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Az Alföld
A földművelésügyi miniszter szitn- 

bólikus kapavágással megkezdette 
Békésszentandráson a Kőrös folyó 
duzzasztó gátjának építkezési mun
kálatait. Az a kapa, amely Darányi 
Kálmán miniszterelnökhelyettes és 
földművelésügyi miniszter kezétől 
vezérelve a Kőrös partján behasi- 
tolt az anya földbe, az Alföld gaz
dasági és kulturális életének fordu
lópontját és megnyílt uj kornak ha
tárát jelölte meg. Évszázados súlyos 
problémát hivatott megoldani az 
a munka, amely ezzel a miniszteri 
kapavágással vette kezdetét. Az 
Alföld nagy problémáinak megöl 
dása, sok értékes terv és elgondo
lás valóra váltása kezdődött meg.

Viz és fa hiányzik hosszú évszá
zadok óta az Alföldön. Az ottani 
őserdőket kiirtották részint a török 
uralom alatt, részint pedig azután, 
amikor az Alföld fájára az osztrák 
uralomnak volt szüksége. Mikor 
pedig a szemtermelés gazdasági 
konjunktúrája következett, a vizek 
lecsapolásával kiszárított Alföldön 
felütötte fejét a szik és útját állotta 
az ágiikulturának a sivó homok. 
Pedig, hogy a homok megköthető, 
azt bizonyítja az. Alföld egyes ré
szeinek virágzó szőlő és gyümölcs
kultúrája, azt pedig, hogy a homo
kon fásitani is lehet, a szegedi uj 
telepítésű erdő, nemkülönben a ta
nyák megváltozott képe, amelyek
nek szegélyeit a legutóbbi ötven 
esztendőn belül fákkal ültették be

Oáz isok keletkeztek lehál az al 
földi homokon, kézzelfoghatóan bi 
zonyítva azt, ho^y ez komoly kin
cseket rejt, csak munka és tőke 
szükséges kibányászásukhoz. Egyes 
ember, különösen a kisember mun
kán és tőkéje azonban erre a nagy 
Célra nem elegendő. Nagy felada
tokat kell megoldani, az egész Al 
I ' d éghajlatát, csapadék viszonyait 
k ’li megváltoztatni és mindenek
előtt a vizeket kell tárolni, hogy a 
inda öntözőkul! urát létesíthessen 

ahol az erre a «élra fordított 
h'.-kiélés biztosan meghozza a ka- 

tait. Intézményesen megszerve- 
z* ■' vízgazdálkodás lehetőségeit kell 
* i >t megteremteni az Alföldön a 
fásítás és erdő-ités programjának 
vegrt h íjtásával egyidejűleg.

l'-zeket a lehetőségeket teremti 
’»• most a kormány, amikor Békés 

vize és fája.
szentandráson elkezdődik a Kőrös 
duzzasztó gátjának építése, amely 
első lépés a vízgazdálkodás terén. 
Első lépés, de igen jelentékeny. 
Nemcsak azért, mert több millió 
hektoliter viz tárolásával máris le 
hetövé teszi huszonötezer katasz
teri holdon az öntöző gazdálkodó 
sok berendezését, hanem azért is, 
mert a folyók hajózhatóvátételével 
olcsó vizi utat nyit meg a Kőröstől 
a Tiszáig és igy biztosítja a kőrös
völgyi termelőnek a nyugati piacok

Hősi siremlékavatás, 
országzászló szentelés Nagybaracskán.

Nagy ünnepet ült Nagybaracska 
vasárnap : hősi síremléket avatott, 
országzászlót szentelt.

Gyönyörű napsütéses idő kedve
zett. az ünnepélynek, mely a temp
lom és a községháza közötti téren 

i zajlott le.
Kora reggel kocsi karavánok in 

du'tak a szomszéd községekből 
Nagyba: acska felé ; a szomszéd köz.- 

| ségek leventéi katonai formátumban 
biciklin érkeztek az ünnepély szin

; helyére.
Tábori mise.

Az ünnepély tábori misével kez
dődött, melyet Lengyel József plé- 

I bános kettős papi segédlettel celeb 
| ráll.

A tábori misén részt vett vitéz 
dr, Bajsay Ernő alispán, bajsai dr. 
Vojnich László bajai központi főszol
gabíró, dr. Makray László gyógy
szerész, Latinovits Endre megyei 
aljegyző, Zsengellér József csendőr
százados, vitéz Epres Lipót 'népmi- 
velési titkár, a szomszéd községek 
főjegyzői bírái, elöljárói, leventéi a 
falu egész közönsége.

Az oltár és emlékmű közölt he
lyezkedett el a gyöngyös bokréta 
csillogó ruhás közönsége ; az isko 
lásgyermekek — túlnyomó több
sége magyar ruhában.

A mise alatti egyházi énekeket a 
nagybaracskai dalárda szolgáltatta.

Szakái István beszéde.

Az ünnepi beszédet Szakái Ist
ván nagybaracskai káplán mondotta.

Az elesett hősök szellemeit idéz 

tlérésél, hanem más fontos szem
pontokból is. Ezek közt elsősorban 
említendő a munkaalkalmak terem
tése. A földmunkásoknak sokezer 
napszámot, tehát téli keresetet és 
kenyeret jelentenek ezek a mun
kálatok, amelyeket a kormány fo
lyamatoson végeztet a költségvetés 
nyújtotta keretek között.

Az egész magyar Alföld mező
gazdasági termelésének reformja, 
amelyről már a háború előtt kőte
leket írtak gazdasági életünk legje
lesebbjei, azzal a kapavágással lép 
a megvalósulás útjára, amellyel a 
földmivelésügyi miniszter egy kor 

te a hősi síremlék tövénél. Anyák, 
özvegyek és árvák állják körül a 
hősök dicsőségéhez mindenképen 
méltó emléket ; elesett gyermekeik, 
férjeik és apáik neveit olvasgatják 
a hatra maradói lak ; az évtizedek 
múlása enyhítette a sebek fájdal
mát de teljesen meggyógyítani so
hasem fogja.

A kegyelet érzésének tegyen ele
get mindenki azzal, hogy ha el
megy a hősi emlékmű elölt, emelje 
meg a kalapját.

A magyar hazáért; a magyar esz
mék összeségeért áldozták életüket 
a hősök; áldozat azonban kárba- 
veszeti, mert jött forradalom, mely 
kigunyolta a hősöket, leköpte a 
magyar zászlót s végre is elrabol
ták tőlünk országunk háromnegyed 

I részét.
Nagybaracska kis községe 117 

halottat vesztett a világháborúban.
I Talán újból megszakadna a szivük, 
i ha látnák, hogy mi maradt Nagy- 
l magyarországból.

„ök meghaltak, nekünk élnünk 
kell; ők küzdöttek azért, amiért ne
künk dolgozni kell : a hazáért."

A világ minden táján korhadó 
magyar sírkeresztek végre is egye
sülni fognak az apostoli kettős ke
reszttel s mi vissza fogjuk szerezni 
az elveszett „Nagymagyarországol", 
fejezte be hatásos beszédét aa ün
nepi szónok.

Szavaló kórus.

Igen jól szervezett szavalókórus 
követelt azután „Igazságot Magyar

szakalkotó munkálat folyamatát nyi
totta meg. És különösen az immár 
törvényben körülbástyázott birtok
politikai műveletek nézőpontjából 
fontos az. alföldi agrikulturának ez 
a vízgazdálkodással való előrelendi- 
tése. Mert bizonyos, hogy az az 
alföldi kis telepes, akinek módja 
nyílik telephelyén a legintenzívebb 
mezőgazdasági kultúrát létesíteni, 
mélyen gyökeret ver földjében, azon 
boldogulni fog, részese lesz annak 
a piacképes termelési tevékenység
nek, amely a mezőgazdasági üze
mek számvetésében az aktív mérleg 

| egyik legfőbb kelléke és feltétele.

országnak !"

Az Országzászió bizottság - 
kiküldöttje mondotta el 
azután or^zágzászlóavató 
beszédét.

Minden újabb országzászló eggyel 
több hely, ahol a magyar irredenta 
megveti lábát. Nem szabad kishitü- 
nek lennünk, mert húsz millió ma
gyar él a földön. Itt e csonkahazá
ban is vagyunk kilenc milliónyian; 
jugoszláviában csak öt millió szerb 
él; Csehországban 6 millió cseh s 
mégis milyen erősek, nagyra növel
ték államaikat, mert hittek a jövő 
ben, bíztak önmagukban és tudtak 
áldozoi, küzdeni, meghalni, de dol
gozni is eszményeikért.

Előliünk is ott áll a magyar jövő, 
de le kell győznünk a benső villon- 
gásokat, a széthúzást; egyesülnünk 
kell egy nagy szent akaratban s 
akkor vissza fogjuk szerezni Nagy 
magyarországot.

A hatásos beszéd után Horváth 
Antal’szavalta el igen szépen, dr 
Tordai Ányos főigazgató „Az édes
anya fiaihoz" cimü költeményéi. 
Szem alig maradt szárazon.

Az emlékmű átadása

Kövesi Ferenc az emlékmübizott- 
ság nevében „mint a dicsőség, a 
szomorú jelen, reményteljes jövő és 
t. magyar hazaszeretet, élniakaia- 
symbolumát adta át az. emlékmű 
vet Vörös József községi bírónak, 
aki azzal n fogadalommal vette ót 
az emlékművet, hogy gondosan meg 
őrzi az elöljáróság az utókor számai
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RStikÖlt divatcsarnokból.
„Csati magyarok legyünk .. .*•

A dalátda azután elénekelte a 
„Csak magyarok legyünk" kezdetű 
verseny dalt ; maid a különböző 
les t.l -lek, egyesületek helyezték el 
koszoi uikat a hősök emlékművére.

A romai katolikus egyházközség 
nevében Lengyel .József plébános ; 
a község nevében Vörös József 
közs. bitó; a népiskolák nevében 
Kővesi Ferenc igazgató ; az izraelita 
hitköz- -“g nevében Ingusz Jenő; a 
pénzűig őri szakasz nevében Toro
nyi Llván s/.emlész; a kerület kö 
zönsége nevében dr. Mojzes János 
orsz. gyűl, képviselő, a kisgazdapárt 
név ben dr. Parcsetics József; a 
vasutasok nevében Simon pálya mes
ter, a rokkantak’ nevében Mojzes 
János ; a frontharcosok nevében dr. 
Nagy Gábor; a leventék nevében 
Varga László; a róm J kát. olvasó 
kör nevében Kancsár László; a gaz- 
d iker nevében Pint i János; az 
ipart, sitiiét nevében Reznicsek Ist
ván ; i tűzoltóság neveben Tarr Já
nos ; Bálmonostor község nevében 
Szlavikovics József biró helyezték 
el koszorúikat.

A koszorúk elhelyezése után 
him-.usz. fejezte be a szép ünnepélyt, 
melynek rendezése pontos, gyors és 
lendületes volt.

Z varó momentum más nem is 
volt, mint hogy dr. Parcsetics Jó
zsef az Országos Kisgazdapárt ne" 
vében koszorút helyezett el előze
tes bejelentés nélkü' ; ami külön 
ben is politikát kevert bele a szép 
hazafias ünnepélybe.

Társasebéd.

Egy ór kor kilencvenleritékes tár- 
sa.sebéd volt a Matheovils féle ha
lászvendéglőben, melyen dr. Vojnich 
László n íjai kö/p főszolgabíró 
Horthy Miklós kormányzóra mon
dott rövid, frappáns beszédet.

Lengyel J rzsef plébános az ünne 
pély szereplőit, a h dóságokat és a 
vendégeket köszöntötte fel.

Az országrászló országos bizott
ságának kiküldöttje a magyar ösz- 
szefogás szükségességéről mondott 
beszédet. Különösen megemlékezett 
Lengyel József plébánosról és dr. 
Nagy Gábor főjegyzőről, kik az 
emlékművek megteremtésében s az 
ünnepély rendezésében a vezető 
szerepet vitték; de mind* nkinek ér
demeit elismerte, akik közremükö 
d’ssel, áldozatkészséggel hozzájárul 
tak ahhoz, hogy az emlékművek 
létesülhessenek.

Ingusz Jenő a háromszázötven 
nagybaracskai frontharcos nevében 

beszélt, akik lulajdonképen legkö
zelebb állanak az elesett bajlátsak 
hoz, mert velük együtt küzdöttek 
ott voltak mikor elestek; senki sem 
tudta ki fog elesni; ók temették el 
őket; ők emelték a fejfákat szá
mukra.

Jelentse a kereszt az emlékmű
vön a hitet a magyar feltámadás
ban; az égnek meredő kard pedig 
a meg nem alkuvó magyar aka
ratot.

A szívből elmondott beszéd igen 
nagy hatást keltett.

Sürgönyök.

Dr. Nagy Gábor községi főjegy
ző felolvasta apatini Fernbach Bá
lint dr. főispán táviratát, aki elfog
laltságával mentette ki távolmara
dását s magát vitéz Bajsay Ernő dr. 
alispánnal képviseltette.

Dr. Knézy Lehel gróf Teleki Já 
nos köszönetét tolmácsolta az ünne
pélyre való meghívását és halaszt
hatatlan teendőkkel mentette ki tá
volmaradását.

Közkívánatra felszólalt Hallósy 
Kornél s lelkes beszédben a plebá 
nosra és a községi főjegyzőre ürí
tette poharát, kik hivatott < 'Téréi a 
községnek.

Szakái István lelkész felszólalásá
ban ismertette az emlékmű alkolá 
sáriak történetét.

Nagybaracska már a harmadik 
emlékművet emeli. Az első egy a 
templom falába elhelyezett tábla ; a 
másik egy a templom előtt elhelye 
zett kisebb emlékmű ; ezek mind 
tönkrementek s ezért emelték a 
mostani maradandót vasbetonból.

Az emlékmű költségeit közada 
kozásból szedték össze; a főispán 
200 pengőt, a frontharcosok 832 P. 
32 fillért, az ipartestület 30 pengőt, 
a községbeli társadalmi egyesületek 
95 pengőt adtak, a községben gyűj
töttek 172 pengőt, a község mint 
erkölcsi testület 568 pengő 80 fil
lért, Matheovics Ferenc 300 pen 
göt adományozott az emlékmű cél* 
jaira.

Az emlékmű Ágoston Vencel 
festőművész-tanár, Miskolczi Ferenc 
festőművész, és Kender István szob-

, rász alkotása,
A pályázat első diját az országos 

emlékmű bíráló bizottság döntése 
szerint Ágoston Vencel festőművész, 

: tanitóképzőintézeti rajztanár nyer- 
' te el.

GySngyOsbokréta.

Délután négy órakor az iskolá 
! bán a szeremlei és nagybaracskai

gyöngyösbokrétát mulatták be.
Ma már nem kell a gyöngyös 

bokrétákat felfedezni, nagy lelki 
gyönyörűség azokat végigélvezni A 
magyar lélek és lest szépsége, mű
vészete, méltósága; a menyecskék, 
lányok bájos dévajsága; finom ka- 
cétsága olyan decens művészettel 
nyilatkozik meg táncukban daluk
ban, a minőt semmifele hivatásos 
művészet, színészet utánozni nem 
tud.

A szeremlei menyecskék, lányok 
| komoly szépsége, a férfiak szoborra 
i való tökéletessége külön egyéniség; 

a nagybaracskaiak mintha kissé 
temperamenlumosabbak leltek volna.

Négy heti sztrájk után megindul 
a munka az Ikkermann-szővő-

Megemlékezett a Baja-Bácska 
arról a sztrájkról, amely már 
majd négy hete tartott az Ac- 

i kermann-szövöüzemben. Mun 
: kabérkérdés volt a sztrájk oka. 
I Az utóbbi napokban megin
dultak a tárgyalások és ezek 
a pénteki nap folyamán ered
ményre is vezettek. Az Acker- 
mann-cég átérezve munkásai
nak helyzetét, óhajaik.'t nagy 
megértéssel kezelte és ha ál
talános béremelést nem is ad
hatott, de a jelenlegi lehető
ség határán belül igyekezett 
munkásainak kérését legalább 
részben teljesíteni. Az egyez
tető tárgyalások pénteken este 
fejeződtek be. A tárgyalásokat 
az iparügyi minisztérium ki-

HÍREK
— A bajai kegyúri főtemplom 

1936. okt. 6-án ünnepélyes gyász- 
istentiszteletet tart délelőtt 9 órakor.

— Hirdetmény. Az. OTI a Baján 
tulajdonát képező Mátyás király tér 
11 és Tóth Kálmán utca 2 szám 
alatti s '< házát értékesíteni ki 
vánja. m regi székházat megvásá
rolni szándékozók írásbeli ajánlata-

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

GYORS- ÉS GÉPÍRÓ TANFOLYAMA.
Vállal gépelési munkál és másolást. Jelentkezni bármely időben

Bámulalos a baracskaiak boros 
üveg tánca ; a körbe forduló tánc 
közben a lányok, asszonyok egy- 
egv űré- boros üveget tesznek a 
fejükre s vígan bokázzák körül 
többször is a színpadot, anélkül, 
hogy fejüktől az üveg leesnék.

Mindkét bokréta nagyon sok 
tapsot kapott.

A hivatalos politika ma a népért 
dolgozik ; kell, hogy a társadalom 
is minden alkalommal ragadja meg 
az alkalmat, hogy a népi lélek mű
vészi. erkölcsi, fajbeli nemzeti szép
ségeit megőrizze, megbecsülje és 
tovább fejlessze.

küldöttje, Jakab József ipar
felügyelő vezette dr. Gács Ti
bor városi aljegyző az ipar
hatóság, Jaszlils Béla a Ma
gyar Munkások Országos Szö
vetsége megbízásából, Jász 
Jenő és Wiltenberg Béla igaz
gatók az Ackermann-cég kép
viseletében vettek részt a tár
gyaláson. A város közönsége 
mindenesetre megnyugvással 

' vesz tudomást az eredményes 
tárgyalásról és a munka felvé- 

' teléről annál is inkább, mert 
a sztrájk nemcsak a munka- 

I adónak és munkavállalónak, 
hanem az egész város gazda
sági életének egyformán ká
rára volt.

ikat az OTI bajai kerületi pénztá
rához címezve az. iktató hivatalba 
adják be. A beérkezett ajánlatok, 
elfogadása avagy elfogadásának mel
lőzése tekintetében az Intézet ha
tároz.

— Kisdedek makacs székszoru- 
lásánál és nagyobb gyermekek 
gyomorbálhurutjánál réggé) felke
léskor mar egy negyedpohár termé- 
szeles „Ferenc József1* keserüvizet 
is kitűnő sikerrel adhatunk.

a
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— Pótbeiratások a Liszt Ferenc- 
Kör áll. eng. zeneiskolában. (Má
tyás kiiály-tcr 13) Október 11 töl 
n)ég be lehet iratkozni a zongora, 
hegedű, magánének, brácsa, gordonka 
(cselló) nagybőgő es zeneszerzési 
tanszakokra mindennap 2—4 ig 
Mindennap bővebb felvilágosítást 
nyújt az igazgatóság minden nap 
d. u. 2—4 ig.

A vér felfrissítése
céljából — kivált kép középkorú 
férfiaknak és nőknek — ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy 
pohár természetes „Ferenc József** 
keserüvizel inni. Világszerte rendelik 
az orvosok a valódi Ferenc József 
viz használatát, mert ez szabályozza 
a belmüködést, előmozdítja a gyo
moremésztést, fokozza az anyag
cserét, javítja a vérkeringést, meg
nyugtatja az idegeket, egézzséges 
álmot hoz és ezáltal uj életerőt te
remt.

Színházi iroda hírei.
Filléres bucsuelőadások hétfőn és 

kedden, Ma, hétfőn este a kölcsön
kért feleség ragyogó operett-bohó
zat van műsoron. Három órás ka
cagást jelent ez az előadás, amely 
Szabó Ernőnek és Vass Irmának 
hoz megérdemelt nagy sikert

Kedden délután filléres helyárak
kal a Cigánybáró nép és katona
előadásával este p- dig szintén a 
Cigánybáróval búcsúzik a színtár
sulat.

Már csak ez a két nap áll a kö
zönség rendelkezésére, hogy szín
házi kulturszomját kielégíthesse, 
hogy egy kellemes színházi este 
szórakozásának emlékével gazdagabb 
legyen. Az igazgatóság erre a két 
napra filléres helyárakat állapított 
meg s igy mindenkin* k módjában 
áll, hogy a társulat szép előadásai
ban gyönyörködhessék. A társulat 
Pécséit a Cigánybáróval kezdi meg 
működését.

Három szobás, fürdőszobás
modern ialtás

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

lehet ugyanott.

Erzsébet királyné utca 55 számú

ház
kei ..^yenkinl 3 szobás lakással, 
nagy raktárral, pincével, 479 
négyszögöl udvarral 

szabadkézből 
jutányos áron 
kedvező fizetési és hi
telfeltételek mellett

eladó!
Érdeklődőknek közelebbi felvilá
gosítást ad Kőszegi (Kulisits) Maié 
kőművesmester Baja, Tóth Kál
mán utca 42 szám

— Tüzet okozott Kelebián a 
mozdony. K'debián a mozdony 

i szikrája fvlgyuitotta Szekeres István 
I gazda házát, amely teljesen porrá- 
I égett. Az önkéntes tűzoltók, a szom- 
| szédok és a tanyákról összefutott 

emberek mindent elkövettek a tűz 
lo alizálására, de menteni nem le
heteti.

SPORT.
BTSE BSE 3:1 (1:1).

Bíró: Dómján.
Szép időben és szép számú kö 

zönség előli játszották le a bajai 
rangadóig A közönség nem csalódott, 
mert mindkét csapat szép játékot 
mutatott be. Az első félidőben a 
Turul inkább védekezett és igy a 
BSE támadott többet. A 15 perc 
ben Lehel 11 est vét és a büntetőt 
Szkupi beteszi. 0:1. A gól után a 
BSE erősen támad, de a Turul vé
delme szilárdan állja az ostromot. 
A Turul kétszer is egyenlíthetne, 
de először Kovács, majd Hirmann 
ront a kapu előtt. A 43. perc hozta 
meg a Turul egyenlítő gólját. Balogh 
megfut a jobbssélen és szép beadá
sát Lehel kapásból a léc mellett a 
hálóba lövi. 1:1 Fordulás után a 
Turul nagy fölénnyel kezd és ez a 
fölény most már meg is marad a 
mérkőzés végéig. Szebbnél szebb 
támadásokat vezetnek a Turul csa 
tárok és a 20 percben Kovács húsz 
méteres lövése a hálóban köt ki. 
2:1. A Turul támadások még élén
külnek és a 30. percben Hirmann 
remek lövéssel beállítja a végered 
ményt. 3:1. Jók voltak : Szőcs, Ta- 
dily, Kalz, Koch, Lehel, Kovács és 
Schulek BTSE. illetve Panye, Va
dász, Szkupi és Dacsi. Csicskót 
Zsifkovics jól fogta és igy nem lu 
dóit érvényesülni.

NSE-Bácska 4:0 (2:0).
Biró : Pazaurek.

A Bácska nagy balszerencsének 
köszönheti vereségéi. A biró Lévait 
a 10 percben hiállilolla és 11 est 
ítélt a Bácska ellen. Pálfi a bünte
tőt beteszi. Ez az igazságtalan íté
let megzavarja teljesen a Bácskát, 
úgy hogy három perc múlva Tettin
ger egy 11 es kapufának lő A gó
lok mind tipikus potya gólok vol
tak. így is a Bácska 10 emberrel 
többel támadott mint e lenfele. de 
csatárai nem tudták megtörni a 
szívós NSE védelmet. A további 
gólokat Pálfi és Orosz (2) lőtték. 
Jók voltak Orosz, Gradwohl, Beiml 
NSE, illetve Slark, Tettinger és 
Je.ka.

DVOGE-MTE 3:2 (1:2).

Biró : Móder.
A mohácsiak az első félidőben 

már vezetlek és a végén egy öngól* 
lal elvesztették a mérkőzést.

TSE-—BMTE 5-0 Barátságos.
Magyarország—Románia 2:1 (0:1) 

Góllövők Lázár, Toldi.

Budapest amatőr váltogatott— 
Krakkó 2:1 (0:0).

Haladás—III. kér. 4:0 (1:0).
Sárosi vándordijas ifjúsági haj 

nokság. Tanítóképző—Gorái levente 
15:0 (8:0). A tanítóképző léleple 
ellenfelét.

7anonciskoia —Kiscsávolyi levente 
2:1 (1:1). Kél igen jól látszó csapat 
küzdelméből a szívós tanoncok meg
érdemelten kerültek ki győztesen.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

9753 szám. — 1936 tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat
Merkler András csátaljai lakos végre

hajtatnak Lu'.úcs Boldizsár és neje Putterer 
leréz csátaljai lakosok végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 
1001 P 40 f tőkekövetelés és járuléka be
hajtása végett a bajai kir. járásbíróság te
rületén levő, Csátalja községben fekvő s a 
csátaljai 1302 sz. tkvi. betétben A I 5-6 
sorszám 1306—1 hrszám alatt foglalt 737 
négyszögöl területű szőlő és 1306—2 hrszám 
alatt foglalt 737 négyszögöl területű szőlő 
az Alsó öreg szőlőkben ingatlanokból B 6 
és 7 sorsz szerint Lukics Boldizsár és neje 
Putterer Teréz végrehajtást szenvedettek 
nevén álló fele rész jutalékára a kikiáltási 
ár 690 Pengő

Az árverést 1936 évi október hó 20 
napján d. u. 4 órakor Csátalja községhá
zánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kiki
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható.

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 

Október 3-án, szombaton
Október 4-én, vasárnap

Október 5-én, hétfőn.

1 sátánszisei
Szereposztás:

Dr. Sámuel Mudd
Felesége 
Kisleánya
Dr. Mudd védője 
Dr. Mudd apósa 
Lincoln Ábrahám 
Lincoln gyilkosa 
Lovett hadnagy 
A sátánsziget parancsnoka 
Mudd néger szolgája WhítmSU
A fegyház orvosa 0. jjL Keggje

Kiegészítés: & világ hadseregei 
Paramount és Magyar tlir^dó.

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 
magasaLb ígéretet telt, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az altala Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészítem (1908 : XL1. 25. §.J

Baja, 1936. évi junius hó 21. napján.

Dr. Szabó Antal s. k 
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül: 
Hallósy Magda 

kiadó

1 rip’ulí idonoJi:

il hí fe l v i é Jl fc L.

Budapesten főútvonalon
27 év óla fennálló jómenetelü 
hentes és mészáros 

üzletemet 
villanyerőre berendezett komp
lett húsfeldolgozó gépekkel, 

betegség miatt eladó.
Cim a kiadóban.

Vennék
EB kettő, esetleg három 
mM szobás lakásból és mel- 

lékhelyiségekből álló

kis családi házat

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

Werner Baxter 
Glória Stuart 
Joyce Kay
Dougias Wood 
Ci&udeGhlingwater 
Frank McGlynn
Frands MacODnald 
John McG&L
Manry Careg’



4 1936, október 6.

i
i
i
i

KASS
Váradi Érsek-ut

drb. II. seprű 
HL ..

„ kis seprű
pár vászoncipő öntött
talppal 2' —

10 iv pergamentpapir •—"62

— 44
— 56
—•20

25. szám árai:
1 drb. 5 kg,-os gyümölcs

kosár — 20
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár

i 
i

—30
— 40 
r—

Hegedű tokkal eladó.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

dorogi^koksz
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal I

DCfOgi tojásszén 
Öoregi diószén

Kemény él lágy tűzifa ölben és aprítva.

w

6

1 
í
KJ

A Máv. menetrend május 15-től:

Grünhut és Társa

Érkezés 
óra perc Honnan?

7
Ti' 
i; 09 Gara

7 25

7 32

7 40

9 26

13 19

14 01

Pécs, Budapest 
Budapest. Sárbogárd.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

14

16

/8

/8

18

19

23

09

47

03

27

48

58

41

08

Gara

Hercegszántó

Bpest, Kist, un halas 
Ujdombovár. Pécs.

Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogárd

Indulás 
óra perc Hová?

4

5

5

5

8

9

10

14

14

14

15

18

23

23

40

19

20

42

15

57

05

26

19

38

47

55

55

49

Hercegszántó

Gara
Bálaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

Baja, Bátaszék, Pécs

Bátaszék, Ujdombovár

Hercegszántó
Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest. Csikéria

Gara
Bátaszék. Sárbogárd.

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

Budapest

r száraz

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: Szentjánosí-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195.

M É iö 1* C Szénkereikedelmi
W fe M I 3 Részvénjrtársasás

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefen: S2.

Hófehér darabos mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Ounakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben bá z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ejjeh 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyílva 
okt. 5 tál okt. 12 is.

Or. GEIRINGER JÁNOS

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NVOMDAVÁLLALAT.

ruháit 
csináltassa

Háté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek *> Gokberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


