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Dr. Fahinyi Tihamér pénzügymi
niszter költségvetési záróbeszédé. 
„Szükséges az illeték és adórendszerben a családvédelmi 

és szociális szempontok fokozatos érvényesítése."
Ha igaz az, hogy a parla-

mentanzmus az észszuveréni- 
tás szervezete, a tudás uralma 
az államban, az erkölcsi erő 
győzelme a fizikai erő felett ; 
ha igaz az, hogy a parlamen
tarizmus lényege a meggyőzés 
és belátás utján kialakuló nép
akarat uralma, akkor’ sokszo
rosan igaz az, hogy a parla
mentáris kormány gyakorlati 
politikájának legigazabb tükre 
az állami költségvetés.

A költségvetés fejezetei, ro
vatai hűen tüntetik fel egész 
állami és bizonyos vonatkozás
ban társadalmi életünket s 
azon tételek, melyeket a költ
ségvetés bizonyos intézmé
nyekre fordít, bizonyos gon
dolatok, eszmék megvalósítá
sára, célok elérésére szán, 
megmutatják az irányt, mely
ben a kormány haladni kíván.

A költségvetési szónokok 
vitájában 'sűrűn szerepelt a 
pénz értékállandóságának kér
dése. Bizonyos, hogy volnának 
előnyei a pénzérték aránylagos 
leszállításának, de ezzel szem
ben összehasonlíthatatlanul elő
nyösebb a pénzérték állandó
ságának megőrzése ; mert ez az 
alapja a gazdasági élet legfon
tosabb erkölcsi tényezőjének ; 
a bizalomnak.

Minden félreértést kizáró 
nyíltsággal kötötte le magát 
dr. Fabinyi Tihamér pénzügy
miniszter a pénz értékállandó
ságának megőrzése mellett.

Ez a nyilt állásfoglalás kell, 
hogy mindenkire irányadó le
gyen s gazdasági életét ennek 
a felfogásnak megfelelően ren
dezze be.

A költségvetési vitában fel
szólalt Mándy Sándor nemzeti 
egységpárti képviselő, aki a 
sokgyermekes családapák vé
delmében beszélt s különö
sen az egyke nemzetpusztitó 
veszedelmére mutatott rá. Bács
kában is 33 százalék az egy- 
kés községek száma.

Hivatkozott Mándy Sándor 
arra a természeti törvényre, 

hogy csak a negyedik gyer
mek jelenti a szaporodást s 
ezért erkölcsi és gazdasági vé
delmet sürgetett a sokgyerme
kes családfők részére.

Örömmel üdvözöljük a pénz
ügyminiszter beszédének azon 
részét, mely elismeri a család 
védelmi intézkedéseknek a 
szükségességét és kilátásba he
lyezte adó és illetékrendsze
rünk olyatén irányú szabályo
zását, mely a családvédelmi és 
szociális szempontokat foko
zottabb mértékben viszi figye
lembe.

Amikor az elv a költségve-

A három kisantant állam kénytelen lesz 
visszaadni Magyarországnak a magyar
lakta elszakított területeket, — írja egy 

francia lap.
A tévedésen nyugvó 1919. évi békeszerződéseket 

revízió alá kell venni.
A Viktória cimü francia na

pilap a Népszövetség szabály
zatának módosításával foglal
kozik és ez alkalommal rá
mutat arra, hogy a tévedésen 
nyugvó 1919. évi békeszerző
déseket revízió alá kell venni. 
„Szilárd meggyőződésünk, hogy 
az események igazolni fogják, 
hogy a Népszövetség komoly 
reformját nem lehet megvaló-

jóváhagyta a pénzügyminisztérium Baja 
városnak az 1935. évi költségvetésével 

kapcsolatos rendkívüli hitelét.
Baja város 1935. évi december 

30 án megtartott közgyűlése pót, 
illetve rendkívüli hitelt szavazott 
meg a múlt évi költségvetéssel kap
csolatban a rendkívüli szükségletek 
fedezésére.

A határozatot a város vezetősége 
felterjesztette a kormányhatósághoz 
és idevonatkozólag most érkezett 
Bajára a pénzügyminiszter válasza.

A pénzügyminisztérium jóváhagyja 
a pót, azaz rendkívüli hitel megsza- 

tési vita során nyer ilyen ma
gas helyről jött elismerést, nem 
mehetünk el szótlanul az ese
mény mellett és megragadjuk 
az alkalmat, hogy az önkor
mányzatok, de a vállalatok, 
munkáltatók figyelmét is fel
hívjuk a sokgyermekes család
apákra s úgy a munkaalkal
mak juttatásánál, mint a bé
rek megállapításánál vegyék 
figyelembe a sokgyermekes 
állapotot.

Apró juttatások, olyan cse
lekedetek, melyek minden elvi 
nyilatkozatoknál értékesebbek 
s olyan valóra váltásai a sors
közösség eszméinek, melyek 
nyom nélkül nem enyészhet
nek el.

Pártoljuk a sokgyermekes 
családapákat !

sitani anélkül, hogy egyúttal 
barátságos utón ne revidiálnák 
az 1919. évi szerződéseket.'*

A három kisantant állam 
kénytelen lesz visszaadni Ma
gyarországnak a tisztán ma
gyarlakta elszakított területe
ket. A cikk általános rokon- 
szenvet kelteit Franciaország
ban.

vazására vonatkozó közgyűlési ha
tározatot, de úgy rendelkezik, hogy 
a jövőben a város az egyes előre
látható kiadások megfelelő fedeze
téről már az alapköltségvetés során 
gondoskodjék.

— A közúti alap vagyona. A 
város közúti alapjának 1935 évi 
zárószá ráadásának elkészítésénél 
megállapitptták, hogy a tiszta va
gyon 655.000 pengő.

AHangya Szövetkezet 
lókiviteli üzlete.

A Hangya Szövetkezet kétezer 
darab ló kivitelére kapott engedélyt. 
Hallomásunk szerint a Hangya a 
lovakat Dunántúl akarja beszerezni.

Kívánatos volna, ha a mi bácskai 
Hangya Szövetkezeteink megmoz
dulnának s rávennék a Hangya 
központi vezetőségét, hogy a lovak 
5—10 százalékát Bácskában szerez
zék be.

Bácskának már tekintélyes lóte
nyésztése van, melyet a Lótenyésztő 
Egyesület kiváló szakszerűséggel 
irányit — kár volna az értékesítési 
alkalmat elszalasztani.

A Liszt Ferenc-Kör városilag 
és megyeileg segélyezett ze
neiskola ||. és III. növendék

hangversenyéről.
Május 20. (szerda) és máius 21. 

(csütörtök) este 8 órakor rendezi a 
Liszt Kör áll. enged, zeneiskola II. 
és III. növendékhangversenyét a 
Nemzetiben. A szép, változatos mű
sor, a növendékek alapos készült
sége kévés és értékes estéket ígér
nek az érdeklődőknek, akiket szí
vesen lát a zeneiskola igazgatósága.

A növendékhangversenyeken be- 
léptidij nincs.

TornaQnnepély.
A városi polg. fiúiskola f. hó 23 án 

d. u. 4 órakor tartja tornaünnepé
lyét a sporttelepen, amelyre ez utón 
is tisztelettel meghívja a szülőket 
és az érdeklődőket az igazgatóság. 
Belépődíj nincs. Müsormegváltás a 
tribünre 20 fillér. Felülfizetéseket 
a cserkészek nyári táborozására kö
szönettel fogadunk.

Anglia egyelőre vár a szank
ciók megszűntetésével.

Párisi hírek szerint Anglia 
a megtorló intézkedések meg
szüntetésének kérdésében a 
halogatást tartja alkalmasnak. 
Egyébként is az angol kor
mány arra az álláspontra kí
ván helyezkedni, hogy a Nép
szövetség módosító rendelke- 

I zéseit bevárja.
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Női
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Tizenöt esztendős letelepedési engedélyt 
kaptak a várostól a Dunaparton tervezett 

gyümölcsexport-ládagyár tulajdonosai.

Kiscsávoly hazafias közönsége holnap 
ünnepli Budavárának a 250 éves török 

uralom alól való felszabadulását.
Ha az eddigi elképzelések és ter

vek csütörtököt nem mondanak, 
akkor Baja város ipari fejlődése 
egy lépéssel ismét előbbre jut.

A város kisgyülése a Dunapart 
melletti Vajas mederben Kun Do“ 
mokos és Társa hódmezővásárhelyi 
illetve szegedi lakosoknak ládagyár 
állítására adott 15 éves letelepe
désre szóló engedélyt.

A kérdéses gyár szabványos gyü
mölcsexport ládákat fog gyártani és 
telepét évi 500.000 láda előállítására 
szándékozik fejleszteni. A város fel
tételül kötötte ki, hogy a munkások 
a szakmunkásokat leszámítva lehe 
tőleg bajaiak legyenek s a szakem
bereket is lassankint a már betaní
tott helyi erőkkel pótolják.

Ez évben nem vesz részt 
a Bajai Daloskor az országos 

dalosversenyen.
1500 pengő költségbe kerülne a dalárdának 

a szombathelyi út.
Még az esztendő elején tervbe 

vette a Bajai Daloskor vezetősége, 
hogy a tavasz folyamán újabb hang
versennyel, illetve dalos esttel álla
nak a közönség elé. Ez a hangver
seny hovatovább aktuális kezd len
ni, azonban úgy értesülünk, hogy 
egyelőre a dalos programról nem 
lesz szó. A dalárda, tekintettel a 
közeli nyárra, nem tarja időszerű
nek a hangverseny rendezését, ez a 
terv tehát elhalasztódik — niég pe 
dig egészen őszig, amikor remélhe
tőleg a bajai közönségnek ismét 
módjában lesz a dalárda szereplé
séhez.

Még egy másik nagy program 
megvalósulása elé gördüit akadály a 
dalárda számára. Ez évben junius 
végén lesz a Magyar Dalosszövelség 
országos dalosversenye, Szombathe-

A ládagyár felállítása és üzembe
helyezése elé ily módon nemcsak 
az érdekelt vállalkozók, de az ipari 
munkások is várakozással tekinte
nek. Különben a gyár életképessége 
nem pusztán helyi, hanem országos: 
érdekel is szolgálna, amennyiben a 
gyümölcsládákat nem külföldi fe
nyőkből, hanem hazai termelésű fűz 
és szurkos nyárfából meleg eljárás
sal, fűrész helyett késsel vágva ké
szítené.

Az érdeklődés központjában álló 
gyár terv ismételten azt bizonyítja, 
hogy Baja város dunapartja kitűnő 
fekvésénél és helyi adottságánál fog 
va normális gazdasági állapotok mel
lett elsősorban ipartelepek elhelye
zése hivatott.

ü 
I 

lyen. Minthogy Szombathely megle
hetősen távol esik Bajától s az ut 
költségei minimális igényekre szabot
tan is 1500 zengő kiadást jelentene 
az amúgy is nehéz helyzettel küz
dő dalárdárdának, a Daloskor ve
zetősége lemondott a dalosverse
nyen való részvételről, aminthogy 
any; gi fedezet hiányában a beneve
zés úgy is képtelenség volna.

t\ dalárda ezidőszerint negyven 
taggal dolgozik, a dalosélet most is 
lelkes és különösen a vegyesdalárda 
fejlődik szépen. A daloskultura ba
rátai mindenesetre sajnálkozással 
tapasztalják, hogy a dalárda ez év
ben nem veszt a dalosversenyen.

— Londonban megkezdődnek e 
hét végén az angol-szovjetorosz ten
gerészeti megbeszélések.

Kiscsávoly hazafias közönsége hol
nap, áldozócsütörtökön ünnepli a 
150 esztendeig tartó török hódolt
ság alól való felszabadulást egyút
tal Budavárának a 250 éves török 
járomtól való felszabadulásának év
fordulóját.

Az ünnepség délután fél 6 óra
kor kezdődik a templomtéren szép 
magyaros programmal. A Boldog
asszony Anyánk eléneklése után 
Halas Lajos IV. osztályú elemi is
kolai tanuló a „Tanitás" cimü ver

Véres polgárháború küszöbére 
ért el a spanyol köztársaság.

A kormánynak nincs hatalma és ereje a rend 
megszilárdítására.

Spanyolországban uj fordulathoz 
érkezett a forradalom. A spanyol 
választások óta egyre jobban bal
felé tolódott a spanyol politika, a 
szocialisták lettek úrrá az országban, 
a kommunista gyújtogatások miatt 
azonban egyre veszedelmesebbé 
vált a helyzet és előrelátható volt, 
hogy hamarosan úrrá lesz Spanyol
országban a teljes felfordulás és 
zűrzavar, amely a bolsevikiek mal
mára hajtja a vizet.

A Madridból érkező hírek szerint 
véres polgárháború küszöbére ért a 
spanyol köztársaság. Az egész or
szág területén sztrájkok törtek ki, 
A vörösök megragadnak minden al
kalmat, hogy zűrzavart és alkalmat

Addis-Ababában megkezdték 
a népszámlálást.

A párisi és angol lapok tudósi 
tásai arról számolnak be, hogy az 
abesszin fővárosban, Addis-Ababá
ban megkezdték az olaszok a nép
számlálást. Ezzel kapcsolatosan szá
molnak be a hirlaptudósitók arról 

set szavalja.
Az ünnepi beszédet dr. Földesdy 

Antal, pápai kamarás, egyházme
gyei főtanfelügyelő és a hittudomá
nyi főiskola tanára mondja.

Nézz le, mennyből öröködre: 
énekli a kiscsávolyi Katolikus Köri 
Dalárda. Ezt követőleg Szemző An
tal bátmonoslori igazgató tanító be
szél. Könyörgő ének a Fehér asz- 
szonyhoz : szavalja Heitzmann Antal 
oki. kántortanitó.

keltsenek.
A vendéglők és péküzletek zárva 

vannak és a tömeg valósággal éhe
zik. Sztrájkolnak a tengerészek is; 
általában egyik sztrájk a másikat 
követi. A kormány a legszigorúbb 
cenzúrát léptette éleibe, a lapok 
nem Írhatják meg mi történik az 
országban, de annyi kétségtelenül 
megállapítható, hogy a kormánynak 
nincs kellő hatalma és ereje akara
tának végrehajtására, a rend meg
szilárdítására.

Véres napok várhatók Spanyol
országban. Bizonyosra vehető, hogy 
a forradalmárok és ellenforradalmá
rok összecsapása borzalmas esemé
nyeket fog hozni Spanyolországra.

is, hogy rendelet jelent meg, amely
nek értelmében az abesszin lakos
ság bejelenteni tartozik, van-e tulaj
donában lőfegyver, vadászfegyver, 
vagy lőanyag.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
tksiert órát ajándéknak._____________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosseankodást pontatlanul járö érájával. • 

Óra vásárlás és javitás csak szakembernél.
Pontosan Járó férfi és nói karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól,

és briUián&kö veket a legmagasabb áron veszek.
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HÍREK
— Elsőáldozások a bajai temp

lomokban. A bajai elemi iskolák 
egy része holnap ünnepli első szent
áldozását. Holnap lesz aa első szent- 
álgozás a zárdában a szentistváui 
plébánia templomában. A tanító
képző gyakorló iskolájának növen
dékei vasárnap áldoznak a kiscsá 
volyi plébánia templomban.

— Halálozás. Valko Ferencné 
sz. Aladzsits Ágnes hercegszántói 
kántor, ny. tanító neje, rövid szen
vedés után meghalt. Hétfőn délután 
temették a falu lakósságának óriási 
részvéte mellett.

— Népesnek ígérkezik a józsef
városiak máriakönnyel zarándok
lata. A józsefvárosi plébániáról 
Teész Imre plébános vezetésével 
holnap, áldozócsütörtökön zarándok
lat indul Máriakönnyére. A zarán
doklók egyik tábora reggel 7 óra
kor gyalog indul, a többiek fél 8 
órakor autóbusszal, vagy vonaton 
mennek. A zarándoklaton a jelent
kezők számát tekintve, népesnek 
Ígérkezik.

— Elsöáldozás a feranciek temp
lomában. A szentferencrendi plé
bánia templomban az odatartozó is
kolák növendékei holnap járulnak 
az első szentáldozásukhoz. A gyer
mekeknek a III. Rend ad szeretel- 
reggelit.

URÁNIA
20- án, szerdán és
21- én, csütörtökön

Wallace Beery
legnagyobb filmje,

Jackie Cooper 
legkedvesebb 

alakítása

Vérző
Aréna

A legkiválóbb cirkuszdrám 
12 felvonásban.

Színes rajzfilm, sportfilm, 
kulturfilm.

Híradó.

Gyomor- és bélbántalmak. 
hasüregbeli vérpandás, i/gékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, sziv- 
szorulás, rémes álmok, ijedősség, 
általános rosszullét, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes ,,Ferenc József**  
keserüvizet iszik. Az emésztőszervi 
bajok orvosprofesszorai általánosan 
dicsérik a Ferenc József viz enyhe 
és megbízható hatását s azt gyakor
latukban sűrűn rendelik.

— üt esztendő óta nem épít
keztek Baján annyit, mint az idén. 
Baja városban a legutóbbi esztendők 
alatt az építkezések száma megnö- 
yekedett. Mindig több és több uj 
ház népesíti be különösen a külvá
rosok eddig beépítetlen szakaszait. 
A mérnöki hivatalhoz az idei évben 
34 építkezésért folyamodtak. A sta
tisztika azt igazolja, hogy az elmúlt 
öt esztendő alatt, egy Ízben sem 
volt Baján olyan erős az építkezési 
láz, mint éppen az idén.

— Túlságosan vérmes embe
reknél, kiknél az igen nagy nedv- 
dusság mindenféle tünete, mint 
gyors elfáradás, elbágyadás, a telt- 
ség érzete gyakran jelentkezik, fel 
tűnőén kedvező hatással szokott 
járni, ha három hétig naponta 1 
pohár természetes ,,Ferenc József**  
keserüvizet isznak.

CORSO
Május hó 21-én 

csütörtükön
2 ragyogó film egy műsorban

Ónagysága

Zenés német vígjáték 10 felv.

Főszerepben:

Renate Müller
Adolf Wohlbrück 
Adélé Sandrock 
Georg Alexander

Ezt megelőzi:

TÓM MIX
kitűnő filmje

Az áruló 
nyom

— Imrédy Béla dr. Londonban. 
A Magyar Nemzeti Bank elnöke 
Londonba utazott. Útja nyilván ösz- 
szefüggésben van Churchill lord 
magyarországi látogatásával s a 
transferalapban lekötött követelések 
felhasználásával.

— Jól megy Piatniknak. Piatnik 
kártyagyár 600.000 pengő részvény
tőke mellett az 1935. üzleti évre 
18.800 pengő tiszta hasznot muta
tott ki.

— Mise Máriakónnyén. Holnap 
áldozócsütörtökön délelőtt 9 órakor 
Máriakönnyén ünnepi szentmise 
lesz.

— Tornaünnepély a zárdában. 
Vasárnap, május 24-én délután 5 
órakor lesz a bajai zárda polgári
iskolájának es az osztó eleminek 
tornaünnepélye. A többszáz diák
lány tornabemutatója M. Famosa 
tanárnő vezetésével a zárda udva
rán lesz,

— Jóváhagyták a Szentistvánl 
Lflvészegylet alapszabályait. Ez 
évi februárban alakult meg a Szent- 
istváni Polgári Lövészegylet és el
nökké Tarján (Tumbász) József igaz
gató kántort választották meg. A 
belügyminisztériumból most érkezeit 
a városhoz az értesítés, hogy a 
Lövészegylet működési alapszabá
lyait jóváhagyták.

— Hódmezővásárhelyi diákok 
bajai tanulmányútja. Tegnap a 
hódmezővásárhelyi gimnázium alsó 
négy osztályából ötvenkét diák lá
togatott Bajára két tanár vezetésé
vel. A tanulmányi kirándulásra ér
kező diákokat Baján dr. Madarász 
Lajos, az idegenforgalmi hivatal ve
zetője kalauzolta és megmutatta ne 
kik a város nevezetességeit. A diá
kok a Ziech étteremben ebédeltek 
és lelkesen nyilatkoztak a tanul
mányút tapasztalatairól. A hódmezö 
vásárhelyi diákok külön autóbuszon 
érkeztek.

— Mussolini mérsékletet taná
csolt Starhembergnek. A Maiin 
arról számol be, hogy Olaszország 
miniszterelnöke Starhemberg volt 
osztrák alkancellárnak az osz'rák 
helyzettel kapcsolatosan mérsékletet 
javasolt, mert Ausztiia érdedét szol 
gálja ezzel. Mussolini tanácsát Star- 

I hemberg megértőén vette tudomásul.

SPORT.
Pécs válogatott — 
Turul-BSE kombinált

Rendkívül nagy érdeklődés előzi 
meg a két város reprezentás csapa
tainak holnapi találkozóját, ami ez 
esetben indokolt is. Mindenki arra 
vár feleletet, hogy a két bajai nagy 
egyesület, mely évek óta szorgal
mazza a szövetségnél jobb kerületi 
beosztását, valóban megérett-e erre ?

A pécsi csapat összeállítása még 
nem végleges, de máris bizonyos, 
több délnyugat válogatott igy Grosz- 
dics, Vereby dr., Reinold, Horváth 
II. (C*iindó),  az országos amatőrvá- 
logatolt Krivitz és a főiskolás világ
bajnok csapat tagja a bajai Halas. 
Ez a csapat egy Délnyugat váloga
tottal felérő együttes lesz.

A bajai kombinált összeállítása 
már végleges : Kulcsár—Bíró (BSE) 
Kámán—Jávor (Tűt ul) Vadász (BSE) 
Koch (Turul)—Matics (BSE) Lehel 
Kovács (Turul) Rápity I. Csicskó 
(BSE) Tartalék : Halmos (Turul)

Cserejátékos : Balog (Turul) A vé
delem és részben a halfsor össze
állítása is önmagától adódó, csupán 
a csatár-ötös adott vitára okot. 
Nagyobb technikai és taktikai tu
dása, valamint rutinja döntötte a 
mérleget Matics javára a jobbszélen 
Balog fiatalos lendületével szemben. 
Sokan támogatták Ihos szélsőhalf- 
játékát, majd az a vélemény döntött, 
hogy rá a Bácska elleni B) kom- 
bináltban van szükség a centerhalf 
posztján.

A nagy mérkőzés pontosan 5 
órakor kezdődik, előtte 3 órakor a 
Turul-BSE b) kombinált játszik a 
Bácska S. E. ellen.

Laptulajdonos :
Dr. KHÉZY LEHiÉU

KRISZTMANN kályhás
Határ-u. 8. sz. alatti

(Nagymalotntnal szemben) 
háza (elköltözés miatt) eladó.

Ugyanott raktáron lévő „ 

cserépkályhák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot

Autóbusz menetrend
Mohács Bácsalmás között

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
lóduló vonathoz.

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

Km. 1 Állomások 2

0 715 ir J1 Bácsbokod vasútállomás é rk. 1425

.3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 7?5 Gara vasútállomás 13«
16 8“ Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 8” Csátalja vasútállomás 1315

28 8” Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13“

34 900 Móriczpuszta f. m. 124°

39 910 Mohácsi iskola f. m. 12“
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 érk. Mohács dudapart i id. 12'5

Ezé menetrend érvényes 1936. április 7-től.
esetlegesA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

S Egyszerű cementlap
I Díszes
m Márvány mosaik-lap
3 ravenca (csempe)
W Mettlach-lap

SKutgyiirii 
Cementcsövek

ÍCementvályuk
Kátrárr

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement R
Ültököl fehér cem. |l| 
Elszigetelő lemez S

Kátránypapir és minden más építőanyag W
legjutAnyosabb Árban kapható

Griinhut és Társad a. J
n

A Máv. menetrend má us 15-től:
Érkezés Honnan? Ind tilás

Hová?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20
Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

13 19
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék 9 57
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás !0 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

Z6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék. Pécs. 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria - 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 19
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

NronaatoH Bafaanek án Goldberger könyvnyomdáiéban Baj*.

CUK0RBIT1MKNEK 
TRESFARIN

kenyér, metélttáuták, kéi.i.rtóltek, tea.üt.m.ny.k, 
cukrász.üt.mények, csokoládé, bonbonok, itb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés allén 

u. ni. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat: CSEH és TÖLGYESI fűszer és vegyeskoreskodése 
BAJA, Váradi érsek-u. 6. — Telefon: 283.

Szeremlei-u. 83. sz. és Kakas u. 1 sx. 
külön elválasztott ház

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele öröklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskamüvesnél vásárolhat
Erzsébat királné-utca 13.

If E fi ¥ E C Szénkeraskodalmi 
V felt í Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

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

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

május 18-tól május 25-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

— i *1 iiii .■mniBemwey^—te-ü'HW
HIRDETÉSEKET FELVESZ

a nydhdavAllalat.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicepart)

Bakanek «. Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


