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A jövő fejlődés budgetje.
Véget ért a költségvetés ál

talános vitája és a Ház Fabi- 
nyi Tihamér pénzügyminiszter 
hatalmas záróbeszédé után a 
költségvetést általánosságban 
elfogadta. Telt padsorok figyel
ték a miniszter szavait, ame
lyekből a realitáshoz való szi
gorú ragaszkodás mellett is 
bizonyos optimizmus áradt. 
Bizakodás és erély. A pénz
ügyminiszter egyáltalában nem 
tett fel rózsaszínű szemüveget, 
de a tények alapján megálla
pította, hogy mint külföldön, 
nálunk is érezhető a gazda
sági életben bizonyos fellen
dülés. A gazdasági élet hatá
rozott javuló irányt mutat, 
mondotta joggal bizakodóan a 
pénzügyminiszter, de ugyan
ekkor eréllyel jelentette ki, 
hogy ezt a már Tyler által is 
észlelt javuló tendenciát, a gaz
dasági élet ellenkező irányban 
ható tényezőivel szemben meg
erősítjük és győzelemre segít
jük.

Három pontban foglalta ösz- 
sze a költségvetés irányvona
lát s ez a három pont: a fo
kozódó bevételek helyes fel
használása, a népi és szociális 
érdekek szolgálata a cselekvő 
gazdaságpolitikában és pén
zünk értékének fenntartása. 
Rengetég tennivalót Ölel fel, 
hatalmas távlatot nyit ez a 
markáns összefoglalás, amely
ben benne van a modern re
formpolitika egész életereje.

Megkülönböztetett figyelmet 
érdemel a pénzügyminiszteri 
záróbeszédnek az a rész, amely 
a deficit elkerülhetetlenségét 
magyarázta meg. Érdekes és 
tnegcáfolhatadan tételt állított 
fel erre vonatkozóan Fabinyi 
Tihamér. A kormánynak vá
lasztani kellett az elsorvadás 
deficitje és a jövő fejlődését 
céltudatosan szolgáló deficit 
között. Nyilvánvaló, hogy itt 
hem lehetett kétséges melyi
ket kell választani s nemcsak 
á Ház, hanem az ország köz
véleményének helyeslésé kíséri 
a kormány választását, amely 
a nemzet gazdasági megerősö
désé kedvéért vállalta á défí- 

citet.
Éppen ilyen súlyos problé

mát jelentett a nyugdijkérdés 
helyes megoldása is. Az uj 
költségvetés kétségtelenül nö
veli a nyugdijterhet, de ott a 
mérhetetlen jelentőségű ellen
érték az, hogy ut nyílt az ál
lásnélküli ifjúság elhelyezésé
hez. A tömegesebb nyugdíja
zásra elkerülhetetlenül szükség 
van a fiatal generáció érdeké
ben. Ez is olyan kérdés per
sze, amelynél bizonyos hatá
rokon nem szabad tulmenni s 
a pénzügyminiszter figyelmez
tette is az ifjúságot, hogy az 
állam nem képes a végzett 
diplomások összességét elhe
lyezni. Nem szabad tehát min
dent az állami állástól remél
ni, hanem a gazdasági életben 
törekedjék az ifjúság minél 
nagyobb számban elhelyez
kedni. És ebben az életrevaló 
törekvésben, hangoztatta a mi
niszter, az állam hathatósan 
támogatja majd az ifjúságot.

És sorra vette Fabinyi Tí-

Olaszország mégegyszer és utoljára 
békejobbot ajánlott fel Angliának?

Nincs szándékában terjeszkedni Északafrikában Olaszország
nak, sőt hajlandó visszavonni a Lybiában állomásozó fehér 

csapatokat.
Ftancia politikai körökben szer

dán az a nagy feltűnést kellő hir 
terjedt el, hogy Olaszország még 
egyfezer és utoljára békejobbot aján
lott fel Angliának és pozitív javas
látókat tett a két ország között fenn 
álló ellentétek elsimítására.

Grandi olasz nagykövet állítólag 
utasítást kapott Mussolinitól, hogy 
jelenjen meg a Foreign Officeban és 
tegyen ajánlatot az angol kormány
nak ábeáSzin ügy végleges likvi
dálására. Az olasz nagykövet bizto

„Amíg a tanítóknál nincs baj, addig 
tanítónőket valóságos gyári üzemsze

rűen képesítenek.
A kulluszugv legnagyobb tekin

télye : a vallás és közoktatásügyi 
miniszter mondotta a fenti szava
kat a vallás és közoktatásügyi látta 

hamér az adott szűk keretek 
közt is nagyvonalú költségve
tésének minden jelentősebb 
tételét. A népies és szociális 
politika céljait szolgálja min
den egyes tétel, akár az adó
zást, akár a beruházásokat te
kintjük. Ami például az Al
föld megsegítését illeti, való
ban korszakalkotóan komoly 
intézkedések történnek. Nem 
csupán a termésértékesités len
dületes előmozdításával, de az 
öntözési, csatornázási, fásítási 
és iparosítási politika segítsé
gével is. Mindez komoly nagy 
harcot jelent az általános nyo
mor, a nagy alföldi munkanél
küliség leküzdésére s e nagy 
eredményeket hozó intézkedé
seket harmonikusan egésziti ki 
a hitelszervezet rendszeres egy
szerűsítés®.

Tények, érvek, adatok ér
tékes és érdekes sorát vonul
tatta fel vitazáró beszédében 
Fabinyi Tihamér, épen ezért 
volt és van a Ház tetszésének 
és helyeslésének országos vissz
hangja. Mert reális, óvatos, de 
cselekvő gazdaságpolitikát je
lent ez a költségvetés.

sitani fogja a Duce nevében Angliát, 
hogy Olaszországnak nincsen szán
dékában terjeszkedni Északafriká- 
ban, sőt hajlandó visszavonni a 
Lybiában állomásozó fehér csapa
tokat. Grandi ezenkívül azt is kije
lenti, hogy Olaszország nem tá 
tnaszt semminemű igényt sem Egyip
tomra, sem Palesztinára és hajlandó 
felvenni Angliával a régi jóviszonyt, 
feltéve, hogy Anglia elismeri Olasz
ország abessziniai győzelmét és nem 
emel V’bbé kifogást Abesszinih Mh 
nvktálása ellen.

| költségvetési tárgyalásán.
Hórnan Bálint nemcsak tanár, 

nemcsak kultuszminiszter, hanem vi- 
U^hlrft YftrtfcriéteniTűdős Is, aki tan

ügyi problémákat a szakszerű szem
pontokon túlmenő, szociális tekin
teteket is figyelembe vevő széles 
horisontokat átfogó szemlélettel vizs
gálja és bírálja.

Megállapításait tehát azzal a ko
molysággal kell figyelembe vennünk, 
mely azokat méltán megilleti.

Bennünket bajaiakat közvetlenül 
érint a kérdés, mert nekünk tanító 
és tanitónöképzőnk is van.

Volt idő, amikor a tanitónőképző 
intézet fejlesztésével kapcsolatban 
aggodalmunkat fejeztük ki, hogy a 
tanítónőket képtelenség lesz elhe
lyezni s inkább az ajánlottuk, hogy 
a leányok a gyakorlati élet igényei
nek ellátására alkalmasabb közép
iskolai típust válasszák.

A nemzet jövendő fejlődése, kul- 
turnivója szempontjából kétségtele
nül nagy érték és nyereség, ha a 
nők : a jövendő anyák tanítónői ok
levél birtokában megfelelő pedagó
giai képzettséggel is bírnak; de at
tól tartunk, hogy a tanítónőképzőt 
végző lányok nagyrésze — a szü
lők áldozatkészségének teljes igény
bevételével — inkább arra készül 
és készült, hogy a tanítónői oklevél 
birtokában állást foglaljon el s szü
lőinek segítségére legyen. Az itt ért 
csalódás azután alkalmas arra, hogy 
nemcsak az elhelyezkedni nem tudó 
leányok lelkében hagyjon keserű 
nyomokat, hanem a szülők lelkét is 
a csalódottság és elégedetlenség ér
zésével töltse meg.

Semmi esetre sem megnyugtató 
tünet ez a mai szélsőségekre hajla
mos időkben.f

A kultuszminiszter magas helyről 
jött figyelmeztetése nem szabad, 
hogy nyom nélkül múljon el s min
den szülő, de azok is, akiknek 
módjuk van a szülőket felvilágosí
tani, éljenek az alkalommal s lelki
ismeretesen tárják fel a helyzetet és 
mutassanak rá az elhelyezkedési ne
hézségekre.

i Nem vonjuk kétségbe, hogy ma, 
I ámikor általában az az irányzat ke

rekedett felül, mely az állásokat h 
férfiak számára tartja fenn — nehőte 
pályát ajánlani a lányoknak.

Mégnyugtató azonban a tudat, 
hogy a kultuszminiszter felismerte a 
tanítónői tuttfermelés Veszedelmét te 
uj iskolatípust fog hozni, mely erő
sen családi irányú lesz ; alapját a 
nevelés, gazdasági tárgyak, élőnyel
vek és művészeti stúdiumok fogják 
alkotni.
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Női Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
Ez az iskola igen sok pálya felé 

nyit majd utat a leányok részére 8 
meg fog felelni annak a célnak is 
melyet a jómódú szülők is vallanak ; 
valamilyen diplomát adni a leány 
kezébe, mert nem lehet tudni, hogy

A fürdőzés uj rendjét állapította meg 
a közrendészeti hatóság a Kamarásdunán.

Hol szabad fürödni az idei strandszezon alatt.
A Kamarás Duna fejlődése, part

rendezése, a vizi és nyaraló város 
jellegének mind szélesebben való 
kidomboritására az idén végre meg
történt az első lépé6.

A közrendészeti hatóság a rend
őrséggel és a Ferenc-csatorna kép
viselőjével karöltve az elmúlt napok
ban, — a mindszélesebb és mind 
általánosabban fejlődő közóhajaak 
engedve — a fürdőzés uj rendjé’t álla
pította meg a Kamarásdunán. Az 
ebben az ügyben 244—1 R. 1936. 
számú hirdetmény, melyet a köz
rendészeti hatóság most bocsájtott 
ki, részletesen közli az idei, 1936-os 
évre érvényes uj fürdőzési rendet, 
melynek lényege, hogy megengedi a 
balparton a gázgyár északi sarkától 
az ingyenuszodáig, a jobbparton pe
dig a Kamarás-Dur.a hídtól az ásott 
kanálisig terjedő részen levő vízi
egyesületeknek és vizivállalatoknak,

A nagybaracskai petíció.
A nagybaracskai petíció illetékes 

bírái előtt fekszik ; semmi értelmét 
s»-m latjuk az akár pró, akár contra 
való hangulat keltésnek, mert an
nak természetszerűen semmi hatá 
sós lehet a bíróságra ; a per során 
felmerült némely körülmények egy 
oldalú elfogult, tendenciózus beállí
tásával nem foglalkozunk ; igazuuk 
tudatában nyugodt lélekkel várjuk 
a bíróság döntéséi ; a bírói tárgya
lás anyaga egyes részeinek tenden
ciózus kiszinezésévei való politikai 
tőkekovácsolásra pedig nekünk sem

az élet forgatagában nem lesz-e 
szüksége valamikor diplomára ?

A kultuszminiszter mély szociális 
érzéstől áthatolt beszéde országszerte 
nagy hatást keltett ; kell, hogy min
denütt megértést találjon.

hogy kizárólag telephelyeik előtti 
részen tagjaik, illetve vendégeik fü- 
rödhessenek.

Ez az intézkedés végre véget vet 
annak az áldatlan állapotnak, hogy 
fíirdőző közönség folytonos molesz- 
tálásának legyen kitéve a hatóság 
részéről csupán azért, mert a forró 
nyári napokban olt vetette magát 
vízbe, ahol éppen tennisz, vagy csó
naksportját űzte.

A folyó idénytől kezdve tehát a 
Fehér féle Balatoni csónakház vizi- 
és lenniszsportot űző vendégei is sza
badon fürödhetnek a csónakház előtti 
részen, ugyanúgy, mint a sporfegye 
sületek előtt a sportegyesületek tag 
jai.

A í özrendészeti hatóság nyílt és 
félre nem magyarázható intézkedése 
nagyban elő fogja segíteni a fürdő 
és viziélet további kifejlődését.

mi szükségünk nincsen.
Gróf Teleki János egy éves kép

viselősége alatt a megye és kerület 
közérdekű ügyeiben leljes odaadás
sal, páratlan felkészültséggel és ki- 
fáraszthatatlan aktivitással működött; 
sohasem személyeskedő tárgyilagos 
ságával és mindenki számára ren
delkezésre álló előzékenységével 
csak tisztelőket szerzett magának és 
a nagybaracskai kerület választó 
polgársága ma már eltántorithatat- 
lan rokonszen v vei és bizalommal 
veszi körül népszerű képviselőjét.

A kerület polgársága felismerte, 
hogy gróf Teleki János személyében 
olyan képviselőt kapott, aki nem
csak a kerület elhanyagolt érdekeit 
vette hatásosan és eredményesen 
pártfogásába, hanem aki a magyar 
politikai és gazdasági életnek is 
nagy nyeresége és épen ezért a ke
rület büszke arra, hogy nagyra hi
vatott közéleti pályáján mandátumá
val megtisztelhette.

Az uj történelmi forduló inesgye- 
vonalán, az ütköző világnézetek 
érintkezési pontjain kell, hogy a 
nemzetnek olyan politikai vezetői 
legyenek, akik készültségükön, tu
dásukon ; szellemi, erkölcsi és árzés- 
beli kiválóságukon felül, bizonyos 
nemzedékről- nemzedékre öröklött 
történelmi hagyományokban gyöke

Mikor Bajáról a pesti lapokba 
„szenzációt" irnak - 

avagy, miként tervezett merényletet a bajai 
dunahid ellen egy ártatlan kit jegenyegally.

Több fővárosi lapban elképesztő 
bajai „szenzáció" jelent meg. A jól
értesült tudósító azzal a mosolyogni 
való naiv mesével csemegéz a pesti 
lapoknak, hogy a bajai Duna-vasuti, 
illetve közúti hídja ellen merényletet 
akartak elkövetni. A fantasztikus 
közleménynek kellemetlen visszhang
ja támadt. A cikkiró valószínűleg 
maga sem gondolta, hogy az agy
rémet komolyan veszik és hogy a 
tudósítás kapcsán vizsgálatot indí
tanak.

Tegnap Baján járt a Máv. pécsi 
üzletvezelőségének kirendeltsége és 
széleskörű vizsgálatot tartott, amikor 
azután kiderült, hogy szenzációhaj- 
hászó nyári kacsáról van szó, mely
ről a bajai lapok sem tudtak, mint
hogy megsem történt, azaz, hogy 
senki semmiféle merényletet és hid- 
robbantást nem tervezett. A rendőri 
nyomozás,— amint jelentettük is — 
megállapította, hogy mindössze egy 
ártatlan jegenyegallyról van szó. 

rező indiciummal, szervező erővel, 
vezetőképességgel bírjanak, mely 
képességek szükségkép az élre vi
szik az egyént, hogy vezessen, irá
nyítson a nemzet fejlődését gátló 
akadályokat eltiporja, s a haladó 
szellemű nemzeti eszmének megva
lósítója legyen.

A tömegek lelkében munkálódik 
az a nemzeti érzés, mely az erdélyi 
havasoktól a nyugati határokig élő 
minden magyar állampolgár szivé
ben egy és ugyanaz fűzi, kapcsolja 
egy nagy, erős lelki közösségbe 
gróf Teleki Jánost egész kerületé
vel, minden rendű, rangú és nemze
tiségű polgárával, kik megbonthatat
lan sorokban tömörülnek mögötte, 
hogy támaszai legyenek a magyar 
jövőért folytató t munkájában.

Hogyan került a hidtestre a gally, 
nem sikerült megállapítani.

A két hídfőnél ugyanis állandóan 
őr tartózkodik és a forgalom bein
dítása előtt és után is megvizsgálják, 
nem maradt e ott valami.

Május 17-én délben 12’50 órakor 
a jobbparii hidőr vette észre a 
gallyat. A hidőr elmondotta, hogy 
abban az időben senki sem járt olt 
tehát teljesen kizárt dolog, hogy 
bárki, akár tréfából, akár más ok
ból dobta volna a gallyat a veze
tékre, amit véleménye szerint az 
éppen akkor átvonuló erős szél 
sodort oda.

Mikor a Dunahidon a távvezeté
ket, mely a hid mellett mintegy 150 
cm. távolságnyira fut, keresztülve
zették, akkor még közúti forgalom 
nem volt. Most a közúti forgalom 
mellett ennek a kb. 35 ezer woltos 
nyiltvezetéknek a veszélyessége tér 
mészetszerüleg megnövekedett. A 
legéberebb ellenőrzés mellett is 

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

kedvező részletfizetésre is.
KeriHje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan |4ró férfi és néi karórák 2 évi létállással már 6 oangétél.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és briiiiánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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megtörténhetik, hogy felelőtlen ele
mek esetleg kíváncsiságból, vagy 
meggondolatlanságból valamit a nyílt 
vezetékre dobnak, vagy azt meg
érintik, ami mindenesetre súlyos 
bajt okozhat és egy jelentékeny te
rület közvilágításában, valamint vil
lamosenergiával dolgozó iparüze
mekben is súlyos zavarokat idézhet 
elő.

Kívánat os volna a híd hcsszában 
a vezetékeket kábelekkel felcse
rélni.

HÍREK.
— Baján a főispán. Apatini Fern- 

bach Bálint dr. főispán tegnap Ba
jára érkezett.

— Baja a Magyar Városok Szö
vetségeinek Kongresszusán. A 
Magyar Városok Szövetségének most 
megtartott kétnapos ülésén a váro
sok polgármesterhelyettesei értekez
tek. Baja képviseletében dr Puskás 
Dezső h. polgármester vett részt «» 
budapesti ülésen.

— Unitárius Istentisztelet. Fe- 
rencz József budapesti unitárius lel
kész e hó 24-én d e. 11 órakor a 
helyi református templomban urva- 
csoraosztással kapcsolatosan Isten
tiszteletet tart,

— Trafikkezelőnönek elmenne 
polgárit végzett jómodoru fiatal le
ány. Cim a kiadóban.

URÁNB
23- án, szombaton
24- én, vasárnap

JOSEF SCHMIDT
ezídei első egyetlen filmje

Kacagj 
bajazző

Énekes történet 10 felv.

Ezt megelőzi:

Tangőkirály
A legkitűnőbb zenés 

vígjáték 10 felv.

Híradó.

Gyomor- és bélbántalmak, 
hasüregbeii vérpandás, izgelronyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív- 
szorulás, rémes almok, 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.

— A „Honsz**  a hősök Innepán.
A bajai „HONSZ" csoport elnök
sége értesíti tagjait, hogy a Déri 
kertben f. hó 24 én délután 7 óra 
kor tartandó hősök emlékünnepé
lyére leendő felvonulás a „Front
harcos Otthonból" történik. Gyüle
kezés ugyanott délután 6 órakor. 
Minden bajtársnő és bajlórs pontos 
megjelenését kéri az Elnökség.

— Beck lengyel külügyminisz
ter rövidesen Belgrádba utazik.

I Beck lengyel külügyminiszter rövi
desen Belgrádba érkezik, ahol elő
zetesen megállapított program sze
rint három napot fog tölteni.

— Pénztárosnői állásra vállalko 
zik «*gy  fiatal jómflgjelenésü leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

— Az arcbőrt elcsúfító számos 
tisztátal&nság, mint gyulladásos 
pirosságok, pörsenések és pattapá
sok, amelyek elégtelen emésztés kö
vetkeztében támadnak, a természet
adta „Ferenc József**  keserüviz 
használata által — reggelenként fél 
pohárral — rövidesen eltűnnek.

SPORT.
BSE-BTSE kombinált—

Pécs válogatott 2:2 (1:0).
Az összeszokottság hiányát na

gyon is érző bajai csapat meglepő
en jónak bizonyult a pécsi együttes
sel szemben, bár a jó eredményt 
nem is annyira technikai és takti
kai felkészültségének köszönhette 
mint inkább lelkes játékának és 
nagyrészben Kulcsár a mérkőzés 
legjobb játékosa nagyszerű védésé
nek. A pécsiek játéka nagyon tet
szett, a velük szemben elért döntet
len jó eredménynek számit.

Az első félidőben váltakozó me
zőnyjátékban némi fölényt harcol ki 
a bajai csapat, a vendégek táma
dásait pazar védésekkel semlegesíti 
Kulcsár, kinek játékát siirü taps 
jutalmazza. A 29. percben Lehel 
kitör és 10 méterről a túlsó sarokba 
helyezett lövése védhetellen. Súlyos 
védelmi hibából egyenlít a második 
félidő 12. percében Dunai. Lehel 
vezető gólja után pécsi fölény ala
kul ki. Kulcsár sérülése után Hal
mos védi a bajai kaput. Horváth II. 
a pécsi center egy ártatlannak lát
szó labdája a sarokban köt ki (2:2.)

A bajai kombináltban Kulcsár 
mellett Lehel, Matics és Kovács 
játszottak jól, a pécsi csapatban 
Halas, Vereby dr., Kiss, Krivitz és 
Horváth II. tűnt ki.

A bajai leír, járásbíróság elnökétől. 
1936 El. II. A. 101 — 10. szám.

Hirdetmény.
A pécsi kir. ítélőtáblái Elnök ur 

1936. El. XLIV. A. 7. számú ren
deletével a vezetésem alatt álló ba
jai kir. járásbíróságnál az iratok se
lejtezését a 13 300—1912. I. M. 
számú rendelet 6. §-a alapján és ; 
az ebben a rendeletben foglalt kor- 1 
látok között elrendelte.

Ennélfogva selejtezés alá kerülnek 
a hivatkozott igazságügyminiszteri 
rendelet I. §-ában felsorolt iratok 
és kezelési könyvek kivételével :

I. Az ügyben tett utolsó érdem
leges intézkedéstől, illetőleg kezelési 
könyvekre nézve annak az évnek a 
végétől, amelyre a kezelési könyv 
vonatkozik, számított 32 év múlva : 

az 1903. évi és ennél korábbi 
évekről származó

1. a régi I. irattári osztályba tar- 
tozó (Ü. Sz. 317. §] peres ügyek 
iratai ;

2. az egyezségi lajstrom (Eg.) 
ügyeinek iratai ;

3. sommás perek (Sp.) iratai ;
4. örökösödési iratok (ö. Öb. Hb.) 

iratai, ideértve a polgári vegyes 
ügyeknél kezelt halálesetíelvételeket;

5. végrehajtási ügyek iratai (V)
6. bírói letétből a bírósági irat

tárba áttett okiratok és reájuk vo
natkozó iratok ;

7. előzetes bírói szemlére vonat
kozó iratok, amelyeket még perben 
még fel nem használtak ;

8. anyakönyvi ügyek iratai ;
9. iktatókönyvek és ügylajstromok;

10. telekkönyvi ügyek iratai, ide
értve a telekkönyvi hatóságnál fo
lyamatban volt végrehajtási ügyek 
iratait;

II. Az ügyben tett utolsó birói 
intézkedéstől számított 10 év múlva;

az 1935. évi és ennél korábbi 
évekről származó

1. a régi II. irattári osztályba 
(Ü. Sz. 317. §) tartozó perenkivüli 
ügyek iratai ;

2. a régi III. irattári osztályba 
tartozó büntető ügyek iratai ;

3. fizetési meghagyásos ügyek 
iratai ;

4 polgáti vegyes ügyek (Pv) iratai ;
5. fogházi ügyek iratai ;
6. vétség es kihágások (B) iratai ;
III. Az ügyben tett utolsó birói 

intézkedéstől számított 5 év múlva :
az 1930. évi és ennél régebbi 

időből származó
1. kiselejtezhető elnöki iratok ;
2. fizetési meghagyásos ügyekben 

érkezett megkeresések (Fm.) iratai ;
3. büntető ügyekben érkezeti 

megkeresések (Bm.) iratai;
4. polgári ügyekben érkezett meg

keresések (M) iratai ;
5. büntető vegyes ügyek (Bv) 

iratai ;

Felhívom ennélfogva az érdekel
teket, hogy amennyiben az évszám 
és ügyszak szerint fentebb megjelölt 
selejtezendő iratok közül egyes iratok 
kiadását, vagy további megőrzését 
kívánják, eziránt hozzám n hirdet
mény közzétételétől számított egy 
hónap alatt indokolt kérelmet intéz
zenek, mert különben ezen egy hó
napi határidő lejárta után a selejte
zést minden igényre tekintet nélkül 
meg fogom ejteni.

Baja, 1936. évi április hó 30-án.
Nagy Miidós 
kir. jb. elnök.

Laptulajdonos:
Oi. KNÉXV LEHEL.

12 drb. öt és fél
hónapos nagyfajta

süldő
Baján, a kiscsávo- 
lyi templomnál le
vő Jelky András- 
ut 16. szám alatt

eladó.

KRISZTMANN kályhás
Határ-u. 8. sz. alatti

(Nagymalommal szemben) 
háza (elköltözés miatt) eladó.

Ugyanott raktáron lévő 

cserép kályhák 
OLCSÓ ÁRON KAPHATÓK.

IK 
Ej

»

24-én

; búcsú előadás
\2 hatalmas film egy 

műsorban

Bécsi 
csalogány

Gyönyörű nenés operett 12 f.

Ezt követi:

Az ezerszemű 
ember

2 részes kalandor film

I. rész:

A titkok kamarája
II. rész:

A világ álarc nélkül
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot. 

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km 1 Állomások 2

0 7“ ir Bácsbokod vasútállomás ' rk. 1425

3 72S Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 13“
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 §00 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320

25 825 Csátalja vasútállomás 1315

28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13™
34 900 Móriczpuszta f. m. 12®
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225

48 925 ér Mohács dudapart i id. 1215

7-től.
esetleges

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Egyszeri! cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kutgvürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEGJUTÁNYOSADB ÁRBAN KAPHATÓ 

Grünh^é£ Tai^Jlaj a cr-r 

A Máv. menetrend má,

ntárugyárban R
Telefon 160. f|j

US 15-íöT B

Indulás 
óra percHonnan?

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 79 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

74 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

74 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombová

76 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

78 03 Gara 14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

78 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék 18 55
Bátaszék, Péos, 
Sárbogárd, Budapest

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás, Csikéria 23 55

Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd 23 19
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

ír

IfveraatoH FUkar-*■  éa Goldberger könyvnyomdájába  u Baia.

CUKORMTICKNIK
TRESFARIN 5**

kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 
cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

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

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

eladó.
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele StSklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királná-utca 13.

Ifi É T Ü C Szénkereskedeimi V E K I Ed Részvénytársaság 
Bajai fiókja. Farenctek-tere 8. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h ö 2 szállítva. 

Szükséglété fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasárnap d. u. nyitva 

május 18-tól május 25-ig
Dr. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKÉT FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «■ Goldberger 
könyvnyomdáia 

Baja, Ferenciak-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


