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Nevezzünk el utcát
Mussoliniról.

Mussolini milánói beszéde, 
mely a magyar igazság mel
letti férfias, nyílt kiállása volt 
a nagy olasz államférfinek, 
nemcsak idehaza, de a külföl
dön is nagy viszhangot keltett.

Bennünket, kik az igazság
talanság súlyos keresztjét hord
juk, — különös melegséggel 
hatottak át a szavak, melyek
nek ereje oly fenkölten adták 
tudlul helyünket a nap alatt 
és létünk fontosságát itt a 
Duna medencében.

Baja, mely a megcsonkitott- 
ság kálváriáját éli itt a határ
szélén, kettőzött szeretettel 
kell, hogy fogadja a baráti 
olasz nemzet vezérének sza
vait, mely érte is elhangzott. 
Értékelni csak mi tudjuk a 
küzdelmet igazán, itt a meg- 
c-onkitottság határán, minden
nap érezve a leszakított tör
zsei, elsorvadt keseskedelmünk 
és iparunk vértelenségében.

És aki a jövő útját előttünk 
fénytől övezetten megvilágítva, 
fájdalmas sebeink feltárásával, 
a mi igazságunk mellé állt ha
talmas alakjával, hangjának 
súlyával, megérdemli, hogy 
örök emlékként épen mi állít
sunk elsőnek a késő 
számára emléket. Ez 
legyen az első, mely hódola
tán kivül nevének 
ültesse a város falai közé. Ne
vezzünk el utcát Mussoliniról!

utókor 
a város

varázsát

Meghalt egy főtt kukoricaszemtöl.
H irton Péter 2 és féléves bács 

almási gyereket beszállították a köz 
bőiházbn, mert egy fölt kukotica

■ in a torkán akadt. Mielőtt orvosi 
^gilségben részesülhetett volna a 
gyermek meghall.

Meleg ünneplésben részesítették a város és a megye 
vitézei, vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt, tb. vitézi 

székkapitánnyá történt kinevezése alkalmából.
Vasárnap este nagyszabású ban

kett keretében ünnepelték a Köz
ponti Szálló nagytermében Baja és 
a megye vitézei, vitéz dr. Bajsay 
Ernő alispánt tb. vitézi székkapi- 
tánuyá történt kiuevezése alkalmá
ból.

Közel 150 vitéz gyűlt egybe, akik 
vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt már 
belépésekor lelkes és hosszantartó 
ünneplésben részesítették.

A vacsora keretében elsőnek vi
téz Teinessy Ákos széktarló ny. ez
redes szólalt fel, aki poharát a leg- 
e’só vitézre Horthy Miklós k ormány- 
zóra emelte. Szavait az összegyűlt 
vitézek lelkes éljenzése köz* pette. 
Majd vitéz dr. Bajsay Ernő felé fór 
dúlva lelkes szavakkal tolmácsolta 
a városi és megyei vitézek hálás 
köszönetét. Mint mondotta a vitézi 
s/ék sokat köszönhet vitéz dr. Baj 
say Ernő alispán munkálkodásának,

!
I

Dr. Aiföldi Bélát nagyszabású vacsora keretében ünnepelték 
Bácsalmáson.

jelenésekor hosszantartó lelkes rétege képviselve 
éljenzés és taps fogadta, mely 
a vacsora egész tartama alatt 
a felszólalások során mindun
talan megismétlődött.

A vacsorán Bácsalmás la
kosságának minden társadalmi

Nagyszabású vacsora kere
tében ünnepelte Bácsalmás 
társadalma díszpolgárrá történt 
megválasztása alkalmából dr. 
Alföldi Bélát, a kerület nép 
szerű orsz. gyűlési képviselőjét.

Dr. Alföldi Bélát mar meg-

A mindenszentekkor Bácsalmáson elkövetett gyilkosság tettese 
vasárnap önként jelentkezett az ügyészségen.

| lyólag Dudás András szegedi | 
iparoslegényt, aki szülei sírjá
nak meglátogatására érkezett 
aznap Bácsalmásra.

Parczen Józsefnek a gyilkos-

A Baja-Bácska is beszámolt 
arról a gyilkosságról, mely 
mindenszentek napján történt 
Bácsalmáson. Parczen József 
agyonszurta szóváltásból k'fo- 

akinek lelkes és a vitézi rend érde
kében kifejteti munkásságának ered 
ménye a felépülő Vitézi Székház.

Vitéz Hódsághy Béla a társadal
mi bizottság nevében köszöntötte 
meleg szavakkal az alispánt, njsg a 
legénységi vitézek nevében vitéz 
Ripc-ány Kálmán köszöntötte vitéz 
dr. Bajsay Ernőt.

Vitéz Hódy György szavalta el 
ezután vitéz Kemény Simon lendü
letes szép versét, majd dr. Kovachich 
József bácsalmási ügyvéd, a bács
almási járás vitézi hadnagya köszön 
tötte a vitézi járás nevében az al
ispánt.

Lelkes taps és éljenzés k ’-zepvlle 
emelkedett ezután szólásra vitéz dr. 
Bajsay Ernő alispán. Meghatóban 
köszönte meg az őt ért ünneplést, 
maid felszólalásának során kijelen
tette, minden tőle telhetőt elfog kö 
vetni a jövőben is a vitézek boldo

gulása érdekében.
Remélem, — mondotta az 
alispán, — hogy rövidesen 

' nemcsak a csonka vármegye, 
hanem a boldog nagy Bácska 
tb. vitézi székkapitánya lehe

tek majd,
(É’jenzés, taps) miért is atra ke 
tlögy kérjem Önöket, egy embe 
ként álljanak mellettem erekben 
salyos napokban, 
táisadalomra, de 
vitézekre.
^Percekig tartó 
alispán szavait, a 
lég szeretet 
akart elü!ni, majd megszűntével még 
vitéz dr, Szikra Dezső emelkedett 
szólásra, üdvözölve Mussolinit milá
nói beszéde alkalmával.

A vitézek a kora hajnali órákig 
együtt maradtak mindvégig hatása 
alatt a szép és lélekemelő ünnep
ségnek.

tap< követte az 
feléje áradó me- 

megnyilvánulása alig

j volt, ami 
újabb bizonyiteka annak a 
szeretetnek, megbecsülésnek és 
ragaszkodásnak, mely dr. Al
földi Béla személyét a kerü- 
lelben körülveszi.

ság elkövetése után nyoma 
veszett. Hiába kutatott utána 
a csendőrség, a gyilkost nem 
tudtak kézrekeriteni, mig most 
érdekes körülmények között

Világvárosi kirakatainkban
nézze meg azOfttJI =======^

_________O£| (Hvatujdonságokat!

Ili
FIS CHER PÁL R. T. divatüzlete Baja.
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Pulóvert Olcsód Kalapot
Harisnyát nElBJUADnT I n s ® t 
Combinét KEINNmKV I Nyakkendői 
RStíkÜlt divatcsarnokból, KOZtyÜt

jelentkezett.
Szombaton éjszaka valaki 

bezörgetett dr. Mészáros Miksa 
ügyvéd lakásának ablakán. Az 
ügyvéd kinézve legnagyobb 
meglepetésére Parczent látta 
az utcán állni. Beengedte la
kásába, ahol Parczen előadta, 
hogy jelentkezni akar az 
ügyészségen.

Vasárnap aztán ügyvédje kí
séretében meg is jelent az 
ügyészségen, hol kihallgatása 
után letartóztatták.

Kiderült, hogy Parczen Jó
zsef rendes határátlépési iga
zolvánnyal rendelkezve, tetté
nek elkövetése után átmene
kült a határon, míg most lel
kiismerete újból hazakergette, 
hogy megbünhödjön elkövetett 
tettéért. 1

Ivády Béla 
pártelnök.

Gömbös Gyula miniszterelnök ha
lála után a pártélet szokásainak lett 
eleget Ivády Béla ny. miniszter 
pártelnök, amikor elnöki megbíza
tását dr. Darányi Kálmán miniszter
elnök, újonnan megválasztott párt
vezér rendelkezésére bocsátotta.

A pártvezér miniszterelnök fel
kérésére Ivády Béla újból elvállalta 
a pártelnökséget s ezzel megtörtént 
a döntő lépés a pár télét normális 
menetének biztosítására.

Ivády Béla pártelnök néhai Göm 
bős Gyula miniszterelnök teme lése 
alkalmával mondott erőteljes, hatá
rozott beszéde nemcsak eszmei tar
talmával, de mindenkit magával 
sodró lendületével közfellünést kel
tett. Eiőttüik állt a hivatott párt
elnök, akinek komolysága, a min 
dennapi érintkezésben megszokott 
halk szava, fanatikus hitet, vasaka 
ralot, rendkívüli erélyt rejteget 8 
aki minden pártvezelöi erények bir
tokában valóban hivilolt arra, hogy 
a milliós taglétszámmal rendelkező 
Namzeti Egység Pártjának irányi 
tója : elnöke legyen.

Eszméihez való hűségéről még 
miniszter korában telt tauubizony- 
ságot, amikor rögtön lerno dott a 
földmivelésügyi mini-z'erségröl, mi
helyt a szesakonlingensek kérdésé 
ben nem tudta a gazdák érd-keinek 
érvényesülését biztosítani a szeaz- 
nagyiparosokkal szemben.

N,gy megnyugvás a párttagok 
számára, hogy olyan pártelnök ma
radt a párt élén, aki nemcsak szel 

lemi letéteményese a Nemzeti Egy 
ség programjának, eszméinek, népi 
és nemzeti célkitűzéseinek, hanem 
aki a szervezet adminisztratív éleiét

Az Ipartestiilet megválasztotta 
új alelnökeit.

Vasárnap délután tartotta | 
rneg az Ipartestület alelnök- 
választó rendkívüli közgyülé- , 
sét: Pestuka Ferenc elnök meg
nyitva a közgyűlést jelentette, 
hogy a régi alelnökök megbí
zatása lejárt és így uj alel- 
nökők megválasztása vált szük
ségessé.

A szavazatszedő bizottságot 
kijelölve elrendelte a szavazás

összeszurkáltak egy legényt 
a nagybaracskai búcsún.

A tegnapi nagybaracskai búcsú 
sem múlt el szurkálás nélkül.

A késő esti órákban javában állt 
a mulatság az egyik korcsmában, 
amikor Nickl József 23 éves gazda
legény szóváltásba keveredett több 
társával. Később aztán Nickl ellá-

Elítélték a madarasi vásári tolvaj 
társaság valamennyi tagját.

A legutóbbi bácsalmási vásár al 
kaltnából a csendőrség jó fogást 
csinált. Sikerült elfogniok egy ma- 
darasi vásári tolvaj társaságot, kik

valóságos rémeivé nőtték ki 
magukat a bácskai vásárok

nak.
Vezérük egy asszony volt Kovács 

Jánosné, mig tagjai Kulzi Józseíné, 

Figyelem! UzletátlielyezéS! Figyelem!
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
üzletemet november 1-én a régi KraUSl-féle üzletbe Báré

Eötvös József ul 2. szám alá helyezem ' ügyben tu
datom a n. é. vevölrörönségemmel, hogy u,onnan dúsan 
felszerelt raktárommal még fokozottabb mértékben mó

domban lesz közismert szolid áraimmal veví közönségem 
igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni, telefon 2 93.

Teljes tisztelettel

Sziklai Márton
órás-ékszerész.

Telefon 2-93.

is ismeri; ismeri az organizációi; 
ismeri az embereket és ismeri az 
egész nemzet mai szellemi, erkölcsi 
és anyagi dispozióit.

megejtését, melynek ered
ménye alapján a rendkivüli 
közgyűlés az Ipartestület alel- 
nökeivé Dunai Frigyes bor
bélymester, Hauser István fér
fiszabó és Babics József laka- 
os mestert választották meg. 
Mint értesültünk, Babics Jó
zsef alelnökké történt meg
választását megfogják felleb
bezni.

| vozott a korcsmából, mikor is az 
| utcán megtámadták ís több helyen 
| megszűrték.

Az összeszurkált legényt a mén 
tők szállították a bajai közkórházba. 
A nyomozás megindult a szurkálók 
kézrekeritésére.

SzÖllősi Mihályné, Kovács János és 
Szöllősi Mihály voltak.

A házkutatások során a csendőr- 
ség meglepő eredményre bukkant. 
A lopott vásári holmik olyan töme
gét találták, a kutak mélyében vöd
rökbe, szalmakazlakba, falba vájt 
üregekbe elrejtve, hogy három sze
kér kellett elszállításukra.

Ügyükben a törvényszék már 
többi'ben tartott főtárgyalást a hely
színen Madarason, majd most a 
szombati napon Baján, amikor a 
bizonyítási eljárás befejezést nyert.

A kir. törvényszék valamennyi 
vádlottat bűnösnek mondotta ki lo
pás bűntettében és ezért Kovács 
Jánosnál 1 évi. Kutzi Józsefnél 8 
hónapi, Szöllősi Mihályt 6 hónapi 
börtönre, mig Kovács Jánost 14 
napi, Szöllősi Mihálynét 7 napi fog 
házra Ítélte.

Az Ítéletben a vádlottak megnyu
godtak.

a Jótékonycsiu 
Leányegyletteaestje 
Nagyszámú és előkelő közönség 
előtt ünnepelte szombaton este a 
Leányegylet negyven éves fennálását. 
Sebőn Zsuzsi alelnöknő csipkefinom- 
ságu prologot mondott és melegen 
üdvözölte a közönséget a jubileum 
alkalmából. Decens megjelenésével 
Őszinte sikert ért el. A műsor ki
emelkedő száma Forró Pál volt, 
akinek előadása irodalmi eseménnyé 
avatta az estél, A kiváló író a női 
természet jellemrajzát annyi finom 
ötlettel adta meg, hogy a hallgatósá • 
got elragadtatta. Fenyő Anna ének- 
müvésznő kedves jelenség volt úgy 
magyar, mint jazzszámaival sikert 
aratott. Rosenfeld Sándor mondani
valóit szokatlan rutinnal adta elő s 
bajai speciális ötletei a hallgatóság 
nagy részét megmulattatta.

Az előadást a kora hajnali órá
kig tartó hangulatos tánc követte.

Filléres gyors érke
zett vasárnap Bajára. 
15-én, vasárnap viszont Bajá
ról indul filléres Budapestre.

Vasirnap reggel filléres gyors ér
kezett Bajára A tavaszias reggeli 
időjárás a vonat érkezésének idejére 
szemerkéző esőre változott. A vo
nat zsúfolt vagónjai a látogatók szá
zait hozták Bajára, akiket nagy tö 
meg várt a pályaudvaron. A vonat 
megérkezése után egyszerre népessé 
váltak a bajai utcák, uj szint éí 
pezsdülő életet varázsolva.

Itt közöljük egyebekben, hogy a 
Máv 500 utas jelentkezése esetén, 
november 15-én, vasárnap fi lércs 
gyorsot indít Bajáról, Szekszátdon 
át Budapestre. A menettérti jegy 
ára 4 50 pengő.
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November 7-től, szombattól már 
új modern üzletemben 

(A RÉGIVEL SZEMBEN)
ÁLLOK M. T. VEVŐIM RENDELKEZÉSÉRE.

KOrOTTáRU SZAKÜZLET.

Földes Imre "íég
Exelsior Harisnyagyár rt. gyártmányainak 

eladási helye.

Felülvizsgálta a miniszferltözi 
bizottság a dunai közúti híd

hoz vezető feljáróutakat.
A közúti hiddá átalakított dunai 

vasúti hídhoz vezető feljáróutakat 
Katanics Antal bajai kövezési vál 
lalkozó még az elmúltban kiépítette 
s az utakat azóta a forgalomnak át 
is adták. A kereskedelmi miniszté
rium pénteken vizsgáltatta felül az 
uj feljárókat. A helyszíni vizsgálatot 
délben felylatták s a bizottságban 
a minisztérium képviseletében Dö
mötör Pál miniszteri műszaki taná 
esős. Szílvássy Imre műszaki szám
vizsgáló, az államépitészeli hivatal 
részéröl Bencze Béla műszaki főta
nácsé s. Bayer Gyula mérnök és a 
vállalkozó Katanics Antal vetlek 
részt.

A miniszteri kiküldöttek a vizs 
gálát eredményét mindenben kielé
gítőnek találták.

A Felsővárosi Római Katolikui 
Olvasókör tiz éves fennállá

sának ünnepi közgyűlése.
Vasárnap délután ünnepelte disz 

közgyűlés keretében a Felsővárosi 
Róni. Katholikus Olvasókör fenn
állásának 10 éves jubileumát. Az 
ünnepségen megielent vendégek so 
rában helyet foglalt dr. Borbiró 
Ferenc polgármester is.

A díszközgyűlést Theész Imre jó
zsefvárosi plébános, az Olvasókör 
elnöke nyitotta meg, majd Nagy 
Lajos ismertette az elmúlt 10 év 
történetét.

Ezután vitéz Molnár József a ke
reskedelmi iskolák igazgatója tar
totta meg beszédét, mély gondolatoktól 
telítve és áthatva a vallási érzülettől. 
Szittya Sándor szavalata után Pol 
gár Nándor alelnök üdvözölte az 
Olvasókör elnökét és tisztikarát, 
majd leleplezték Theész Imre elnök 
arcképét.

A díszes ünnepségen nagy siker 
rel szerepelt a Józsefvárosi elemi 
iskola énekkara Delire Gyula kar 
nagy vezényletével.

A diszhözgyülésl este vacsora kö 

vette, melyen rész Ivett dr. Borbiró 
Ferenc polgármester is, aki pohár
köszöntőjében üdvözölte az Olvasó
kör áldásdtis tevékenységét.

HÍREK.
— Budapestre utazott az alis

pán. Vi éz dr. Bajsay Ernő alispán 
a mai napon hivatalos ügyek elinté
zése végett Budapestre utazol'.

— A Nép elnöki tanácsénak 
Ülése. A Nép elnöki tanácsa ülést 
l irtott. A ülés tárgysorozatán dr. 
Schóber Béla és dr. Reményi Schnel- 
ler Lajos tiszteletére rendezi ndő va-

I csora előkészítés >nek megbeszélése
J szerepelt.

— Vármegyei tiszti értekezlet.
Szombaton délelőtt tartották a me
gyeházán vitéz dr. Bjsay Ernő alis
pán elnöklésével a járási főszolga
bírók és a községi vezetőjegyzök 
bevonásával a megyei tiszti értekez
letet. Az értekezleten megvitatták 
az időszerű közegészségügyi, közi
gazgatási kérdéseket.
□ «CSaK ű

Kiadó
üzlethelyiség!

A Magyar Általános Hitelbank 
bajai palotájában

Bruszt Lajos cég 
üzlethelyisége 

azonnalra kiadó!

— Búcsú Nagybaracskán. Teg 
nap tartották meg Nagybaracskán a 
Szent Imre napi búcsút.

— A forró égóv betegségeinél 
különösen vér hasnál és olyan gyo
morbetegségek esetén, amelyek vál- 
tólázzal együtt lépnek fel, a termé
szetes „Ferenc József" keserüviz 
szer felett értékes halast fejt ki.

— Doktorrá avatás. Horváth 
Zoltán*, Horváth Gyula bácsbokodi 
vezelöjegy/.ö fiát a szegedi egyete
men államtudományi doktorrá avat 
ták.

ö

Csak ezen a héten fogad

Pythia
a világhírű ilkot látó grafolo 
ga tudásairól csodákat beszel
nek. Mindenkinek segít I El 
hozandó mindazok kézírást, 
kinek jeliemet, érzéséit, sorsát 
megismerni szeretné Fogad 
11 —1,4 — 7 közt Nemzeti I. em.

— Elszaporodtak a patkányok.
A legutóbbi időkben a városnak 
nemcsak a külterületein, de ma Ká- 
bán a belvárosban is elszaporodtak 
a patkányok. Elszaporodásuk egyes 
helyeken már nagy károkat is okoz
tak, úgy hogy itt az ideje, hogy fel 
hívjuk az illetékesek fiiíy elmét trra, 
köteleznék a háztulajdonosokat a 
patkányok kiirtására.

Meghűlésnél.
nátháiéinál, torokgyulladásnál, man- 
dolalobnál, fülkatari usnál, valamint 
idegfájdalmaknál és szaggatásnál 
naponta fel pohár természetes 
,,Ferenc József" keserüviz nagyon 
jót li'sz, mert a gyomorbélcsalornát 
alaposan kitisztítja es desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emész
tést biztosit. Egye térni orvostanárok 
véleménye szerint a Ferenc József 
viz hatása gyors, kellemes és meg
bízható, s ezért használata járvá 
nyok idején is igen célszerűnek bi 
zonyui.

OiiiJA

November 7-én,
November 3-án,
November 9-én,
No vembe? W-én.

Csepreghy Ferenc
100 arannyal jutalmazott népszínmű ve

A sárga csikó
Szereplők:

Csortos Gyula, Komár Juliska, Kiss Ferenc, 
Simon Marcsa,Hoykó Ferenc, Rózsahegyi K.

Pethes Ferenc és Cselényi József
Kiegészítés:

Koiostorkertben Téli világ USA-ban
A l< gszebb zenés film Gyönyöiü sporlfilm

N ™ j ™ ™ ™ ő

SPORT.
BTSE-B.MOVE 1:0 (0:0)

Játékvezető : Láng.
Szép napsütéses időben és feltűnő 

nagyszámú közönség gyűlt össze a 
bajai őszi elsőség sorsát eldöntő 
mérkőzésre. Láng sípjelére a két 
csapit a köüetkező összeállításban 
állt fel : BTSE. Szöcs—Tadity, Kati 
—Z'ifkovics, Kolos, dr. Jávor— 
Balogg, Feliéi ekovécs. Kovács, Le
hel, Hirmann. MOVE. Herold— 
Kovásznai, Dörner—Schmikál, Mi
lovai, Lajkó II.—Romácz, J isza- 
novics, Gréc/i, Horváth II. Temesi.

Tapogatódzó játékkal kezdődik 
az első félidő Hirmann egy dugót 
is lő, a játékvezető azonban les cí
mén nem adja meg. A 26. percben 
Fekelekovács egy szép akciójából 
lőtt Labdáját Harold kapus éppen 
csakhogy koméira tudja menteni 
Mezőnyjátékkal ér véget az első 
félidő. Szünet után a Turul heves 
támadásokat vezet a MOVE ellen 
és kiváló a kapusnak sűrűn akad 
dolga. A 7. percben Feketekovács- 
hozokerül a labda, aki olyan káp
rázatos kigyózással megy át a bács
almási védelmen, hogy a közönség 
alig tudott magához térni gyönyör
ködésében mikor a szép akciónak 
a gyümölcse az egyetlen de egvut- 
t '1 a mérkőrés sorsát is eldöntő 
dugó már bent is ült a hálóban 1.0. 
Minden i azt várta, hogy a bácsal-

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

gyors és gépíró tanfolyama.
Vállal gépelési munkál és másolást. Jelentkezni bármelv időben 

lehel: Tóth Kálmán u. U\1 sz. alatli iskolahelyuéyben.__
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i FŰZŐ j HASKÖTŐ,

MELLTARTÓ 
m Czeizier Jenöné 

füzőkészitő mester
H szalonjában

M BgJfl, KÁDÁR UTCA 10.SZ.

másiak most már megadják magu
kat, de tévedtünk, csak rövid ideig 
tartott a MOVE bénulása, lassan 
újból lábra kapott az ellenfél, sőt 
helyenként nyílttá tudta lenni az 
u'olsó pillanatig a mérkőzést. A 41 
percben 11 ■ est ér el a Turul, de 
Kovács ezt magasan fölé lövi. A 
Turul megérdemelten győzött, lega
lább is egy góllal jobb vo'l ellen
felénél. A vedelem Tadittyal az élén 
kitünően látta el feladatát, a fede 
zelsoiban Kolos volt a legjobb, 
Zsifkovics is megfelelt, dr. Jávor 
csak a második félidőben. A csa
társor és a mezőny legjobbja Fekete
köves volt, L; hel kevesrbhet muta
tott a szokottnál, Hirman következik 
utána a rangsoibar. Kovács és Ba
logh rossz napot fogott ki A MOVE 
b in Herold kapus, Kovásznál és 
Gréczi játéka érdemel dicséretei.

NSE BSE 3:0 (0:0).

A rang dó előtt délelőtt játszot
ták az NSE—BSE bajnokit, ahol 
az. NSE 3:0 (0:0) arányb n bizto
san verte a hazai csapatot. Játék
vezető Firányi volt. Síkos csúszós 
talajon folyt le a játék. A BSE az 
első tíz percben 10 emberrel át 
szőtt, maid Onódi II vei megérő 
södve élénken támad, de puha csa 
tárai a legjobb helyzeteket sem tud 
ták kihasználni. Fordulás után a 
BSE fokozatosan visszaesik és az 
NSE az 5 majd a 14. percben 
Pálfi révén eredményes. A 24. perc
ben pedig Bonfig szerzi a 3 dugót 
és ezzel bebiztosította magának a 
győzelmet. Jók voltak : Pálf’, Iglódy, 
Csordás és Giawhl NSE, illetői-, lég 
Ihos, D c i Kulcsár és Biró.

DV0GE TSE 3:2 (2:2).
Hungária—Ferencváros 3:0.

U pest—Er So 50

■- Kombinált szobák négy választéka!

S P0LLMEBÉDLÖK 
H A L < 
URISZOBÁK

Szeged — Phőbus 1:0.
Budafok—Nemzeti 3:2. 

Elektromos—Budai 11 1:1.
Bocskai—Kispest 3:3.

Laptulajdonos :
Dr. KHÍIV L £ h £ L.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

I 8907 szám. — 1936. tkv.

Árverési hirdetmény-kivonat
| Bajai Kereskedelmi és Iparbank végre- 
I hajtaténak Tóth Illés (nős Kovács Julian- 
' návai) végrehajtást szenvedő ellen indított 
1 végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható- 
I ság végrehajtási árverést 185 P tökeköve- 
i teles és járuléka behajtása végeit a bajai 
i kir járásbiróság területén levő Szeremle 
| községben fekvő s a szeremlei 443 sz tkvi. 
! betétben A. 1.1-3. 8-12 sorsz. 1584. hrszám 
: alatt foglalt, 600 négyszögöl területű szántó

— a Szérüskertek dűlőben — 1991. hrszám
I alatt foglalt 288 négyszögöl területű szántó 

a Szunyogér dűlőben — 2310 hrszám alatt 
foglalt. 1488 négyszögöl területű szántó a 
Mezei-dülőben — 3631 hrszám alatt foglalt 
1 kát hold 600 négyszögöl területű szántó a 
Bokrokköze-dülőben, — 4147 hrszám alatt 
foglalt 564 négyszögöl területű szántó a 
Társduna-diilőben, 4148 hrszám alatt fog
lalt 195 négyszögöl területű mocsár a Társ- 
duna-dülőben, — 4149 hrsz. alatt foglalt 
1097 négyszögöl területű rét a Társduna- 
dülőben és A. I. 12. sorsz. alatti a 2-ik sz. 
betét ..A" lapján vezetett 3|1742-rész legelő
járandóság B 1 sorsz. szerint Tóth Illés 
(nős Kovács Juliannává') végrehajtást sz.en- 
vedelt nevén álló ingatlanokra a kikiáltási 
ár 2871 pengő,

szeremlei 444 sz tkvi. betétben A. I. 
1-2 sorsz 900 hrszám ala't foglalt 161 
négyszögöl területű kert és 901 hrsz. alatt 

! foglalt 121 négyszögöl területű 479 ö. i. 
számú lakóház, udvarral a Beltelekben in
gatlanokból B. sorsz. szerint Tóth Illés 

; (nős Kovács Juliannával) végrehajtást szen
vedett nevén álló egykettedrész jutalékára 
a kikiáltási ár 425 pengő.

Az árverést 1936 évi november hó 26.
I napján d. u. 3 órakor Szeremle községhá

zánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanokból a 

szeremlei 443 sz. betétben foglalt ingatla
nokat a kikiáltási ár kettőharmadánál a 
szeremlei 444 sz. tkvi betétben foglalt in
gatlanokat pedig a kikiáltási ár felénél ala- 

: csonyabb áron nem adható el.
I Az árverelni szándékozók kötelesek bá- 
, natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
I készpénzben, vagy az 1881 : LX t. c. 42. 
j §-ában meghatározott árfolyammal számi- 
■ tolt óvadékképes érlékpapirosban a kikixl- 
i döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
i leges bírói letétbe helyezéséről kiállított 

letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : L&. 
t. c 147, 150,170. §§; 1908 : LX. t. c. 21. §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
i magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
I senki sem akar, köteles nyomban a kiki- 
I állási ár százaléka szerint megállapított 

bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §.). 

j Baja 1936. évi julius hó 4 napján.
Dr. Szabó Antal s k. 

ömkf. jegyző.
A kiadmány hiteléül:

Hallósy Magda 
kiadó

I5 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: Szentjánosi-ut 7.
Telefon : 42. (Sugovica pari) Telefon : 195.

Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

D0R0€l»mK0KSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal !

Dorogi tojásszén 
Dorogi diószén 

Kemény ét lágy tűzifa ölben ét aprítva.

(sriinM és Társa

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel léi 8 óráig éi 
vasárnap d. u. nyitva 
nov. 9-töl nov. 17 ig.

GYARMATI EMIL 
Or. MAKRAY LÁSZLÓ 

gyógyszertára.

I

Szobafíitéshez:

rger könyvnyomdájában, Baján

Pécsi koksz
Pécsi tojásszén
Pécs! dióbrikett (szurokmentei) 

Legmagasabb höértékü magyar szén és széntermékek.

— ~ Kérje mindenütt. —

Képviselet: S € h Ö FI ŐS Bajai 
BAJA, Kaynald-utca 13, — Telefon 26,

Vörösmarty Mihály-u.
6. sz. alatti középső

ÜZLET
helyiség kiadó.
Érdeklődni
úgy anott.

bútoráruház
Baja, Kossuth Lajos utca, j* 

y SZOLID ÁRAK! [
Kedvező fizetési feltételek,

jlj Elsőrangú anyag és munka garantiáva!.

Nyomatott Bakunak és Goldbe


