
Ba;». 1986. aprilir t szerda Ara 8 miéi
IV. évfolyam 76. szám.

Szerkesztő*^ *• ú iodfthivar*!.
FERENCIEK-TERF 7. SZÁM

Hu le löt, »i«ik*Rzt6 kiadA tl«ifben ringyadévr* 0 pengi
helyben c}>y hónapra 2 pengi

aftFiZETFSI AHAK :

Sport és
Talán a helyes rangsor sze

rint a kultúra szót kellett vol
na elsőnek írni; de ha a kö 
zönség érdeklődésének nagy
ságát vesszük alapul, akkor 
helyesnek kell a cím sorrend
jét vennünk.

Távol áll tőlünk a szándék, 
hogy a kettőt egymással szem
beállítsuk, fogalomköreik tar
talma kizárja a fölérendeltségi 
viszonyt; de a nemzeti lét 
szempontjából olyan melléren
deltségi helyzetet keli a kettő 
között hangsúlyoznunk, melyet 
el kell ismerni a hazafias gon
dolkodású közönségnek épugy, 
mint az illetékes hatóságok
nak.

Ami a közönségnek a sport 
iránti érdeklődését illeti, nagy
ban és egészben meg lehetünk 
vele elégedve. Egy-egy box- 
mérkőzés, telt szinházat szo
kott vonzani. A futballpályát 
is szorgalmasan látogatja a kö
zönség.

Ezzel szemben a színház 
csaknem üres nézőtér előtt 
játszik.

A népek világversenyében 
ma két hatalmas fegyverrel 
rendelkezünk; az egyik a sport, 
a másik a kultúra.

Nincs az a világolimpiász, 
amelyen versenyzőink Magyar
ország népességének arányszá
mát jóval meghaladó mérték
ben ne győznének. Egy-egy 
ilyen magyar győzelem az 
egész világ figyelmét reánk 
tereli ; szinte kiszámíthatatlan 
az erkölcsi siker jelentőségén 
felül az a politikai haszon is, 
mely egy-egy ilyen győzelem 
nyomában jár.

A vidéki sportélet rezervo- 
árja a fővárosi sportnak, mely 
a világmérközésre hivatott 
sportembereket felszívja s a 
világversenyekre előkészíti. Ez
ért, de a nemzettest egészsé
ges fejlődése érdekében is he
lyes és szükséges, hogy a vi
déki társadalom épugy, mint 
a hatóságok mindent megte
gyenek a sportélet fejlesztése 
érdekében.

Másik hatalmas fegyverünk, 
mellyel élni akarásunkról és

kultúra.
életrevalóságunkról tanúságot 
teszünk : a kultúra. Ennek is 
vannak eszközei, melyek pro- 
pagativ szempontból rangosz
tályba sorolhatók.

A nemzetek átlagemberei 
például alig vesznek arról tu
domást, hogy Magyarország 
sokkal több Nobeldijas tudóst 
számíthat sorai köze, mint a 
mennyi lélekszám szerint meg
illetné, de a magyar zene és 
színművészet sztárjai részben 
közvetlen szerepléseik, rész
ben a mozivásznak révén vi
lágszerte ismertek. Szinte be
láthatatlan a perspektíva, mely 
az egyre erősödő hangosfilm 

i révén előttünk áll.
Ebben a kulturális világver

senyben a hivatott művészek 
ősrezervoárja a vidéki színmű
vészet, melyet pártolni épen 
olyan nemzeti szükségesség, 
mint a sport támogatása.

Nincs művészet : sem az iro
dalomban, sem a költészetben, 
sem a képírásban, mely oly 
gyorsan szívná fel a korszel
lemet, mint a színművészet; 
világhírű színműíróink nem
csak maguknak szereztek vi
lághírnevet, hanem a magyar 
névnek is. Színműíróink a ma 
emberének életét, vágyait, küz
delmeit, tragikumát, életének 
fonákságait, humorát olyan éles 
meglátással tudják a színpadra 
vinni, hogy azokban mindenki 
felismerheti önmagát ; de meg- 
érezheti az uj történelmi kor
szak felé sodródó emberiség
nek univerzális érdekű életje
lenségeit. Épen ez teszi szín
darabjainkat az egész kultu
rált világon népszerűekké.

Ami már most a bajai sport 
és kulturapártolást illeti, meg
állapíthatjuk, hegy a sport sok
kal erősebb támogatásban ré
szesül és részesült a közönség 
és a városi hatóság részéről, 
mint a színészet.

A városi hatóság szerepét 
illetően ®z a megállapítás né- 
miképen meglepő. Baja váro
sának polgármestere ugyanis 
Szabadkán kulturtanácsnok 
volt. Szabadkának mindig hí
res volt a színháza. A színé

szetben erős kulturális értékel 
kereső polgárság úgy érzi, hogy 
a polgármester és a szinügyi 
bizottság részéről nem része
sül a színészet abban az áldo
zatkész támogatásban, mely
ben a sport részesült.

A sportpálya 40—50.000

Eletbelép a munkaié és munkabér 
uj reudelete ai építőiparban.

Budapesten már régebb idő 
óta érvényben van a munka
idő és munkabér arány meg
állapításáról szóió rendelkezés, 
az építő iparban. Ezt a ren
delkezést, mely az építtető és 
a munkás szempontjából egy-

Semmiféle lopás, vw sikkasztás 
nem történt a Szent Antal Temet

kezési Egyletben.
Rendőrrel vezették ki Ferró Józsefet a vasárnapi 

gyűlésről.
Dr. Horváth István városi aljegyző, 

kiküldött hatósági biztos vasárnap 
délutánra hívta egybe a Bajai Szent 
Antal II, Temetkezési Egylet köz
gyűlését.

A rendkívüli közgyűlés határozat 
képességéhez kilencszáz tag megje 
lenese lett volna szükséges, ameny 
nyíre természetesen nem is számí
tottak.

A rendkívüli közgyűlést tehát 
nem leheteti megtartani, de a ható

i sági biztos háromszáz tag és az 
egyesületi elnökség részvételével le
folytatta a közgyűlést megelőző be 
számoló értekezletet.

Roppant érdeklődés előzte meg 
ezt az értekezletül, ami érthető is 
volt. Mikor a Temetkezési Egylet 
fizetésképtelenné váll, a polgármes 
tér a belügyminisztériumtól hatósági 
biztos kiküldését leérte az ügyek 
felülvizsgálására. Dr. Horváth Ist
vánt jelölték a szerepre, aki vasár
nap számolt be vizsgálati eredmé
nyéről.

A vizsgálat megállapította, hogy 
az Egyletben semmiféle lopás, vagy 
sikkasztás nem történt. Hogy az 
egylet idáig jutott, annak részben 
a nehéz gazdasági helyzet az oka ; 
a tagok igen nagy része nein tudta 
az állandó póldijakat megfizetni. 

pengőt kapott; a színház az 
évi 5000, majd 2500 pengő 
szubvenciótól is elesett.

Mindezek csak emlékek ; 
felejtsük el ; de mégis szép 
volna egy kis erkölcsi támo- 

i gatás a szinügyi bizottság ré- 
I széről.

i aránt jobb megoldást jelent, 
' most az egész ország terüle- 
i téré kiterjesztették. A rendel- 
l kezes a vidéken és igy Baján 
I is néhány héten belül, tehát 
I még a tulajdonképeni épitő- 
; szezon előtt hatályba lép.

A hatósági biztos öt pontba fog
lalta megállapításait.

A vizsgálat eredményéből kitűn
tek bizonyos rendszerbeli hibák is. 
Megállapították ezenkívül, hogy a 
tagok sem fizetik a póldijaikat rend 
szeresen. A hibák között áll, hogy 
a tagok az utóbbi években az egy
let életképességébe vetett bizalmuk 
csökkenésével, nem tettek eleget 
fizetési kötelezettségeiknek.

Megállapították a vezetőségnek 
részbeni szabályellenes működését, 
vagyis azt, hogy a szociális szem- 
pootokrf. figyelemmel, sok esetben 
mellőzték a törléseket. Ezzel a mu
lasztással természetesen ismét csök
kent az egylet fizetőképes volta.

Az egylet ügyeinek ismertetése 
után dr. Horváth István rátért a ki- 

| bontakozási lehetőségekre. Előadta, 
hogy két komoly biztosító intézettel 
tárgy alt s fennforog annak a lehető
sége, hogy sikerül az agyletet viszont
biztosítás utján tovább is éleiben 
tartani. Az egyik megoldás a Ma
gyar Francia Biztosító, a másik a 
Magyar Élet és Járadékbiztosító In
tézet. A feltételek annyiból változ
nának, hogy a tagok nein halálese
tek után, hanem meghatározott havi 
összeget fizelnéuek.

A gyűlésnek egyetlen zavaró in-
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Kalapot
Inget

HUSVÉTRA Harisnyát 
Retikült

Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot
Keztjríit REINHAOT Hálőinget

divatcsarnokból Baja — Tel. 118.

cidensél F-.-rró József okozta. Jogo
sulatlan közbeszólásit miatt rendőr
rel távolították el a teremből.

Keringek.
A magyar nyelvhasználat, a már 

tűrhetetlen zsúfoltság kifejezésére, a 
halak birodalmából .a heringet szok
ta kölcsönvenni, mint összehasonlí
tó harmadikat...

Eddig legalább így volt; de félő, 
hogy a közeljövőben már aligha 
lesz igy, mert az élettelen és besó- 
zolt keringnél alkalmasabb más 
szenvedő alanyok ismeretesek is és \ 
pedig tanult úriemberek, akik bár I 
néma de igazán hősies türelmükkel 
a divatos heringet bizony megszegve 
nilik — szintén csak kényszerűség
ből persze.

Az egyik thj. város adóhivatalá
nak jobb sorsra érdemes 10 tisztvi
selőjére gondolunk ezúttal; azokra 
a páriákra, akik egymás hegyén 
hátán önmagukban véve is alig fér
nek el szűk helyiségükben, nemhogy 
zavartalanul dolgozni- és az oda 
betérő közönséget is külön kiszol 
gálni tudnák . .

Ezen a tarthatatlan helyzeten még , 
a mucsai kiipaktanács felfogása 
szerint is haladéktalanul javítani 
kell!

A végleges megoldásig alkalmaz 
zanak az illetékesek szerény díjazás 
mellett újabb kisegítő erőket, hogy 
ezek az egészség szempontjából köz 
veszélyes hivatali skatulyában egy 
részt talán fenyőillallal a levegőt 
javítsák, másrészt meg az elájulta- 
kal bábul/ságukból a belálnivulóan 
szükséges fürge észre térítsék . . .

Ha még ez a kedvező eredmény
nyel kecsegtető beavatkozás sem 
bizonyulna elég hathatósnak, akkor 
jöjjenek mihamar odú akár maguk 
a mentők is, hisz adót fizetni ma
napság amúgy is egyike a legnehe
zebb honpolgári feladatoknak.

Rassz májú.

Keresek a belvárosban
2 szabás összkomfortos

lakást. Cim a kiadóban.

Mit produkált nyolc hőnapos megalakulása 
óta a flaja-Sácskai Közművelődési Egyesület

Nagy érdeklődés mellett vasárnap volt 
a Saja-BácsScai Közművelődési Egyesület közgyűlése.

Vasárnap tartotta meg a Baja 
Bácskai Közművelődési Egyesület 
első évi rendes közgyűlését. A tisz
tikar jelentéséből magyar nemzeti 
összefogásra, igazi magyar nemzeti 
kulturmunkára való lendület ereje 
bontakozik ki. Az egyesület tavaly 
julius 1 én kezdette meg működé 
sét. Ez alatt 15 községben tartott 
1014 szereplővel ingyenes kultur- 
előadást, rendezett 2 szabadtéri, 
több klasszikus szinielőadást, 1 
gyermekmese előadást, Bácsalmáson 
ingyenes bácskai festő és iparmű 
vészi kiállítást. Minden ingyenes 
ismeretterjesztő előadásán ünnepi 
beszédben, vagy szabad előadásban 
foglalkozott a nép szellemi szük
ségleteivel, a korszerű nemzeti esz 
mél.kel. A közgyűlés jóváhagyta az 
egyesület alapszabályai szerint ala
kított könyvtári és múzeumi szak
osztályt is. Az egyesület pénztári 
forga ma a 8 hónap alatt r 800 P. 
volt, tehát a tagjai létszámánál fogva 
is tekintélyes kultúrintézmény egv 
egy hónapban majdnem ezer ezer 
pengő keresetet is nyújtott a szel 
lerni és munkás kezeknek. A köz
gyűlés egyé, ként betöltötte az idő
közben elköltözött választmányi ren 
des és póttagságokat, jelentős kul 
turbaráli tevékenységük elismerése-

Tizenöt évi fegyházat kapott 
a feleséggyiikos kertész, 

aki Szilveszter éjtszakáján több 
késszurássai megölte feleségét.
A büntető törvényszék dr Linzer

tanácsa tegnap szokatlanul nagy ér
deklődés mellett tárgyalta Matheisz 
Antal kertész gyilkossági bűn
ügyét.

Matheisz Antalt a kir. ügyészség 
gyilkosság bűntettével vádolta azért, 
mert múlt év Szilveszter éjszakáján 
több késszurással megölte tőle kü- 
lönváltan élő feleségét Grünfelder 
Antalné, szül. Levang Erzsébetet. 

kepén 6 disztagot választott.
A társelnökök sorába megválasz

totta a közgyűlés v. dr. Bajsai Er 
nő, vm. főjegyzőt, aki előbbi hiva
tali éveiből, bácskai származásánál 
fogva is alaposan isméti Bácska sze
retette és kultur szempontból is fi
gyelemreméltó földjét és népét. A 
diszelnöki tisztségre felkérte a köz
gyűlés apatini Fernbach Bálint fő
ispánt, ki a nála tisztelgő, küldött
ségnek szívesen Ígérte meg a belügy
miniszteriig jóváhagyott alapszabá
lyok szerint működő kulturegyesü- 
lés támogatását.

Dt. Stern József ügyvédnek és 
Asbóth Ferenc szerkesztőnek (Bá
csalmás) érdekes indítványaival a 
választmány fog behatóan foglal
kozni.

I Az egyesület, mint az első cson
kaév közgyűlése is mutatta, nagyon 
fontos nemzeti hivatást tölt be a 
bácskai végvárban, a bácskai föld 
népének bemutatott ingyenes kul- 
turelőadásaival, nemzeti missziót tel 
jesit; könyvtári és múzeumi szakosz 
tályának működése pedig, mivel két 
nagvon fontos kulturszerv régóta 
érzett hiányt van hivatva az alap 
szabályai szerint pótolni, minden 
bácskai kulturbaráti támogatására 
számíthat.

A tárgyaláson a gyilkos Matheisz 
elmondotta, hogy felesége elhagyta 
és hiába kérlelte, nem akart hozzá 
visszatérni és bujdosott előle.

A gyilkosságot megelőzően is fel
kereste az asszonyt és kérlelte, hogy 
térjen vissza hozzá. Az asszony 
azonban elutasította, mire Matheisz 
eltávozást színlelt, de ott maradt és 
a ház folyosóján megleste az asz- 
szonyt, amikor az átment a szom- 

| szédasszonyhoz beszélgetni. Éjjel 11 
óra tájban jött ki az asszony özv.

; Berger Jánosnétól és mikor kiért az 
í udvarra, Matheisz több késszurással 
i leszúrta.

A gyilkossági pörben 8 —10 ta
nul hallgattak ki. A tanukihallgatá 
sok a késő délutáni órákig tartot
tak.

Délután 4 órakor hirdette ki íté
letét a törvényszék. Matheisz An
talt gyilkosság bűntettéért 15 évi 
fegyházra Ítélték. Az Ítélet nem 
jogerős.

Jelentéktelen ügye
ket tárgyal a város 
áprilisi kisgyülése.
Az első híradással ellentétben a 

város törvényhatósági bi/oltsága mé
gis megtartja áprilisi rendes kisgyü- 
lését. Csütörtökön, április 2 án dél
után 4 órára hivta egybe a kisgyü- 
lést a főispán. A kisgyülésnek na
gyobb jelentőségű tárgya ezúttal 
nem is lesz és a tárgysorozat is 
mindössze néhány pontból áll.

Tárgyalni fogja a csütörtöki kis
gyülés a városi felméréssel kapcso
latban egyes utcák és terek nevei
nek megváltoztatására felmerült ter
vet, az OTI székház előtti gyalog
járó kiépítése kérdését. A kisgyülés 
ezeken kívül úgyszólván csak sze
mélyi vonatkozású ügyeket tárgyal.

Az újonnan épült első 
magyar ipari és áru 

mintacsarnokban 
rendezik meg az idén 
a szegedi Ipari Vásárt.

Az idén május 31—junius 11 kö
zött rendezik meg a VIII. Szegedi 
Ipari Vásárt. Ez a vásár kiemelkedő 
gazdasági megmozdulás, mert kéz
műipari jellege mellett háziipari, 
népművészeti és iparművészeti vo
natkozású. Különös jelentősége van 
az idei vásárnak, mert most adják 
át rendeltetésének az első magyar 
ipari árumintacsarnokot, amelyet a 
várna szivében, közvetlenül a Szé- 
chenyi-tér mellett építettek fel.

A Szegedi Ipari Vásár iránt nem-

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

kedvező részletfizetésre is.
Kérd ;e a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pwh.js. járó férfi és n«l karórák 3 évi jótállással már 6 p«n,ótól.

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó.
Ékszert ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat es brilEansköveket a legmagasabb áron veszek.
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csak az ország különböző részeiben, 
hanem külföldön is nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. Az egyes külföldi 
jpaii és kereskedelmi szervezetek

Dr. Szabó SzabavlyoiU Diósán 
kormányfőtanácses alispán 

beadta nyugdimtatási iránti kérvényét.
Dr. Szabó-Szabovlyevits Dusán 

kormányfőtanácsos, Bácsbodrog vár
megye alispánja ina délelőtt beadta 
nyugdíjaztatása iránti kérelmét.

Június elsejére készül el a bajai 
Síi palota.

A bajai OTI palota építési 
munkálatai már szépen előre
haladtak, azonban a tempó 
mégsem az aminek lennie kel
lene, hogy a tervezett májusi 
beköltözés megtörténhessen. 
Mivel a munkálatoknál bizo

— Gyomor- és bélbántalmak, 
hasüregbeli vérpangás, izgékonysag, 
migrén, kimerültség, szédülés, szív
szorulás, rémes álmok, ijedösség, 
általános rosszullét, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövide
sen megszűnnek, ha a beteg néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy 
pohár természetes „Ferenc József**  
keseriivizet iszik.

URÁNIA
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Szerda—csütörtök

Golgota
A történelem leg- 
csodásabb miszté

riuma

Az örök fájdalom 
filmje

Főszerepben:

Harry Baur
3000 szereplő

Híradó
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sorra jelentik be, hogy csoportosan 
látogatják meg a Szegedi Ipari 
Vasait.

Bácshodrog vármegye április 7 én 
kisgyülést és közigazgatási bizottsági 
ülést tart. z\ rendkívüli közgyűlés 

1 8-an lesz.

nyos eltolódások történtek, 
úgy értesülünk a vállalkozó 
egy hónapi haladékot kapott 
és az OTI székházat junius el
sejére tartozik teljesen készen- 
átadni a használat számára.

HÍREK.
— Közigazgatási bizottsági ülés 

a városnál. Baja város közigazga
tási bizottsága csütörtökön délelőtt 
11 órakor fogja megtartani áprilisi 

' közigazgatási bizottsági ülését.
— Április 4-én lesz a Bács- 

bedrog-vármegyei Lótenyésztő 
Egyesület közgyűlése. A Bács- 
bodrogvármegyei Nonius Fajtájú 
Lovat Tenyésztők Egyesülete április 

, 4-én szombaton reggel 8 órakor a 
vármegyeháza tanácstermében ren
des évi közgyűlését tartja. A köz- 

1 gyűlésen vitéz Horthy István ny. 
lovassági tábornok, nagybirtokos el
nököl. A közgyűlésen az egyesület 

I elmúlt évi működéséről és az idei 
munkaprogramról lesz szó. Történik 
egy alapszabálymódosilás is, azon
kívül több személyi vonatkozású 
ügyet is tárgyalnak.

— Helyreigazítás. „Azok a té
ves információk" címmel megjelent 
közleményünk téves szedés folytán 
értelemhibával jelent meg, „Gyü
mölcsfa mely „májusba" terméseket 
hozna egy sincs" helyett írandó : gyű 
mölcsfa mely mázsás terméseket 
hozna.

SZÍNHÁZ.
Forró sikerű est keretében mu

latta be a prózai társulat László 
j Aladár Egy nő, akinek múltja van 
j című vigjátókát.

A kitűnő együttes Malyasovszky 
T, vei az élén játszi könnyedséggel 
ab/olválta a darabot, Matyasovszky 
Ábel Mirája kedvesen behízelgő 
hangú parádés alakítás,

Sugár Misi soffőrje, mint mindig 
brilliáns és tagadhatatlanul vezet a 
kedvencek között. Vértesnek újból 
csak kitűnőt adhatunk.

Ma és holnap este pedig Madách 
■ halihatatlan remekműve kerül szin 
1 re Le hotay Árpáddal, Mágori Má

riával és S*rlay  Imrével. Károlyi 
igazgató ezzel is csak azt bizonyítja, 
hogy a minden anyagi áldozat latba 
vetésével igazán művészit akar nyúj
tani Baja város kultúrát szerető kö 
zönségenek.

Szerelnénk hinni, hogy minden 
napi életküzdése ben bízva biz hátik 
a közönség legnagyobb támogatásá
ban és midket c-sle lelt házu lelkes 
közönség fog Madách halhatatlan 
leikével a magasba szárnyalni ugv, 
ahogyan ezt e páratlan remekmű 
megérdemli. tíflp.

— A létért való küzdelemben 
reggelenként éhgyomorra egy-egy 
pohár természetes „Ferenc József**  
keserüviz hathatós segítségére van 
a dolgozó egyénnek, mert ez gyor- 

. san és rendkívül enyhe módon sza- 
I bályezza a szellemi és testi mun- 
I kaképességre oly igen fontos gyo- 
' mór- és belmüködésl.

SPORT.
ö Sajai 5. E. ökölvívóinak 
fényes győzelme Pécsett.
29 én rendezték meg Pécsett a 

| Mösz délnyugati kerületének bajnok- 
i nokságát melyen városunkat képvi- 
i selő BSE csapata a várakozásnak 

megfelelően nagyszerűen szerepelt. 
A tiz versenyzőből álló gárda mind 
egyike értékes helyezési szerzett, a 
kilenc súlycsoport közül hotel Baja 
nyert, azonkívül két második és egy 
negyedik helyezés dicséri képessé
geiket.

Bajnokok lellek: Kiírok, Vörös, 
Dobler, Nyirali, Ónodi Rácz, Jer- 
kovics; Táncos és Gálos (Görcs) 
második helyen végzett, Kubalov 
negyedik lelt és értékes éremdijazás- 
bán részesültek.

A Mösz adományozta serleget, a 
„városok vándordíját" a pontverseny
ben győztes Baja nyerte, második 
Pécs, harmadik Dombóvár csapata 
lelt.

Nem jelent meg a KAC a 
vasárnapi bajnoki 

mérkőzésen.
Kellemetlen meglepetés érte va- 

sárnap délután a sportpálya közön- 
i ségét. Az ápr. 5 re kisorsolt és több 

mint egy hónappal ezelőtt kelt sző- 
\ vetségi határozattal előrehozott Bács

ka—KAC bajnoki mérkőzésen a 
KAC nem jelent meg és igy a kö
zönség egy szép küzdelemtől, a 
KAC eddig mindenkor sportszerű
nek ismert csapata természetesen 
kél ponttól esett el és bajnoki re
ményei végleg elapadtak.

MOZI.
ft négy Evangélium filmen.

Sokszor filmre vették már Jézus 
életét Úgy a néma mint hangosfilm 
korszakában, de ezek a filmek mind 
igyekeztek a filmszerűséget étvé-

nyesiteni, uj és költői motívumokat 
belekeverni Jézus életének cseleke
deteibe.

Most elkészült az a Kiiszlus film, 
amely el.-ö ízben ragaszkodik híven 
mindahhoz, amit a négy Evangéli
umban a riegy evangélista megirt és 
megörökített.

Duvvivier i nagy francia rende- 
’ zók egyike R-.y no <1 párisi kano

nok Ft; nciaorszagbíin nagy sikert 
aratott tanulmánya nvomán azokat 
a f je/.eh-k- t vitték tűrnie, amely 
Jézus r- j/ánalf vii agva •árnaptól 
husvél v -s-»rn-pjg n ondj'Jc el Jézus 
életén*-k  utolsó napi üt.

N‘,m a csodákat, hatom az igazi 
Ember Fiát mutálj•» be ez a film, a 
vallásos áhítatnak és a biblikus hű
ségnek tökéletes képeivel és sza
vaival. Golgota a címe ennek a 
filmnek, amelyet 1 én és 2 án mutat 
ba az Uránia,

LapUilajdonos;
o?. j. mi..

Csemege
szőlő vessző:
musc, Hamburg, musc. 
Mathiasz Jánosné, Er
zsébet királyné emléke, 
Szőlőskertek királynéié, 
Csabagyöngye stb eladó. 
Cím h kiadóban.

HÁROMSZOBÁS LAKÁST 
keresek mellékhelyiségekkel.

Cím a kiadóban I

CORSO
«S=r<

Vasárnap
fél 4, 6 este fél 9 órakor

3 órás műsor

Vihar 
afrika 
felett

Hatalmas dráma 
10 felv.

Ezt követi:

A megtagadott 
asszony

Egy fiatal milliomos 
rszerel mi regénye

Híradó
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HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Ounakavigs köper falszigetei© 

teljes vai|on"ban bármely állomásra és cunaparli rak 
tálunkból minden mennyiségben li á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése etftt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál (SugovíoparO.

éves sxurkosnyár 
fűz hasáb
akác „
sjcíI
kőris ,. 
és gömb
■jegyes aprított 
kemény tűzifa

Saját termelésű tűzifa

P száraz

|2 éves
? vágású

akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> síil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

Hazhox szailüva száraz aprjt0|t wigjf és sxj|fa 3-20 

a iegciísóbts napi árban házhoz száliifunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sámfor és Fi®
fatermelők és tűzifanagykereskedők

BAJA
Haynald-u. 13.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Telefon : 
városi iroda 42.

Móbtisz meaetrei?^

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
mért. 30-141 ápr. 6-ig

Dr. MAttRAV LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára,

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskainüvesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

dorogi
sajtolt koksz, tojás szén, 

dió szára

raktárról a legolcsóbb napi 
árban azonnal szállít

GRÜNHUTés TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Mohács- Bácsalmás között.

2 4 km. ; Állomások 13

645 17 30 1 — ind. Mohács dunapait érk.ft 6 10 16 50
7 00 17 45 6: Rika f m. 5 55 16 35
7 10 1755 10 Mohácsi iskola f. in. 5 45 16’30
7-20 18 05 14 Móric/puszta f. m. 5'40 16 20
7 35 18 20 19 Nagybaracskai rév (álkvlés) 5 20 16 00
7 50 18'35 20; Nagybaracska piactér : 5 15 15 55
7 55 18’40 23 Csálaliai vasútállomás 5’05 15'45
8 00 18 45 24: CsáUlja községháza 1 5 00 15’40
8 15 32, Gara községháza 15 25
8’20; 33 Gara vauláilomás 15 20;
8’30 37 Gara községhatár t m. 15 10
8’50 45 Bácsborsód (Poliák vendéglő) 14 50
9 00 48 Bácsbokod vasútállomás 14 40
905: 49 Bácsbokod községháza 14 35
915: 53 Bácsbokod községhulár f. tn. 14’25
9 40 63 Bácsalmás Réíl vendéglő 14 00
9'45: 65 é k. Bácsalmás vasútállomás jn d. 12 50

A járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de esetleges 
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat 
CSÁTALJA 70.

A Máv. menetrend:
Érkezés Honnan?óra perc

7 Q9 Gara

7 25 Ujdombovár

7 32 Hercegszántó

7 40 Budapest. Kiskunhalas. 
Bácsalmás

9 26 Pécs, Budapest

13 10
Budapest, Sárbog;, r!. 

Bátaszék

Z3 | 48
Budapest, Kiskunhalas. 

Bácsalmás

74 20 Uidonibováf

Í6 52 Pec«, Bátaszék. Baja

/« , 03 Grra

Í8 , 27 Herceg vzá ufó

/8 ' 30 Bpest, Kiskunhalas

19 58
Uidombová . Pécs.

Bal .szék

21 25 Budapest. Kisklinhulas 
Bácsalmás. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd

Indulás H óvá?óra perc

4 40 Hercegszántó

5 /9 Gara

5 20
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest ;

5 31 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

8 15
Ujdombovár, SárbogárJ, 

Budapest

10 35
Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest

9 50 Baja, Bátaszék, Pécs

14 21 Bátaszék, Ujdombovár

14 25 Hercegszántó

14 29 Bácsalmás. Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

14 48 Gaia

15 55 Bátaszék, SárbogárJ. 
Budapest

>8 50
Bátaszék. Pécs.
Sárbogárd, Budapest

22 00 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest, Csikéria

22 01 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek éa Goldberger könyvnyomdájában Baia.


