett egy valóságos bűn
szövetkezet, amelynek élén Felföldy 
Zoltán volt detektív felesége áll. 
Felföldy jelenleg fegyházban van, 
felesége pedig leányközvetitéstől 
kezdve betörők rejtegetéséig min
denféle bűnös üzelmekkel foglal
kozik.

Ezen a büntanyán két idegen 
fiatalember tartózkodott, akiknek fel
tűnően sok különféle cigarettájuk 
volt. Az egyik fiatalembert sikerült 
is kézrekeriteni, akiről kiderült, hogy 
Sztrapák József tompái lakóssal 
azonos, akit Szabadkán háromévi 
fegyházra Ítéltek külömböző bűn
cselekmények elkövetéséért.

Sztrapák József bevallotta még a 
csendörségen, hogy a betöréseket 
folytatni akarták. Legközelebbi be
törésüket a kelebiai Dobó féle fü- 
szerüzletbe tervezték.

dern technika vívmánya, a gép him
nusza nem állította meg a rohanó 
tömeget. Time is money.

Rikkancsok szaladlak a vonat 
mellett. „Az ellenforradalmárok 
győzelme Spanyolországban". A lé
legző, lihegő vonat, a csoda ott állt 
a vágányon elhanyagoltan. Reggel 
tiz óra. Indulás. A „Siluer Jubilee" 
nem késhetik.

Mély, kényelmes karosszékek a 
kocsikban. Krómium és ezüst min
den, folttalan. A falakon mahagóni 
burkolat, a lámpák körül metszett 
kristály ernyők. Az asztalokon friss 
virág.

Az utasok nagy része újságot ol
vasott és keresztrejtvényt fejlett. Egy 
kövér ügynök aludt. Egy sovány 
öreg nő az étrendet kérte és délelőtt 
fél tizenegykor az ebéden törte a 
fejét. Egy fiatal lány Tarzan ka
landjait olvasta. A nap sütött. A 
Silver Jubilee mint egy ezüst kígyó 
rohant a zöld színek között.

A rohanás szinte valószínűtlen 
volt. Az embernek az az érzése tá
madt, hogy tulajdonképpen a vo
nat állt és várt és a táj, a zöld, 
párás, gazdag pázsitok, a fekete, 
lustán legelésző tehenek, a bokrok, 
a fák, a bányák égbenyuló kémé
nyei, a városok, a templomtornyok 
rohantak.

Darlington. — Az első és egyet
len állomás, ahol megálltunk Lón 
dón előtt. Szürke város. Kereske
delmi gócpont, Majd egymásután 
jöttek a városok. Legszebb volt York. 
A székesegyház komoly szépsége 
elsuhant a szemünk előtt. Pergett a 
film. A tájék változott. Az észak 
hideg tiszta színeit meleg, ragyogó, 
mosolygó színek váltották fel. Az 
utón több volt a virág.

Kövér, fehérkaru pingvinekként 
rohantak el mellettünk a bemeszelt 
törzsű fák.

Egy furcsa fehér felhő mozdulat
lanul álldogált az égbolt szélén.

Négy óra mull el.
A „Silver Jubilee" pont 2 órakor 

besiklott a Kings Cross állomásra.
London. — „Hordár". „Kiszállni". 

„Halló", stb. stb. A csodáknak van 
egy hibája : nem tartanak örökké.

1. Utóirat. A rend kedvéért meg
említem, hogy a „Silver Jubilee" 
konyhája (mely természetesen vil 
lány fűzőkkel van felszerelve) szin
tén kitett magáért.

Ellenben minden felebarátomnak 
őszintén azt ajánlhatom, hogy halat 
ne rendeljen, ha a „Siluer Jubileen" 
utazik. A gyorsaság és az iram, 
mely különben észrevehetetlen, a 
hal evése közben észlelhetővé válik. 
Más kárán tanul az okos ember, 
én a magam kárán tanultam meg 
ezt.

2. U. i. Mindazt, amit a „Silver 
Jubileera" vonatkozólag elfelejtettem 
és elmulasztottam megemlíteni, mint 
pl. az adatokat, technikus terminu
sokat és igy tovább, megtalálható 
minden uj kiadású lexikonban. Jó 
mulatóst.

3 U. i. Szép lehet a nyár Baján, 
szép lehet a Duna !

HÍREK
— EljegyiéS. Dr. Bánrévi Gyö.gy 

főispáni titkár és Magyar Lola ur- 
leány ma tartják eljegyzésüket. (M'U- 
den külön értesítés helyett,)

— Uj doktor. Blum Lajost a Bu
dapesti Pázmány Péter Tudomány 
Egyel emen a mai napon az orvos
tudományok doktorává avatták.
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— Kisdedek makacs sxékszoru- 
lásánál és nagyobb gyermekek 
gyomorbélhurutjánál reggel felke
léskor már egy negyedpohár termé
szetes ,,Ferenc József** keserüvízet 
is kitűnő sikerrel adhatunk.

— Szentendrén papírgyár épül. 
Szentendrén az Angol—Magyar 
Bank, melynek vezérigazgatója dr. 
Schóber Béla m. kir. belső titkos 
tanácsos Baja város főrendié, pa
pírgyárat épit.

— Uj iskola a megyében. Ke- 
lebián, az Ujkéri majoiban egy tan
erős állami iskola létesült; ahová a 
miniszter már ki is nevezte a tan
erőt, aki működését már meg is 
kezdette.

— Tovább tart a télies idő 
Jugoszláviában. Az ország minden 
részéből továbbra is nagy havazáso
kat, hófúvásokat és viharokat jelen
tenek. A különben enyhe éghajlatú 
Dél-Szerbiában is erős havazások 
voltak és a hó hegyeken megmaradt.

— A rövidülő őszi napok idején 
fokozott a jelentősége világításunk 
megfelelő megválasztásának. Nagyon 
lényeges, hogy olyan lámpákat vá 
sárotjunk, amelyeknek gazdaságos 
az áramfogyasztása és megbízható, 
tiszta saemetkimélő a fénye. Mivel 
áramköltségre a lámpa használata 
közben a lámpa árának sokszorosát 
fizetjük, nagy előnyt jelent szá
munkra, ha olyan lámpával rendel
kezünk, amelynek nemcsak kitűnő 
a fénye, de 20 százalékig terjedő 

URÁNIA
Október 3-án, szombaton 

Október 4-én, vasárnap 
Oktáber 5-én, hétfőn.

A sátánsziget
foglya

Szereposztás:

Dr. Sámuel Mudd
Felesége
Kisleánya
Dr. Mudd védője 
Dr. Mudd apósa 
Lincoln Ábrahám 
Lincoln gyilkosa 
Lovett hadnagy
A sátánsziget parancsnoka Harry Carey 
Mudd néger szolgája Ernest Whitman 
A fegyház orvosa 0. P. Héggíe

Kiegészítés: A világ hadseregei 
Paramount és Magyar Híradó.

árammegtakarilást is biztosit. Ilyen 
a Tun gsram duplaspirállámpa.

Színházi iroda hirei.
Ma délután 5 órakor filléres hely

árakkal kacagtat a Méltóságos asz- 
szony pompás vígjáték Harczos 
Irénnel a főszeredben. Utolsó szom
bat délutáni filléres előadás.

Pármaí ibolya opereitbemutató. 
Ma, szombaton este a poétikus ope
rettek legszebbje tartja diadalmas 
bevonulását színpadunkra. Szilágyi 
László és Dolecskó Géza szépséges 
müve, a Pármai ibolya, v. Jakabffy 
Dezső rendezésében bombasikert 
Ígér. Az operett v. Jakabffy Dezső 
tervei szerint már a pécsi színpadra 
készített uj díszletekkel káprázatos 
kiállításban kerül bemutatóra.

Vasárnap mindkét délutáni előa
dás fillére s.

Vasárnap este Pármai ibolya, ope- 
rettujdonság,

Szombat délután 5 órakor Mél
tóságos asszony. Negyedekor Pár
mai ibolya.

Vasárnap délután 3 órakor a 
Csavargó lány. 6 órakor Urilánv. 
Este fél 9 órakor Pármai ibolya.

Utolsó bucsuelőadások. Kedden 
délután 3 órakor nép- és katona
előadásban filléres helyárakkal kerül 
színre a Cigánybáró. Este szintén a 
Cigánybáró örökszép melódiájával 
búcsúzik Baja közönségétől a szín
társulat.

Warner Baxter 
Glória Stuart 
Joyce Kay 
Douglas Wood 
CiaudeGillingwater 
Frank McGlynn 
Francis MacDonald 
John McGuire

SPORT.
Bajnoki rangadó. Holnap, 

vasárnap d. u. fél 4 órai kezdettel 
kerül eldöntésre a BSE—Turul SE 
bajnoki rangadó íootball mérkőzés.
D. e. fél 11 kor Tanonciskola-—Kis- 
csávolyi lev., d. u. fél 2 kor Gara— 
Tanítóképző, Sárosi vándordíj.

— A Bácska vasárnap Mavaut 
járatot indít Nagymányokra. Kisérő 
két 2 pengőért visz az egyesület. 
Jelentkezni lehet Sziklai Jánosnál 
a rendőrségnél 51. szobában.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

5630 szám. — 1936. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Fehér Lőrinc végrehajlatónak Tur- 

csányi Andrásné Létó Anna, Vedreczki Jó- 
zsefné Turcsányi Rozália, Turcsányi Pál és 
Hódos Istvánné Turcsányi Mária végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság végre
hajtási árverést 76 P 50 f. tőkekövetelés 
és járéléka a csatlakozódnak kimondott 
Andriott Istvánné csávolyi lakos 142 Pen
gő tőkekövetelése és járulékai behajtása 
végett, a bajai kir. iárásbiró’ság területén 
levő felsöszentiván községben fekvő, s a 
felsőszentiváni 1376 sz. tkvi. betétben Afl 
sorsz 2544—1 hrsz. alatt foglalt 460 négy
szögöl területű szántó a Nyíró földek dű
lőben ingatlanból B. 2 sorsz. szerint Ved
reczki Józsefné Turcsányi Rozália nevén 
álló fele rész jutalékára Hódos Tamás és 
neje Német Julianna javára bekebelezett 
holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten 
a kikiáltási ár 300 Pengő, a fedezeti vé
telár : dr. Fehér Lőrinc végrehajtató kérel
mére megtartandó árverése 408 pengő a 
felsőszentiváni 1415 sz tkvi betétben Afl 
sorszám 2544—2la hrszám alatt foglalt 459 
négyszögöl területű szántó az Apróföldek 
dűlőben ingatlanból B. 2 sorsz. szerint 
Turcsányi Andrásné szül. Létó Anna vég
rehajtást szenvedett nevén álló fele rész 
jutalékára a kikiáltási ár 588 pengő Hódos 
Tamásné Németh Julianna javára bekebele
zett élethossziglani haszonélvezeti joggal 
terhelten a edezeti vételár : Andriott Ist
vánné csat, végrehajtató kérelmére megtar
tandó árverésen 977 Pengő, dr. Fehér Lő
rinc végrehajtató kérelmére megtartandó 
árverésen 1176 pengő, a csávolyi 1553 sz. 
tkvi. betétben A I. 1-2 sorsz. 176 hrsz. 
alatt foglalt 115 négyszögöl területű Árpád 
u. 501 sz lakház udvarral és 177 hrzzám 
alatt foglalt 203 négyszögöl területű szán
tó a beltelekben ingatlanból R. 11. sorsz. 
szerint Turcsányi Pál (nős Vióla Máriával) 
végrehajtást szenvedett nevén álló fele 
rész jutalékára a kikiáltási ár 758 P. 75 
fillér, a csávolyi 3469 sz tkvi. betétben A 
I 1-2 sorsz 141 hrsz alatt foglalt 164 
négyszögöl területű Árpád-u 520 sz. ház és 
udvar és 142. hrsz. alatt foglalt 194 négy
szögöl területű kert a Beltelekben ingat
lanokból B. 2. sorsz. szerint Hódos István
ná Turcsányi Mária végrehajtást szenve
dett nevén álló fele rész jutalékára a ki
kiáltási ár 724 P. 25 fillér.

Az árverést 1936 évi október hó 19 
napján délután 3 órakor a telekkönyvi ha
tóság hivatalos helyiségében Mátyás király 
tér 4 sz. 28. ajtó fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokból a 
felsőszentiváni 1376 és 1415 sz. tkvi be
tétben lévő ingatlanokat a fedezeti vételá
raknál a csávolyi 1553 és 3469 sz tkvi. 
betétben 176, 177, 141 és 142 hrsz. alatt 
foglalt ingatlanokat pedig a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron nem adható el.

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

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

Baja, 1936. évi junius hó 4. napján.
Dr. Szabó Antal s. k. 

ömkf. jegyző.
A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda
kiadó

l.aptuiaidonoa: 
KNEZ V LÍHEL

Három szobás, fürdőszobás
modern lakás

Hitelbank épületben elköltözés 
miatt november l-ére (esetleg 
előbb) átadó. — Érdeklődni 

lehet ugyanott. .

Budapesten főútvonalon
27 év óta fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

Vennék

B kettő, esetleg három 
szobás lakásból és mel
lékhelyiségekből álló

kis családi házat

I (lehetőleg adómentes) 
készpénzzel, vagy bank- 
teherrel. Cim a kiadóban.
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I száraz

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

Saját termelésű tűzifa
hasáb és dorong 

akác 
kőris 
szil 
tölgy 
szurkos nyár 
fűz

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.
Telefon : 42 (Sugovica part) Telefon : 195.

Szénkereskedelmi
V fa I fa Részvénytársaság

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

DOROGI--KOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I 

ÖCfOgi tojásszén 
Dorogi diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

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!

Grünhut é$ Társa BA JA — Telefon 160.

A Máv. menetrend május 15-től:

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

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

Or. MAKRAY LÁSZLÓ 
gyógyszertára.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Érkezés 
óra n*»rc Honnan?

Indulás
óra perc

Hová?

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NVOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart).
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Pécs, Budapest 
Budapest. Sarbogpr 1.

Bataszék

Budapest. Kiskunhalas.
Bácsalmás

Pécs. Bátaszék, Hala

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas 

Ujdombovár. Pécs.
Bátaszék

Budapest. K'is.unhalas
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd
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14

14

14

15

18

23

23

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Gara
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest. Csikéria

Ujdombovár. Sárbogárd, 
Budapest

Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest

Baja, Bataszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás Kisktiuhala*. 
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék. Sárbogárd

Budapest gyors 

Bátaszék. Pécs. 
Sárbogárd. Budapest 

Bácsalmás. K skunhalas. 
Budapest. Csikéria 

Bátaszék. Ujdombovár.
Budapest

Bakanek e< Gaisberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
ÓLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


