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ELŐFIZETÉSI ARAK:

Földért 
és népért.

A képviselőház pénzügyi bizott
sága letárgyalta és Darányi Kálmán 
földmivelésügyi miniszter felszólalása 
után általánosságban úgy, mint rész
leteiben elfogadta a földmivelésügyi 
tárca költségvetéséről szóló javasla
tot. Mint minden esztendőben úgy 
az idén is elhangzott ellenzéki ol
dalról a bizottság előtt is, de külö
nösen olvasható volt az ellenzéki 
újságokban az az észrevétel, hogy 
a legfontosabb termelési ág szakmi
nisztériumának költségvetése még 
mindig szerény összegű dotálásban 
részesült. Pedig nyitott kapukat ost
romol az, aki a mai kormányt ősz 
tökélni akarja arra, hogy hatható
sabban támogassa a mezőgazdasá- 
goi. Maga az a tény, hogy a kor
mánynak két esztendő alatt sikerült 
megnagyobbítani a földmivelésügyi 
tárca költségvetési kereteit hat millió 
pengővel, azt bizonyítja, hogy a 
kormány gazdaságpolitikai hitvallá
sához hiven a barázdákon és a ba
rázdák dolgozó népén keresztül 
kívánja az egész ország gazdasági 
éleiét lüktetőbbé tenni. A kenyér 
adó földre épített rendszerekkel és 
intézményekkel kívánja a kormány 
több és jobb kenyeret biztosítani. 
Ez a céltudatos gazdaságpolitika 
nemcsak a földmivelésügyi tárca 
céljaira juttatott hat millió pengővel 
felemelt összegben nyilvánul meg 
csupán, hanem abban a következe
tesen érvényesülő rendszerességben, 
amely az egész költségvetést jellem
zi. Nemcsak a földinivelés szakmi
nisztériumának tárcájánál, hanem 
más tárcáknál és címeknél is talál
hatunk olyan jelentékeny beruhá 
zási tételeket, amelyek részint köz
vetlenül, részint közvetve a mező
gazdasági érdekeket szolgálják, főleg 
pedig a mezőgazdaságból élő töme
geknek jelentenek munkát és ke
nyeret. Ilyen tétel például az útépí
tés céljaira előirányzott 13.500.Ö00P 
amelyből bekötő utak fognak épülni 
a községek számára és amelyek leg
nagyobb része munkabér cimén jüt 
a földmivelőnépeknek. Nemkülön
ben ilyen tétel a 'háziipar támoga
tására felvett összeg, mely szintén a 
falusi néprétegek megélhetését moz
dítja elő Nem szabad végül megfe
ledkezni az eredményes külkereske
delmi politikáról sem, amely a me 

zőgazdasági terményértékesítési biz 
tositja részint piacok szerzésével, 
részint a belföldi gabonaárak szín
vonalának helyes megállapításával.

Minőségi búzatermelésünkön kí
vül tengeri, burgonya és babterme
lésünk is a márkás áru piacrahoza- 
talára igyekszik és pedig máris si
keresen.

A Károlyi Gyula gróf kormánya 
idején kezdeményezett kényszerű 
takarékosság, amelyet nemcsak a 
saját magunk pénzügyi helyzete, 
hanem az egész világgazdaság mai 
helyzetképe magyaráz meg, termé

Dr. Reményi-Schneüer Lajos 
városunk országgyűlési képviselője 

szombaton Bajára érkezik.
Dr. Reményi-Schnelier La

jos országgyűlési képviselő a 
szombati napon Bajára érke
zik. A népszerű képviselő több 
napot tölt választói körében. 
Előreláthatólag szombaton dél-

1 fagykár.
Alig pár napja, hogy a me

zőgazdasági bizottságok együt
tes ülésén elhangzott az a fel
szólalás, hogy olyan gyümölcs 
és szőlő termésünk lesz, ami
lyenre emberemlékezet óta 
nem volt példa; s most pár 
nápra rá a Németország felöl 
betört hideg időjárás a szó
szoros értelmében lefogyasz
totta reményeinket.

Szombaton Katymár és-Ma

Ma. kedden este hegedűi Szigeti József 
Nikita de Magaloff kíséretével 

a Liszt Ferenc-Körben.
Ünnepe van ma a Liszt 

Feferic-Körnék, de Baja váro
sa és Bácsbodrog vármegye 
zeneértő közönségének is, mert 
Szigeti Józsefet tisztelheti és 
ünnepelheti hangversenydobo
góján f de ünnepe ez kis ma
gyar hazánknak is, ha Szigeti 
József csodahegedüje évről- 
évre itthon megszólal világkö
rüli hangversenyutjain. Szige
tit a müveit külföld a világ 

szetesen lehetetlen ugrásszerű váltó 
zásokat végrehajtani a költségvetés 
ben és lehetetlen más fontos célok 
tói is összegeket elvonni azért, hogy 
például bármely termelési ágat fo
kozottabban támogatni lehessen, 
mert ez a gazdasági egyensúlyt bon
taná meg. Az azonban bizonyos és 
örvendetes is, hogy a földmivelési 
tárca az adóit költségvetési kerete 
ken belül, azt a szerves gyakorlati 
termelési politikát folytatja, amely 
eredményeivel bizonyítja, hogy he
lyes alapokra van felépítve.

| után Vaskuton és Bajaszentist- 
• vánón fog tartózkodni dr. Re- 
I ményi-Schneller Lajos orsz. 
■ képviselő, majd este résztvesz 
1 a tiszteletére rendezendő párt- 
| vacsorán a Központiban.

daras közölt olyan erős jégve
rés volt, hogy arasznyi vastag 
rétegekben borította a földe
ket, igen nagy károkat okozva 
a szőlőkben.

Vasárnapról hétfőre virradó 
hajnalon pedig erős dér lepte 
meg úgyszólván egész Bács
kát. A kora reggeli órákban, 
a nap közvetlen felkelte előtt 
jégkéreg is képződött az álló 
vizeken.

mind az öt földrészén „a ma
gyar hegedükirály" névvel tün
tette ki, sőt egy idő óta — 
szinte megcsufolva a közmon
dást, hogy senki sem lehet 
próféta hazájában — itthon is 
elismerik kivételes kulturérté- 
két és meghajtják az elisme
rés zászlaját a magyar géniusz 
világraszóló dicsősége előtt.

Szigeti neve ma már foga
lom és boldog lehet az a vá

ros, az az ország, amelynek 
alkalma nyílik részese lenni 
Szigeti tökéletes művészeté
nek. — Hogy Nikita de Ma
galoff herceg eszményi zongo- 
rakisérete csak fokozza az ün
nepi hangulatot, az szinte ter
mészetes.

Ezért, aki szereti a szépet, 
legyen ott kedden este és ön
feledt tapsaival rójja le hálá- 

j ját a magyar zeneművészet 
! legnagyobb külföldi apostolá
nak, Szigeti Józsefnek és a 

| világ legeszményibb zongora- 
kisérőjének, Nikita de Maga- 

1 loffnak.
1 ,________ __ ____ ,

Elsőosztályu érdemrenddel 
tüntette ki a kormányzó 

vitéz leveldi Kozma Miklós 
belügyminisztert.

A kormányzó a miniszterelnök 
előterjesztésére vitéz leveldi Kozma 
Miklós belügyminisztert kiváló 
odaadással és fáradhatatlan ügybuz
galommal a hazának tett értékes 
szolgálati elismeréséül az első osz
tályú érdemrenddel tüntette ki.

Május elején 
közgyűlés elé kerül 
Baja város múlt évi 

zárószámadása.
Baja város törvényhatósági 

bizottsága a következő hónap
ban közgyűlést tart. A köz
gyűlés összehívását a záró
számadás letárgyalása teszi 
szükségessé.

Az elmúlt évi zárószáma
dással most készült el a vá
ros vezetősége és a napok
ban teszik közszemlére. Eza
latt a nyolc nap alatt a kö
zönségnek módjában áll észre
vételeit megtenni. Az esetle
ges felszólalások elbírálására 
és a közgyűlés előkészitésére 
még e hónapban összeül a vá
ros pénzügyi bizottsága, úgy
szintén kisgyülése.

A zárószámadási közgyűlést 
a törvényes rendelkezések ér
telmében még május 15-e előtt 
meg kell tartani.
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Kalapot 
Inget TAVASZRA Harisnyát 

Retikült
Nyakkendőt Rövidárut Combinét-nadrágot

Keztyüt REINHARDT Hálóinget
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Kozma Miklós belügyminiszter 
rendelete az utcai gyűjtés 

szabályozásáról.
Budapesten háromszor, vidéken csak egyszer szabad gyűj
teni évenként. — Idegenforgalmi szempontból is károsak 

a gyűjtések.
Évek óta vajúdó kérdést oldott 

meg Kozma Miklós belügyminiszter, 
amikor az elmúlt napokban rende
letet adott ki, amelyben az utcai 
gyűjtések kérdését rendezi végle
gesen.

Országszerte általános volt a já
rókelők részéről a panasz, hogy 
évenként számtalanszor perselyek
kel állottak a közönség elé, a lég 
különbözőbb jogcímeken gyűjtöttek 
és a gyűjtésekből alig jutott a jóté 
kony célra, mert felemésztette a 
pénzt „az adminisztráció."

— Már tavaly a költségvetési be 
szédemben utaltam arra — mon
dotta a miniszter — hogy az egyre 
ismétlődő nyilvános utcai gyűjtések

Márk Lajos és Társai 
képkiállitása.

Szombaton délután 6 órakor meg
nyílt a Nemzeti Szálló dísztermében 
a bajai képkiállilás.

A kiállítás anyaga Márk Lajos, 
Nagy István, Miskolczy Ferenc és 
Ágoston Vencel festőművészek képei
ből ált.

A tárlatot Márk Lajos képei do
minálják. 35 képet állító t ki a 
Mester.

Őszintén mondhatjuk, hogy a ké
pek külső effektusa és azok tetsze
tős behízelgő modora első megte
kintésre meghódították a közönsé
get. Leginkább figurális képeket, 
három portrét és egy-egy csendéle 
tét láttunk a nagy művésztől.

Genreképeinek majd mindegyike 
egy egy tanulmány. Bár hasonlók 
kifejezésükben, egybeállításuk mód
jára, de nem egy ésugyrnezen ké
pek. Mindegyik más más tárgyú. 
Csak egy közös vonásuk van. Mind 
egyiken ugyanaz az édeskés, mo
solygós üde pillantásu, végtelen bá
jos női varázs, ami olyan emberi és 

nemcsak a közönségnek vannak ter
hére, hanem idegenforgalmi szem
pontból sem kívánatosak. Most agy 
határoztam, hogy évenként csak 
háromszor lehet gyűjteni a főváros 
területén.

A vidéken — mondotta Kozma 
belügyminiszter — évenként csak 
egyizben szabad gyűjteni, de az 
országos inségenyhitő tevékenység 
időtartamára — november 15-től 
március 1 ig — tilos a gyűjtések 
engedelyezése.

A közös gyűjtést az engedélyes 
egyesületek kiküldötteiből alakult 
bizottság bonyolítja le és a befolyó 
összegből az egyesületek százalékos 
arányban részesülnek.

olyan harmonikus, hogy rabjává le
szünk mindegyiknek.

Ez a fenséges eszme uralkodik 
általában a nagy Mester alkotásain. 
Teljesen egyéni, semmi iskolához 
nem tartozó, saját felfogás, saját ki
vitel. Annyira karakterisztikus, hogy 
ez a vonás, ez a Márk-stilus mara
dandó, évtizedek után és azontúl 
is eltörölhetetlen, korszakra jellem
ző, alkotójára örök hírnevet biz
tositó.

Fel sem tudjuk sorolni, hogy élet
képei közül melyek ragadták meg 
leginkább figyelmünket. „Anella", 
„Bál előtt", „La posé", „Emlékek." 
Csak azt éreztük, hogy hatalmukba 
kerítettek, elbűvöltek és lenyűgöz
tek. Van-e csodálatosabb és meg- 
nyerőbb téma a női báj és kecses
ség kifejezésénél ? Már pedig Márk 
mester következetesen ehhez a té
telhez nyúl legnagyobb kedvvel és 
szeretettel. A „Merengő", „Hiúság", 
„Heverő nő", „Névnapi emlékek" 
tárgyai a legragyogóbb női kérdé 

sek megfejtése. Az örökszépségü 
nőt körülveszik itt selyem, redü, 
napsugár, kerevet, virágok s mind 
az, mi a női rejtély csábiéhoz és 
tömjénezéséhez hozzátartozik. Leg
méltóbb azonban benne maga a nő 
lenge, hajlékony nimbusos testével, 
ajkán édes mosolyával, szemén va
rázsteli bűbájos tekintetével.

Ugyanezt a benyomást nyerjük, 
ha portréit megfigyeljük. Akár Ba
jor Gizi, akár Claudia Zenella Wind- 
sor vagy Gergelyné képmásait. Ezek
ben is elsősorban a nőies varázs a 
lenyűgöző. Csak azután jön a kép 
alkotás. Az angol lady maga a 
klasszicizmusba hajló tökéletesség, 
annyira őszinte és való a megteste
sítése. Bajor Gizi pehelyszerü finom
ságában a túlzásig reprodukált min
takép. S a Mester Önarcképe ? 
Erre nem mondhatunk mást, mint 
hogy a leghűségesebb művészi kom
pozíció.

Sokat kellene még írnunk, ha 
nemcsak nagyjából, de részleteseb
ben is szólni akarnák Márk örök
becsű művészetéről. Azonban ez 
nem célja e sorokna k. Csak általá
nos benyomásokról számoltunk be.

Végezetül szabad legyen még 
megjegyeznünk, ha klasszifikálni kel
lene a tárlaton levő képei között 
magunk részéről a „Könyvtárszoba", 
„Készülődés", ,,Merengés" és „Vi
rágok" képeire szavaznánk. Olyan 
vonzó tárgyilagossággal ecsetelt em
lékek ezek, melyeket nem egyha
mar tudunk elfelejteni.

Nagy István a másik patinás fes
tőművész, csak néhány képet jutta
tott a kiállításra. Ezek mindegyikén 
azonban feltalálható az a határozott 
egyéniség, mely Nagy István min
den alkotásán végigvezet. Nagyvo
nalú merész tagozódás teljes színe
ződéssel, a mesteri szeretetnek ké
peihez való hűséges ambiciózus ra
gaszkodásával és szenvedélyével. 
Nincsen benne cikornyaság, affek- 
láltság, maga a valóság, a termé
szet örök fensége, úgy amint azt a 
jó Ég megteremtette. Tájképei olyan 
rigorikus bensőséget árulnak el, akár 
a mély völgyeket, hasadékokat néz
zük, akár a hegyek távlati pompá
ját csodáljuk. Egyéni tökéletes mü
vek. Karakterük olyan tüneményes, 

mint kevés más piktoré. Nagy Ist. 
ván e téren egyedülálló.

Ha Miskolczit jellemezni kellene 
kiállítása után, az állítjuk hogy a 
figurális képzőalkotás erősebb ol
dala. A kis Parasztlány előtérbe he
lyezett arcoskája nagyon tipikus és 
kifejező, hasonlókép Varrónője is 
de talán legmegértőbb Áhitat c. 
olajfestménye, melyben annyi idea
lizmus van és mégis teljesen való a 
maga nemében megnyerő, beszédes 
kép. A nagy Aktja szűzies varázsá
val és női bájával igen figyelemre
méltó produkció.

Ágostont mint ismert akvarellfes- 
tőt köszöntjük. Most is e téren 
nyújtott képei a legrokonszenveseb
bek. A két Utcarészlet szemléltető 
hatásnak. Strandja is. De valahogy 
talán tökéletesebb a Hólapátolók, 
Ez a kép keresetlen, közvetlen és 
igazi művészi munka.

Sajnáljuk, hogy a tavaszi tárlat
ról több bajai festőművészünk tá
volmaradt, pedig bizonyára több 
érdemes és méltó tárgyról beszá
molhattunk volna még.

Városunk müértő és művészetet 
kedvelő közönsége örömmel és há
lával fogadta volna müveiket.

Rapcsányi.

A Nemzeti Egység 
fölényes győzelme a 
bácsbokodi községi 

választásokon.
Nagy érdeklődés mellett zajlott 

le vasárnap a községi választás 
Bácsbokodon. Különösen nagy erő
vel feküdt bele a választásba a füg
getlen kisgazdapárt, hogy kiköszö 
rülje a régi csorbát, amikor maga 
az akkori független kisgazdapárti 
képviselő Szauerborn Károly is ki
bukott a képviselőtestületből. A 
szavazás azonban még se hozta meg 
a nagy garral előre hirdetett ered 
ményt a független kisgazdák szá
mára, ellenben meghozta a fényes 
győzelmet a Nemzeti Egység tábo
rának. Az uj képviselőtestületbe 
ugyanis 17 Nemzeti Egység és 3 
független kisgazdapárti képviselői 
választottak be. Bácsbokod népe

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert 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 bosszankodást pontatlanul járó órájával.

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

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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ezen a választáson is hitei tett jó
zan gondolkozása és a község javá
ért komolyan dolgozók listája mel
lett.

Közúti forgalomban 
résztvevő magán

használatú teher és 
közhasználatú gép
jármüvek és pótko
csik megvizsgálása.

A m. kir. rendőrség pécsi kapi
tánysága, mint gépjárrnükerüleli el
sőfokú rendőrhatóság Pécs szab. kir. 
város és Baja thj. város, valamint 
Baranya és Tolna vármegyék tör
vényhatósága területén telephellyel 
biró és a közforgalomban résztvevő 
magánhasználatú teher- és közhasz 
nálatu gépjármüvek és pótkocsik 
valóságos és jogos üzembentartói 
figyelmét felhívja, hogy ezen gép
jármüveknek forgalomképesség és 
forgalombiztonság szempontjából fo 
lyó évi április 1- töl junius 30 ig 
terjedő időközben való megvizsgá
lását elrendelte.

A vizsgával kapcsolatos általános 
tudnivalókra, valamint a vizsgára 
való behívás sorrendjére nézve a 
kapitányság hirdetményt bocsájtott 
ki, mely hirdetmény a hirdetőosz
lopokon, a pécsi, bajai, mohácsi és 
szekszárdi m. kir. rendő: kapitány
ságoknál, az összes járási főszolga

URÁNIA
Április 22-én

Április 23-án

Tolstoj Leó gróf
legszebb regénye filmen.

Feltámadás
A legszebb dráma, amit eddig 

filmen alkotlak 10 felvonásban.

Kiegészítő műsora 
a tavasz nagy 
meglepetése.

Csak 16 éven felülieknek!

Híradó.

bíróságoknál és a jegyzőségeknél 
megtekinthető.

Egyben felhívja mindazok figyel
mét, kik gépjármű vezetésére veze
tői jogosítványt nyertek, hogy a 3, 
illetve 1 évenként kötelező időszaki 
orvosi vizsgálatnak tegyenek eleget, 
mert a mulasztókkal szemben kihá
gást eljárás indul meg. Az időszaki 
kötelező orvosi vizsgálat szempont
jából teljesen mellékes, hogy valaki 
tényleg vezet-e, vagy sem gépjármü
vet, mert mindaddig, mig vezetői 
jogosítványát a kiállító rendőrható
sághoz be nem szolgáltatja, az idő
szaki orvosi vizsgálatnak magát ön
ként alávetni köteles.

HÍREK.
Bajai kisnaptár.

Április 21-én este fél 9 órakor a 
Liszt Ferenc-Kör hangversenye 
a Nemzetiben.

Április 25 én délelőtt 9 órakor a 
Bácsbodrog-vármegyei Lóte
nyésztők Egyesületének rendes 
közgyűlése a vármegyeházán.

Április 25 én délelőtt 10 órakor a 
bácsmegyei Szarvasmarha Te 
nyésztő Egyesület közgyűlése 
a vármegyeházán

Április 25 én este egynegyed 7 óra
kor az OMKE tisztújító köz
gyűlése a Nemzetiben.

Április 26-án délelőtt 10 óraker az 
OMKE nagygyűlése a Nemze
tiben.

— Vasárnap lesz az OMKE 
naggyülése. Az OMKE bajai ke
rülete április 26-án, vasárnap déle
lőtt 10 órakor a Nemzetiben tartja 
naggyüiését,melyen a központ alel- 
nöke Vértes Emil dr. Balkányi Kál
mán igazgató és Nádor Jenő titkár 
ismertetik a kereskedelmi és gazda
sági élet aktuális kérdéseit.

— Tegnap Európaszerte óriási 
hóviharok voltak. Tegnap Európa
szerte óriási hóviharok pusztítottak, 
melyek számos szerencsétlenséget 
és közlekedési nehézséget okoztak. 
Különösen Németországban volt 
nagy a hóvihar.

— A mai izgalmas élet küz
delmeiben kifáradt egyének, akik 
csaknem kivétel nélkül székszoru- 
lásban, bélfájdalmakban és felfúvó
dásban szenvednek, igyának regge
lenként egy egy pohár természetes 
„Ferenc József**  keserüvizet, mert 
ez. az ideális hashajtó összes jellem 
ző tulajdonságait egyesíti magában.

Budapesti Nemzetközi Vásár
május 8—18.

A magyar ipar átfogó nagy bemutatója.
50 százalék — utazási kedvezmény
A május 2—18 ig Budapestre váltott teljesáru jegy május 8—24-ig 
díjtalan visszautazásra jogosít, ha az utas vasárigazolvanyt tud 
felmutatni. — Vásárigazolvány kapható: Baján Bank és Keres
kedelmi R. T-nál és a menetjegyirodában. Ára 2*80  P

— Szombaton lesz a bácsme- I 
gyei Szarvasmarha Tenyésztő 
Egyesület közgyűlése a várme
gyeházén. A Bácsbodrog vármegyei , 
Szarvasmarha Tenyésztő Egyesület 
április 25-én, szombaton délelőtt 10 l 
órakor a vármegyeháza közgyűlési 
termében tartja közgyűlését dr, 
Szabó Szabovljevits Dusán ny. alis
pán elnökletével. A közgyűlés 12 
pontból álló tárgysorán az elmúlt 
év működéséről számolnak be és 
ismertetik az idei munkaprogramot 
is. Az elnöki megnyitó után az , 
igazgatói jelentést Sárfy Elek gaz
dasági felügyelő terjeszti elő. A i 
tárgysorozat lefolytatása után, mely
nek több személyi motivumu pontja 1 
is lesz, dr. Zajtay Aithur a takar- I 
mányozásról tart előadást.

— Megfosztják nyugdíj jogosult
ságuktól azokat a spanyol tiszteket, 
akik politikai küzdelemben részt 
vesznek. A képviselőház 212 sza
vazattal négy ellenében fogadta el 
ezt a javaslatot. A jobboldali pártok 
nem veitek részt a szavazáson.

— Szívbetegeknek és érelme
szesedésben szenvedőknek reg
gel éhgyomorra egy fél pohár ter
mészetes „Ferenc József**  keserü
viz — a legkisebb erőlködés nélkül 
igen könnyű ürülést biztosit, a gyo
mor és a belek működését előse
gíti s az emésztés renyheségét csak
hamar megszünteti.

Elveszett kölyök foxi,
első ballába hibás. Meg
találó jutalomban része
sül. WERER gyógyszer
tár Eötvös-utca.

MOZI.
Szász Ha Baján.

Minden rádió tulajdonos tudja ki 
az a Szász Ila. Egymás között ha 
beszélgetnek róla, azt a becéző ne
vet adják neki „jó pofa".

Szász Ila a magyar rádió kedven
ce; a kitűnő imitátor és utánzó szer 
dán és csütörtökön tartja műsorát 
az Urániában. A kitűnő előadómü- 
vésznő ezúttal a legjobb számait 
mutatja be és az Uránia, ezenkívül 
egy ragyogó filmet is bemutat, amely
nek címe : „FELTÁMADÁS" Tols
toj gróf legnagyobb szabású regénye 
után.

Hogy e ragyogó műsort az egész 
város közönségének hozzá íérhelő- 

vé tegye az Uránia, megszokott ren
des mozi helyárakkal mutatja be. 
A délutáni helyárak filléresek, az 
esti helyárak rendesek, de a szel
vény minden előadásra érvényes.

Ajánlatos az előadásokra a dél
előtti elővételi pénztárnál a jegye
ket megvenni.

BAJA-BÁCSKAI 
OZMUVELUDÉSI 

EGYESÜLET HÍREI:
Lehotai Árpád nemzeti színházi 

elfoglaltságára való tekintettel Goethe 
remekműve a „Faust" vitéz Hód- 
sághy Béla fordításában május hó 
9-én kerül szinre a Központi Szín
házban rendkívül érdekes előadás
ban, délután 4 és este 8 órai kez
dettel. Jegyek elővételben már vált
hatók a Közművelődési Egyesület 
irodájában, Zichy Bódog-tér 6, te
lefon 97.

Tekintettel a nagy érdeklődésre 
ajánlatos a helyeket bebiztosítani. 
A legdrágább hely tagok részére 
1 pengő.

Laptulajdonoa:
Or. KNÉZT LEHEL

Eladó ház.
A Patak-utca 11/b számú 4 szoba 
és mellékhelyiségekből álló adómen

tes ház szabad kézből eladó

CORSO
Vasárnap

A londoni filmgyártás remeke

Felhívás 
keringésre

Bűbájos operett 10 f. 

Ezenki. ül:

Köszönöm, 
hogy elgázol

5 Kitűnő énekes, zenés
| vigjáték 10 f.

Híradó
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Autóbusz menetrend
Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé

Mohács-Bácsalmás között.

érkező vonatot. II induló vonathoi{.

Km. 1 Állomások 2

0 7'5 in j1 Bácsbokod vasútállomás él1' 1425

3 725 Bácsborsód 14'5

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasútállomás 13“5

16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132,)
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5

28 835 Nagybaracska piactér 13°5

29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 13“
34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230

42 915 Riha f. m. 1225

48 925 V
érk. Mohács dudapart i d. 12'5

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

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

b száraz
Házhoz szállítva száraz

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát 
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

2 éves 
vágású

aprított akácfa 3'50
apritott tölgy és szilfa 3'20 

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk. 
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelők es tüzifanagykereskedők

BAJA Telefon :
Haynald-u. 13. városi iroda 42.

Telefon : 
tűzifa telep 195.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÓTAUA 70.

U Egyszerű cementlap 
* Díszes
H Márvány mosaik-lap 
Íu Favence (csempe!

Mettlacii-lap

A Kutgyürü 
|l| Cementcsövek 
á Cementváíyuk

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Portland cement 
Ultököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa B A JA. — Telefon 160.

A Máv. menetrend:
Érkezés Honnan? Indulás H 0 v á ?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 31
Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15
Ujdombovár. Sárbogárd, 

Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

/3 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 9 50 Baja, Bálaszék, Pécs

M 30 Ujdombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombová

76 52 Pécs, Bátaszék. Baja 14 25 Hercegszántó

78 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
hüciapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 48 Gara

18 30 Bpesl, Kiskunhalas 15 55 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest

19 58
Ujdombová . Pécs,

Bátaszék 18 50 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

21 25
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 22 00 Bácsalmás. Kiskunhalas. 

Budapest. Csikéria

22 58 Bpest, Sárbogárd 22 01 Bátaszék. Ujdombovár. 
Budapest

II É B T E C SzénkererkedelmiW E K II E 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

HÓFEHÉR 

beremendi mész 
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házho z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
ápr. 28-tól ápr. 27-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A HYOMDAVÁLLALAT.

Bakanek *>  Goldberger
könyvnyomdái a 

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK 
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

Nyomatott Bakanek éa Goldberger könyvnyomdájában Baja.


