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A szalmazsák.
Nevezetes ágynemű a szal

mazsák ; különösen a volt ka
tonák emlékezhetnek több ke
vesebb romantikával vissza a 
„strózsákra" ; de ezúttal nem 
az ágynemű szalmazsákról 
óhajtunk megemlékezni, hanem 
a szalmazsákról, mint gazda
sági életünk fontos intézmé
nyéről.

Kereskedők, iparosok, ügy
védek, orvosok s általában a 
szabad pályán élők panaszkod
nak arról a hihetetlen pénz
szűkéről, m.ly egész gazda
sági életünkre ráfeküdt.

A gazdák nem panaszkod
hatnak, mert ha paradicsomi 
állapotok nincsenek is a me
zőgazdaság terén ; viszonylag 
igen jó helyzetben vannak; 
az ingatlanok értékének álta
lános emelkedése a nemzeti 
vagyont leginkább a mezőgaz
dáknál növelték meg, sokszor 
a réginek duplájára.

Azok a megfelelő árak, me
lyeket a gazdák el tudtak ér
ni, a forgalomban levő pénz 
nagy részét a gazdákhoz jut
tatták ; ezek a pénzek azon
ban nem kerültek vissza a 
forgalomba ; a gazdák otthon 
őrzik pénzüket a szalmazsák
ban, ahelyett, hogy a pénzin
tézetekben helyeznék el beté
tekként.

A gazdáknak ez a tartóz
kodása azonban érthetetlen, 
mert a magyar pénzintézetek 
a legnagyobb gazdasági válsá
got is minden zökkenő nélkül 
úsztak meg; a pengő érték
állandóságát erőteljes pénzügyi 
kormányzat biztosítja ; a belső 
rend tökéletes ; nincs tehát 
semmi ok arra, hogy a pénz 
birtokosai betétjeiket a pénz
intézetektől elvonják s ezáltal 
a gazdasági élet normális vér
keringésének a helyreállását 
hátráltassák. Egészen bizonyos, 
hogy a szalmazsákban heverő 
holttőke a pénzintézetek révén 
a gazdasági élet lüktető ener
giájává válna és sok munka
alkalmakat nyújtana a megnö- 
vekedelt forgalom, az uj len
dületet nyert gazdasági élet 
révén.

Kívánatos, hogy minden 

olyan alkalmat, ahol a gazdák 
összejönnek felhasználják a 
pénz gazdasági jelentőségének 
ismertetésére. Különösen fon
tos annak a tételnek a ter
jesztésére, hogy a pénznek 
élete a forgalom ; hogy a pénz 
forgalomba kívánkozik. Min
den pengő, melyet szalma
zsákba tesznek okozója a gaz
dasági élet véredényei elme-

A népiskolák, polgári és kereskedelmi 
iskolák, tanítóképző intézetek tanévének 

kezdete és vége.
Hóman Bálint kultuszminiszter 

most kiadott rendeletével újonnan 
szabályozta az iskolák megnyitásá
nak és bezárásának idejét. Eszerint 
a fenti iskolákban a tanévnyitás 
szeptember 8-áu vagy 9 én lesz; az

Az osztályuralom.
A szocialisták évtizedeken ke

resztül azzal vádolták a polgári kor 
mányokat, hogy osztályuralmat va
lósítottak meg. Mint gyengébb fél, 
követelték a humanizmus nevében, 
hogy a polgári uralom gondoskod 
jék a munkások osztályáról. A pol
gári uralmak igyekeztek is a szocia 
lis problémákat igazságosan meg 
oldani s ma már az Apponyi Al
bert gróf féle szociális olajcseppek 
helyeit az intézmények légiója osztja 
a szociális segélyezés és támogatás 
valóságos áradatát,

A szocialisták az osztályuralmat 
a legnagyobb történelmi igazságta
lanságnak hirdették mindig és ezzel 
szemben mit tapasztalunk minden 
olyan nemzetnél, ahol a munkásság 
kerítette a kezébe a hatalmat?

Azt, hogy a legvadabb osztály
uralmat léptették életbe. Az orosz 
példára nem hivatkozunk, mert olt 
az uralomra került ipari munkásság 
a tömeg kulturáthaságával indokolta

Nem fogadta el a vármegye közgyűlése 
a Péter-féle indítványt.

Péter János vármegyei törvény | 
ha'ósági bizottsági tag a megye esti 
lörtöki közgyűlése elé indítványt 
terjesztett a cséplőgépnél alkalma
zott mezőgazdasági munkások nap- 

szesedésének s ha ez a tünet 
általánossá válik, akkor olyan 
szomorú jelenségek következ
nek be, mint ma Franciaor
szágban, ahol a gazdasági élet 
teljes megbénulásától tartanak. 

Adják át tehát a gazdák a 
szalmazsákot természetes hi
vatásának, a pénzüket bármily 
csekély feleslegük legyen is, 
vigyék be a takarékokba !

ünnepélyes bezárás pedig junius 
25-én. Tekintettel azonban arra, 
hogy szeptember 8 ika mindig ün
nep, természetes, hogy az előadá
sok kezdete mindig szeptember 
kilencediké lesz.

eljárását; ellenben annál feltűnőbb 
a „legműveltebb nyugat : a francia 
példa."

A szocialisták, mint a legnagyobb 
létszámú párt, átvették az uralmat; 
a szocialista kommunista munkások 
óriási sztrájkot rendeztek és ren 
deznek. Természetesen kizárólag a 
munkásság osztályuralma érdekében 
tart ki i< sztrájk s ennek első de 
leghatalmasabb jele, egyben bizo
nyítéka, hogy egyetlen egy polgári 
lapot sem engedtek megjelenni a 
munkások.

így értelmezik tehát a szocialista 
munkások a szociális igazságot; ha 
nem ők az urak, akkor osztályúra 
lom van, ha ők az urak, akkor 
másba belefojtják a szót, de ez 
szerintük nem osztályuralom.

Mindenesetre jó lesz, a polgári 
társadalomnak megjegyezni, hogy a 
szocialisták miként értelmezik a szó 
cialis igazságot.

számbére és munkaidejének szabá
lyozása ügyében. Peter János indít
ványában hangsúlyozta; hogy a csép
lőgépeknél a munkásokat reggel 
4 nél előbb és esti 8 nál tovább ne 

dolgoztassák, minimális napszámbé
rük pedig ne legyen kevesebb na
ponta 9 kg. búzánál, h

Az indítványhoz hozzászólt Milkó 
Mátyás földbirtokos, aki kétséges
nek tartotta, hogy akadjon hely 
ahol a cséplési napszám nem ha
ladná túl a 9 kg. búzát. Azt is hi
hetetlennek tartja, hogy a munká
sok bárhol is 10 órát dolgozzanak 
egyfolytában. Ha ez valóban fenn
áll a törvényes rendelkezések értel
mében is köteles a törvényhatóság 
intézkedni. Egészben az a vélemé
nye, hogy ebben a kérdésben ép
pen fontossága miatt sem lehet ilyen 
egyszerűen határozni, ellenben szük
ségesnek tartja, hogy egy erre kije
lölt szükebbkörü bizottság tárgyalja 
meg előzetesen a kérdést s azután 
döntsön a kösgyülés.

A megyegyülés a javaslat értel
mében határozott.

Ma volt a városházán 
a tanitógyűiés.

Csonka-Bácsbodrog Vármegye Ál
talános Tanító Egyesülete ma dél
előtt 9 órakor a városházán tartotta 
pedagógiai szemináriumát Birinyi 
József elemi iskolai igazgató elnök
lésével. A gyűlésen a város vezető
ségét dr. Puskás Dezső h. polgár
mester képviselte a meghivott elő
kelőségek és hivatalos hatósági kép
viseletek sorában megjelent dr. Já
vor Pál rendőrtanácsos, Tallián Jó
zsef rendőrfőfelügyelő.

A gyűlés nagy érdeklődés mellett 
programszerűen folyt le és igen tar
talmas volt. Részletes beszámolót 
legkÖ7ele >b adunk.

27 millió métermázsa 
búzatermés remél

hető.
A befutott jelentések szerint 

normális időjárás mellett 27 
millió métermázsa termésre 
számit a tőzsde.

Megkezdődött a svájci 4000 
waggon búza exportja. Ebből 
2000 waggont a Futura expor
tál, a többit a kereskedők a 
Credesco, Szeben Pál, Deutsch 
Vilmos, Steiner Marcell, Frey 
Kálmán és Dekos rt. expor
tálják.
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Női
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
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A liszt Ferenc-Kör 
zeneiskolájának 

Liszt-emlékhangver
senye.

A Bajai Liszt Ferenc Kör áll. 
engedélyezett, városilag és várme
gyeiig segélyezett zeneiskolája 1936. 
évi junius 11-én (csiitörtök) este 8 
órakor rendezi a Nemzeti Szálló 
hangversenytermében a Kör 81. 
nyilvános hangversenyként Liszt 
Ferenc Emlékhangversenyét, (sze
gény zeneiskolai növendékek segé
lyezésére) melyre a Kör iagiait, 
Baja város és Bácsbodrog várme
gye zenekedvelő társadalmát meg
hívja a Zeneiskola Igazgatósága.

Műsor: Liszt Ferenc jelentőségé
ről és magyarságáról. Felolvassa 
Karig Emil igazgató Liszt: Népies 
dallam. Előadja Hahn Magda. Liszt 
Szántó: Olyan vagy. Előadja Be- 
liznay Ilona. Liszl-Falk : 2 rapszó
dia. Bencze Lilla Liszt: Álmom 
jöjj. Előadja Palló József. Liszt: A 
puszta keserve. Előadja Grósz Lász
ló. Liszt-Falk: 2. rapszódia. Előad
ja Balta Sándor. Liszt: Juhász 
Gyulától. Előadja Búzás Magda. 
Liszt: 12 rapszódia. Előadja Roll 
berg Zsuzsa. Liszt Rubinslein : In
duló. Előadja Denneberg Lily. Liszt: 
Valse ottbliée. Előadja Berger Já 
nos Liszt: Szerelmi álom Wesely 
Márietta. Liszt : Soiréés de Vienne. 
Előadja Droll Márta. Liszt: a) Be- 
nediclus. b) Szerelmi alom. Előadja 
Géczy Imre. Liszt : Cönsolation 
(3. sz.) Előadja Augusztiny Lujza. 
Liszt: Vaise Impromlu. Előadja dr. 
Kulumbán M.

Tájékoztató ; Belépti dij nincs. A 
helyek számozatlanok. Adományo
kat a kulturális és jótékony célra 
köszönettel nyugtázunk. Kezdete 
pontosan 8 órakor.

Benes és Pál jugoszláv herceg 
bukaresti útja.

Benes cseh köztársasági elnök 
elutazott Prágából Bukarestbe, ahol 
mint ismeretes értek "/letre ül össze 
a három k ' .illant állam államfője*.

Pál szerb uralkodóherceg pénte
ken indult Bukarestbe. A három 
állam úgy állapodott meg egyórás 
sál, hogy a miniszterelnökök is el 
kisérik az államfőket, éppen ezért 
feltűnő, hogy Stojadinovics minisz
terelnök nem kisérte el a herceget 
bukaresti útjára. Vajon mit süt ki 
n három kisantant állam ezen a 
tárgyaláson ?

Quo vadis Franciaország?
Ami a forradalmi bizonytalanság 

és az óriásivá növekedett sztrájk 
következményeként várható volt, az 
be is következett : a frank értéke 
állandóan zuhan.

A londoni tőzsdén mindenki a 
francia franktól igyekszik megsza 
badulni. yszerre bizonytalanná 
vált százmillió arany angol font Pa 
fisban.

Tömegesen rohanják meg az an 
goi bankokat, hogy vagyonukat biz

Szükebbkörii bizottságot küld ki a várme
gye a főispánok arcképeinek megfettéiére 

beadott művészi pályázatok ügyében.
Bácsbodrog vármegye törvényha 

tósági bizottsága a inegyegy ülésen 
elhatározta, hogy megfest ti a leg
utóbbi három főispán és a nyugat 
mázott alispán arcképét a megye 
közgyűlési terme számára. Evegböl’ 
szükebbkörű bizottságot küldöttek, 
ki, amelynek az a feladata, hogy a

Ma délelőtt hallgatta ki a bajai rendőrség 
a Budapesten elfogott és sikkasztásért 

körözött Pálffy Zoltánt.
A Futura állitólag visszavonja a bűnvádi feljelentést 

volt tisztviselője ellen.

A közelmúltban óriási feltűnésit 
keltetlek azok a fővárosi lapokbaji 
világot látott hírlapi közlemények, 
amelyek arról szóltak, hogy a bajJi 
Futura tisztviselőjét Pálffy Zoltánt 
sikkasztás mialt kötözik. A közle
mények szerint a sikkasztással vá 
dőlt bajai fiatalember kezén állító

Az Artra Biztosító R.T. 
(Az Istitutó Nazíonale déllé Assicurazioni, 
Olasz Állami Biztosító Intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai föügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

Elfogad: tűz-, betörés-, baleset-, 
szavatossági-, autó-, élet- és 

járadékbiztosításokat.
’ iiiTrcwil H liwmi n nmcPmln iiffiBIffll nllMBmil I mWcRffll

tonságba helyezzék. Rengetegen 
mentik vagyonukat külföldre, hogy 
koldusbotra ne jussanak. A sztrájk 
tovább dühöng. A bizonytalanság 
egyre nagyobb és hiába intette nyu 
galomru a népet León Blum teg
napi rádiószózatában a fékevesztett 
tömeg rohan, rohan és mi nem te
hetünk mást csak figyelemmel ki
sérve a szörnyű eseményeket igy 
kiáltunk föl : Quo vadis Francia
ország.

művészeti pályázatok sorsa felett 
döntsön.

A bizottság elnöke dr. apatini 
Fernbach Balint főispán, tagjai vitéz 
dr. Bajsay Ernő alispán, id. Will 
maiin János, dr. Horváth Alajos 

I mélykúti plébános és Schweipert 
| Tamás.

lag 5000 pengő tűnt volna el és a 
fiatalember mielőtt a dolgot lelep 
lezhették volna, eltűnt Bajáról.

Az eset nagy port vert fel Baján 
és a legkülönbözőbb kombinációk 
keltek szárnyra. Ma azután fordu
lat áttolt be a szenzációs sikkasztá
si ügyben. A budapesti rendőrség 

ugyanis elfogta a fiatalembert, akit 
ma délelőtt hallgattak ki m bajai 
rendőrkapitányságon. A kihallgatás 
eredményét hivatalosan nem közöl
ték. Azonban úgy értesülünk, hogy 
az ügy békés utón fog elintéződni, 
mert az érdekeli Futura rt állitólag 
visszavonja a bűnvádi feljelentést.

Schuschnigg osztrák kancellár 
pénteken délután tárgyalt 
Mussolini olasz miniszter

elnökkel.
Schuschnigg osztrák kancellár 

pénteken délelőtt találkozó t Musso- 
linivel. A két államférfi tanácskozá
sain jelem volt Suvich államtitkár is. 
Mussolini megbeszélése Schuschnigg 
kancellárral két óra hosszat tarlett 
és szívélyes volt.

A tárgyalás eredményéről hivata 
los jelentést még nem adtak ki.

Lefürészelte a kezét, 
amellyel édesanyját 

megütötte.
Moro 44 éves munkás a Nizza 

közelében lévő Saint- André de Nice- 
ben ittas állapotban szóváltásba ke
veredett édesanyjával és úgy elön
tötte a méreg, hogy egy borosflas- 
kával fejbevágta a helvenötéves asz 
szonyt. Noha édesannyja csak je- 
lentékfelenül sérüli meg, a munkás 
nagyon lelkére vette a dolgot és 
amikor kijózanodott, lefürészello azt 
a kezét, amelyikkel anyjára sújtott.

Amikor megtalálták, már elvér
zett. Mellette cédulát találtak, ame
lyen ez állt:

„Rettenetesen furdalt a lelkiisme 
rét. Meg kell büntetnem magam, 
amiért ilyen rossz fiú vagyok".

Hétfőn lesz a Ferenciek 
templomában Schmidt Ferenc 
jótékonycélu hangversenye. 

Hétfőn, junius 8 án délután 6 óra
kor a ferenciek templomában Schmidt 
Ferenc kántor ének és zeneművén 
jótékonycélu orgona hangversenyt 
ad dr. Hoffmann Emilné és Sem'- 
féty Endre polgári fiúiskolái tanár 
háromszólamu énekkarának közte 
működésével. A szép hangverseny 
műsora Scomidl F: Inlrodudion, 
Chopin : Melódia-orgonaszóid. Ko
dály: Tanlumergo. Előadja a három 
stólamu énekkar Schultéty Endre 
vezényletével. Bach J, S. Előjá'ék 
és Fuga c. moll. Schmidt F: Basz 
szus szóló. Orgona. Cesar Franck:
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PahiS Angeltcus. Énekli: dr. Hoff 
mann Emilné. Grieg: Ases Tód. 
Josef Callaerts: Toccata. Az orgona
szólókat Schmidl Ferenc játsza. 
Jegyek 1 pengő és 30 fillér.

HÍREK
— Kozma Miklós belügyminisz 

tor Szakszóidon. Vitéz leveldi 
Kozma Miklós belügyminiszter pén 
teken este Szekszárdra érkezeit. A 
miniszter Sárköz, öcsény, Decs és 
Sárpilis kÖ7.ségeket is meglátogatja 
a népesedési viszonyok vizsgálata 
céljából.

— Áramszünet. A villamosüze
mek igazgatóságától nyeit értesülé
sünk szerint folyó hó 7 én vasár
nap reggel 6 órától előreláthatólag 
12 óráig a komlói villamosközpont
ban végzendő titarozási munkála
tok miatt úgy Baján, mint a bács- 
megyei községekben áramszünet 
lesz.

-- Elárverezi a rendőrség a 
talált tárgyakat. Mindazokat a ta
lált tárgyakat, melyeket junius 22 ig 
a bajai rendőrkapitányságra beszól 
gáltattak s a jogos tulajdonosaik a 
törvényes időn belül átvételük vé 
getl nem jelentkeztek, továbbá a 
jogerős ítélettel elkobzott tárgyakat 
f. évi junius hó 24-én d. e. 8 óra
kor a kapitányság folyosóján nyil 
vános árverésen elfognak adni.

URÁNIA
Junius 6-án Junius 7-én Junius 8-án 

szombaton vasárnap hétfőn

Jókai Mór

örökbecsű regénye

Cigánybáró
Gyönyörű énekes, zenés film 16 felv.

Főszerepben:

Hansi Knotek, Adolf Wohlbrück, 
Fritz Kampers.

RHBHFgHslljwwn|lgHS

Magyar cselekmény, magyar érzés 
magyar levegő, magyar zene és tánc.

Gyakran visszatérő 
székszorulás.

rossz emésztés, vastagbélhurut, fel
fúvódás, oldalfájás, légzési zavar, 
szívdobogás, fejnyomás, fülzugás, 
szédülés és lehangoltság esetén a 
természetes „Ferenc József*1 kese- 
rüviz gyorsan megélénkíti a gyomor 
és a belek működését, az emésztést 
rendbeli02za, megszabadítja, az em
bert a kellemetlen érzésektől s tisz
ta léjét és nyugodt alvást teremt. 
Szamos kiváló orvos a Ferenc Józtef 
vizel bélféregüzökuráknál is igen jó 
eredménnyel alkalmazza.

— Élénk volt Baján a mai ál- 
latvásár. Ma volt Báján a májusra 
engedélyezett rendkívüli állalvásár. 
A vásárnak az idő igen kedvezett 
s igv a felhajtás meglehetősen nagy 
volt. A bajai nyiltárusilási üzletek 
és iparosok rögtönözte kirakó vásár 
is élénk forgalmú volt Az állatná- 
sár eredményéről a pontos kimuta
tást csak estére tudja összeállítani 
a városi jár lat forgalmi hivatal.

— Halas újabb 40 ezer pen
gős államsegélyt kért a pénzügy
minisztériumtól. Halas város újabb 
felterjesztést küldött a pénzügymi
nisztériumhoz, amelyben a legutóbb 
kiutalt 19 ezer 500 pengő államse
gélyen kívül még 40 ezer pengős 
államsegélyt kért. Halas törvényha
tósága reméli, hogy a pénzügymi 
niszléiium a kért segélyt kiutalja.

— Londonban emelkednek a 
SZŐrmeárak. London a szőrme fő
piaca ; 30 — 60 százalékos áremelke
dések jelentkeztek a mostani auk
ción. Nálunk is számolhatunk szőr- 
mehossral.

— Ausztriába viszik a bácskai 
sertéseket. Bácskában az á'lrtki- 
vitel különösen Ausztria felé meg
növekedett. Legutóbb 240 sertést 
vittek Ausztriába, 80 darabol Cseh
szlovákiába. Szarvasmarhából 160 
darabol Olaszországba, 20 at Né
metországba és 10 darabot Svájcba 
szállítottak.

— Kerékpár igazolvány fény
képek leggyorsabban és jutányosán 
készülnek NesselrÓth fényképész
nél Baján.

— Elveszett egy darab arany 
női karóra és egy tokbazárl hegedű. 
A megtaláló a törvényes következ
mény ek terhe alatt az államrendőr
kapitányságra szolgáltassa be.

— Általános renoválások a ren
dőrségi fronton. A városházának 
az államrendőrség számára átenge
dett frontján megkezdték a szüksé
ges épület javítási és festési munká
kat. Valamennyi osztályon elvégzik 
a már halaszthatatlan renoválásokat 
és átfestéseket.

— Fokozott sürgősséggel hajt 
ják végre a csehszlovák határerődök 
építését és a hadsereg felszerelését.

— Számos női bajnál reggel, 
éhgyomorra félpohárnyi természetes 
„Ferenc József11 keserüvtz végtelen 
nagy megkönnyebbülést szerez az
által, hogy a belek tartalmát felhí
gítja és akadálytalanul kiüríti, azon
kívül az emésztőszervek működését 
lényegesen előmozdítja.

Laptulajdonos;

Or. KNÉZY LEHEL.

SPORT.
Nagykanizsán játszik holnap 

a BSE.
Holnap lesz Na|>yk anizsán az al- 

osztályi döntő második mérkőzése, 
melynek győztese lesz a kerületi 
bajnok.

Mint a bajai mérkőzésen láttuk, 
a BSE kellő felkészültséggel méltó 
ellenfele tud lenni nagy csapatok
nak is, jobb csatái sorral az idén 
kerületi bajnokságot nyerhetett vol
na, bár a holnapi mérkőzésen még 
lehel meglepetés. A hazai pálya és 
közönség előnyét nem egyszer egyen
lítette már ki lelkes és küzdő csa
pat hajrája.

A Corso mozi 
helyiség 

fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2., házmesternél.

Uradalmak és magánegyé
nek figyelmébe I

Jó és olcsó tüzelő
Száraz kemény és lágy ha
sított tuskó olcsó áron kap
ható kis és nagy mennyi
ségben. — Érdeklődni lehet 
megbízottamnál volt Dudás
féle vendéglő Baja, Dunapart, 
a hajóállomás mellett.

STEIGER ISTVÁN 
fatermelő Szekszárd,

Alkotmány-utca 1; Tel. 46.



4 i u ni un 7,

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé
érkező vonatot. || induló vonathoz.

Km. 1 Állomások 2

0 715 ‘"í1 Bácsbokod vasútállomás érk. 14^5
II A

3 725 Bácsborsód 14‘5
11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8oo Gara községháza 1340
24 320 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13>5
28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (álkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart III 1O15ind. 1215

Ezen menetrend érvényes 1936. április 7-től.
A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÓTALJA 70.

S nagy választékban

Egyszerit cementlap 
Díszes
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap
Kutgyürü 
Cementcsövek 
Cementvályuk

co
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
üitököi fehér cem. 
Elszigetelő lemez

I Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB árban kapható 

jGrünhut és Társa BAJA — Telefonari6o"

A Máv. menetrend május 15-től:
Érkezés Honnan?óra p^rc

09 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 19
Budapest. Sárbogárd. 

Bátaszék

/4 01
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás

14 09 Ujdombovár

16 47 Pécs, Bálaszék, Baja

/« 03 G1 ra

/8 27 Hercegszántó

18 48 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Ujdombovár, Pécs, 

Bátaszék

23 41
Budapest, Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

23 08 Bpest, Sárbogárd

Indulás H 0 v á ?óra perc

4 40 Hercegszántó

5 19 Gara

5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

5 42
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

8 15
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest

9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

10 05 Baja, Bálaszék, Pécs

14 26 Bátaszék, Ujdombovár

14 15 Hercegszántó

14 19
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

14 38 Gara

15 47
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest gyors

18 55
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

23 55
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

23 49
Bátaszék, Ujdombovár, 

Budapest

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN szénhldrátmentes 

tápszerek
kenyér, metélttészták, kétszersültek, teasütemények, 

cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb.
GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN

Savkötő hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 
u. m. lisztek, keksz, kétszersült.

Gyári lerakat : CSEH éS 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 öröklakás.

Vf É O T E C Szénktretkadelmi
V E IC I Ed Részvénytársaság

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

Hófehér beremendi mész 
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics köpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és i unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!

legalkalmasabb ajándékot
Szabó Géza

puskaműresnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig éa 
vasarnap d. u. nyitva 

junius 1-tól junius 8-ig 
Or. GEIRINGER JÁNOS 

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakanek «■ Goldberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
NremrHntf feÁMmek é« Goldberger kAnrvMPondAMban Ba>».


