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Felelős azerkfcsztő es felelős kiadó >
Dr. KNÉZY LEHEL

Helyben aegyedévre 6 pangó
Helyben agy hónapra ... 2 pengi

ELŐFIZETÉS! ARAK:

Koscialkowszki 
lengyel miniszterelnök Budapesten

Az uj korszak államvezető ' 
művészetéhez tartozik, hogy a 
kormányfők időről időre utra- 
keljenek s meglátogassák az 
országukkal barátságos viszony
ban élő nemzetek kormány
főit.

Az ilyen látogatások hosszas 
diplomáciai előkészítést igé
nyelnek ; sok költséget okoz
nak az illető államoknak és 
épen ezért csak akkor kerül
nek gyakorlati kivitelre, ha 
komoly államérdekek kívánják.

Természetes, hogy az álla
mok egymásközti kapcsolatai
ban az érdekeken felül az ér
zelmek is szerepet játszanak 
s azok az államkapcsolatok a 
legerősebbek, amelyeknél az 
érzelmek az érdekekkel is 
összhangban állanak.

Nincs a világon még egy 
nemzet, melynél ez a két fel
tétel jobban fenforogna, mint 
épen a magyar és a lengyel 
nemzet között.

Ezer év története, az oszt
rák császári ház elnyomó ural
mának, de jó néhány évtized
nek közös uralkodó alatt el
töltött dicsőséges emléke — 
olyan erős érzelmi szálakat 
fűztek a lengyel és magyar 
nemzet között, melyek erő
sebbeknek bizonyultak a dip
lomáciai cselszövők minden 
aknamunkájánál.

Nem volt még a világtörté
nelemben eset, mely bennün
ket a lengyelekkel szemben- 
állitott volna.

Az a sok rokonvonás, mely 
a lengyel nemzet rokon társa
dalmi osztályait jellemzi; a 
diszmagyar ruhának hasonló
sága a lengyel nemzeti diszvi- 
selethez, mind olyan szellemi 
és erkölcsi tényezők, melyek 
biztos érzelmi alapjai lettek a 
lengyel—magyar kapcsolatok
nak.

Sok évszázados eloyamtá- 
sából uj életre tárnadt lengyel 
nemzet ma Európa számot
tevő nagyhatalma s annak a 
középeurópai blokknak, fpely 
Olasz — Osztrák — Magyar és 
Lengyel-országból áll, Icelétre

előretolt hatalmas védbástyája.
Az első lépést, melyet Göm

bös Gyula miniszterelnök tett 
meg másfél év előtt, amikor 
Varsóba látogatott s megkö
tötte a lengyel—magyar mű
vészeti s irodalmi kapcsolato
kat biztosító és kimélyitő szer
ződést ; most követte a máso
dik lépés : a lengyel miniszter
elnök budapesti látogatása.

A kulturális kapcsolatok ár
nyékában ott húzódnak meg 
a két állam érdekeit kölcsö
nösen kielégítő anyagi vonat
kozású szerződések, melyek az 
egyre jobban mélyülő erkölcsi 
és szellemi kapcsolatok révén 
is napról-napra erősbbödnek.Df. Reményi-Schneller Lajos, Baja ország
gyűlési képviselője elnökölt a kereske

delmi tárca költségvetését tárgyaló 
pénzügyi bizottság ülésén.

Szerdán, április 22-én tár- 
gy^Jt^ a képviselőház pénz
ügyi bizottsága a kereskedelmi 
tárca költségvetését.

Az ülésen, melyen részt vett

A Korona-vendéglő 
véres Józseí-napja. 

Fogházbüntetésre ítélte a törvényszék a csendörverö 
Stiebert és társait.

Tegnap tárgyalták a törvényszé
ken Slieber József és társai Suta 
András. Tadips Márton, Ba|ázsev 
József, Schmidt Jó/sef és öry Jó 
zsef ügyét, akik márpius 18 án éjjel 
a Korona vendéglőben megtámad
ták, letlieg báalalqjazlák Csa
nádi János csendőrt.

A tárgyaláson számos tanút hall
gattak ki, akik kivétel nélkül su- 
lyosap tprhelő yp|lomást tettek.

ppjl^ezelejs Jtasef napon este 
11 óraj Jájban m^r ittasan nyílott 
be a vendéglőbe az öttagú társaság 
Slieber, Suta, Tadity, Bala/sef és 
Schmidt. Suta szóváltásba kevere
dett a tulajdonosnővel és megsér
tette, mire az arculütfttte őt. A fel

Nekünk talán soha nagyobb 
szükségünk nem volt jóakarata 
baráti kéz támogatására, mint 
épen napjainkban.

De a testvérnemzettől is 
joggal várjuk, hogy nehéz hely
zetünkben jóakaratuan siessen 
segítségünkre.

Nemcsak Budapest, de az 
egész ország lakossága köszönti 
a lengyel miniszterelnököt és 
személyében az egész lengyel 
nemzetet.

Feltámadásunk pirkadó haj
nalán tele reménnyel, hittel 
és bizalommal fogadjuk Bem 
apó népének magas képvise
lőjét s ugyanazt a biztató ér
zést jelenti a lengyel minisz
terelnök jelenléte ma nekünk, 
amit 1848-ban Bem apó jelen
tett a vitéz magyar honvédek
nek.

Winchkler István kereskede
lemügyi miniszter is, dr. Re
ményi Schneller Lajos, Baja 
város országgyűlési képviselője 
elnökölt.

háborodott társaság rátámadt az 
asszonyra és öt védelmező házas
társára. Ekkor lépett be Csanádi 
János csendőr és látva a kitörni ké
szülő verekedést, közbelépett, mire 
az izgága társaság vele szemben is 
táiijaíjólag lépett fel, sőt a jelenlevő 
öry József biztatására tettleg is 
bántalmazni akarta.

A törvény nevében . * .
A csendőr szorongatott helyzeté

ben kardot rántott és „a törvény 
nevében, ne közeledjék hozzám 
senki" — felszólítással kimept. Sut*  
András, a mulatozók egyike mégis 
utána ment, mire a csendőr a tá
madót kardjával fejbevágta. Suta 

összeesett, jajgatására kisiető bará
tai Slieber és Tadity az elsiető 
csendőr után futottak ; Slieber Jó
zsef megtámadta és ökölcsapásaival 
csaknem eszméletlenre verte a csend
őrt, akit a verekedésről értesülő 
és odasiető társa Bodó Imre őrmes
ter mentett ki a garázda péklegény 
kezeiből. A másik támadó Tadity 
erre elfutott, de a kórházba szállí
tott Suta kivételével rövid félóra 
alatt a rendőrségen hallgatták ki a 
balul végződő József-napot tartó 
társaságot. '

A Kosopa vendéglő tulajdonos
nője és hájastársa, a zenészek, pin
cérlányok kihallgatása és megeske- 
tése után a törvényszék a követ
kező Ítéletet hozta.

A vádlottakat kivétel nélkül bű
nösnek találta és hatósági közeg 
elleni erőszak és súlyos testi sértés 
vétsége miatt Slieber Józsefet 4 
hónapi, Tadity Mártont 2 hónapi, 
Suta Jánost 1 hónapi, Balazsef Jó
zsefet és Schmidt Józsefet 1 — 1 heti 
fogházra, öry Józsefet pedig a ne
vezett vétségekre való rábeszélés 
miatt í hónapi fogházra Ítélte.

Stieber, Suta, Balazsev és Schmidt 
az ítéletbe belenyugodtak, öry és 
Tadity fellebbezést jelentettek be.

A francia kormány 
nem ellenzi, hogy 
Törökország kérel

mét teljesítsék.
Törökországnak a Dardanel

lák megerősítésére vonatkozó 
kérelmével kapcsolatban a Petft 
Journal a következőket írja : 
A török kormány diplomáciai 
utón kívánja megoldani a kér
dést. A francia kormány nem 
ellenzi, hogy Törökország ké
relmét teljesítsék.

Az Oeuvre úgy tudja, hogy 
a török előterjesztésre vonat
kozó francia választ csak tik
tizenöt nap múlva fogják át
adni Ankarában.

Júniusban lesz az elsft sorozU 
Ausztriában.

Ez év júniusában rendezik meg 
az első sorozást egész Ausztriában 
az uj őszit ák hadsereg számáj>. 
Egyelőre csak az 1915 ös korosz
tály kerül sor alá. A szolgálatra 
alkalmasokat ősszel hivják be kato
nai szolgálatra.
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Nyakkendőt 
Keztyiit

TAVASZRA
Rövidárut

REINH ARDT
divatcsarnokból Baja. — Tel. 118.

Harisnyát 
Retikült 

Combinét-nadrágot 
Hálóinget

Holnap este érkezik Bajára 
dr. Reményi-Schneller Lajos 

országgyűlési képviselő.
Programokban gazdag lesz a képviselő bajai tartózkodása

Dr. Reményi-Schneller Lajos, Ba
ja város országgyűlési Képviselője 
szombaton étkezik Bajára. Dr. Re
ményi-Schneller megérkezése után 
részt vesz a Nemzeti Egység Párt
jának szombat délutánra összehívott 
nagy választmányi ülésen.

A nagy választmány ülése után 
este 8 órai kezdettel a NÉP társas
vacsorát rendez dr. Reményi-Schnel
ler Lajos képviselő tiszteletére. A 
vacsorán a város társadalmának va
lamennyi rétege nagy számmal je
lentette be részvételét.

Vasárnap délelőtt 10, órakor az

Május 1-én lesz Bácsbodrog vármegye 
tisztújító közgyűlése a vármegyeházán.

A májusi közgyűlés elé kerülnek a megyei alapok 
múlt évi zárószámadásai.

Május 1 én délelőtt fél 10 órakor 
apatini dr. Fernbnch Bálint főispán 
elnöklésével tartja Bácsbodrogvár- 
megye törvényhatósági bizottsága 
rendes közgyűlését.

A közgyűlésen vitéz dr Bajsay 
Ernő vármegyei főjegyző ismerteti 
a közügyek állapotáról szóló évne- 
gyedes jelentést. A közgyűlésnek 
legkiemelkedőbb eseménye a rész
leges tisztujilás lesz.

Dr. Kovács Huszka Ferenc kor 
mányfötanácsos törvényhatósági bi
zottsági tag a közgyűlésen a hagyo
mányhoz híven megemlékezik a tria

Május 3-án impozáns keretek között 
avatja a bajai állami tanitóképző-intézet 
a világháborúban elesett hősei emlékét
A város nevében dr. Borbiró Ferenc polgármester koszoruzza 

meg az intézet hőseinek szoboremlékét.
Május 3-án nagy ünnepe lesz a 

bajai m. kir. állami tanitóképzőin- 
tézetnek. E napon avatja fel az in 
tézet a világháborúban elhunyt hősi 
diákjai emlékét. Miskolczy Ferenc 

Ipartestületben nagygyűlés lesz, 
melyre szintén bejelentette részvé- 

j telét, ezt követően pedig az OMKE- 
I nek a Nemzetibe összehívott gyűlé

sén vesz részt.
A képviselő vasárnap délután au

tóján Vaskutra megy az ottani vá
lasztókat keresi fel este 6 órára is
mét Bajára jön, illetve Szentistván- 
ra látogat.’

Dr. Reményi-Schneller Lajos kép
viselő hétfőn délelőtt a Nemzetiben 
kihallgatáson fogadja a hozzáfordu
lókat. A képviselő hétfőn délután 
távozik el Bajáról.

noni gyászos évfordulóról.
Sopron, Békés, Pest, Somogy, 

Csanád és Komárom megyék, vala
mint Miskolc város közönsége kü
lönböző átiratokkal fordulnak a me
gye törvényhatósági bizottságához s 
az átiratoknak a kormányhatóság 
előtt való támogatását kérik

A közgyűlésen ismertetik a vár
megyei háztartási, közúti és gyám
pénztári alapoknak elmúlt évi záró
számadását.

A közgyűlés fontos témáit figye
lembe véve, valószínűleg nagy ér
deklődés mellett fog lefolyni.

| bajai festőművész alkotása a pajzs- 
zsal megkapóan megörökített ifjú 
szép szobormüve, mely az intézet 
két főszárnyát összekötő árkádsor 
előtt kapott szembetűnő hatásos el

helyezést.
A szobormű avatási ünnepségre 

lelkes öntudattal készül a neves ba
jai iskola. A műsort is ehhez mél
tóan állították össze. Az ünnepség 
délelőtt 11 órakor kezdődik a kö
vetkező programmal:

Hiszekegy. Énekli az ifjúsági ének
kar. Felavató beszéd. Irta Amler 
Antal c. ny. főigazgató, az intézet 
olt igazgatója. Háborús katonada

lok. Énekli az ifjúsági énekkar. 
Gyula diák : Boldog szunnyadókhoz. 
Szavalja Tóbiás Ferenc V. éves ta- 
nitórrövendék. Rudnai: Hősök. Énekli 
az ifjúsági énekkar. A szobrot át

Márk Lajos festőművész.
Gyenge az én toliam ahhoz, hogy 

a mi kedves, világhírű mesterünk, 
Márk Lajos festőművész alkotásait 
jellemezhessem és értékelhessem. 
Nem is ez a célom. Csak arról a 
feledhetetlen műélvezetről akarok 
beszámolni, amelyben szükebbkörü 
bajai kiállításán részem volt.

A tárlat nagyonalu szemlélete már 
elég ahhoz, hogy megérezzük a 
mester meleg szivét és érzékeny, 
szelíd, néha merengő, álmodozó 
lelkét.

De figyeljük meg részletesebben, 
tanulmányozzuk közelebbről egyes 
alkotásait. Ebben a törekvésünkben 
nagy segítségünkre lesz a közöt
tünk élő, tehát jól ismeri dr. Bor
biró polgármester feleségének frissen 
készült arcképe. így nagyon könnyű 
lesz megállapítanunk, hogy a mes
ter a fény, az árnyék és a szin 
halk tünde játékában, az arc tiszta
ságában, derengő mosolygásában és 
a szem tükrében milyen művészi 
erővel jellemez. Jellemzésének fi 
nomsága és ereje nemcsak a ben- 
sőség varázsával hat, hanem iga
zolja a lélekbúvár megfigyelésének, 
lelki tanulmányának mélységét, pár
tatlanságát. Tehát nem a részletek 
hű másolására, hanem az egyéniség 

' éreztetésére törekszik. Ezért arcké
pei nem szolgalelkü másolatok, 

| fényképek, hanem minden aprólé- 
i kosság nélkül valóságos jellemraj- 
I zok. Ebben érzem én a mester igazi 
' nagyságát és művészi magasságát. 

veszi Dobosy Elek igazgató. Sass 
Ede : Magyar végrendelet. Szavalja 
Lázár József IV. éves tanitónöven- 
dék. Szózat. Énekli az ifjúsági ének
kar.

Ezután az emlékmű megkoszorú
zása következik. A városi törvény
hatóság nevében dr. Borbiró Ferenc 
polgármester koszoruzza meg a 
szobrot. A tanári testület koszorú
ját Desics József igazgató-helyettes, 
az ifjúság koszorúját Csullag Ferenc 
ifjúsági elnök helyezi el, majd az 
ifjúság diszmenetben elvonul az eui 
lékniü előtt.

Nagy mértékben fokozta meglá
tásomat, műélvezetemet a mester
nek az a megjegyzése, hogy öt 
egyik szépiró (esztétikus) Velazquez- 
hez hasonlította. Igaza volt annak a 
szépirónak, mert a mi kedves mes
terünk is — miként Velazquez — 
valósággal jellemez, az egyént állítja 
elénk a maga igazi mivoltában. Nem 
hízeleg, nem hazudik, hanem a va
lóság tökéletes igazságával festi meg 
megrendelőinek arcképét. Minden 
arcképe egy-egy elmélyedő lelki 
tanulmány. De én mégis úgy érzem, 
hogy gyengédebo, nemesebb érzé
sekben sokkal gazdagabb, érzéke- 
kenyebb lelkű a mi kedves meste
rünk, mint Velazquez, mert sokkal 
lágyakban, finomabban, az élethü- 
ség melegebb, közvetlenebb meg
nyilvánulásában és a keresetlen 
valóság fokozottabb erejével, bájá
vá 1 alkotott.

Ha más tárgyú képeit tanulmá
nyozzuk, azonnal megérezzük, hogy 
a mindennapi élet jelenségeit is mű
vészi szemmel, a valóság bensősé
ges átérzésével tanulmányozta. Ezért 
hatnak életképei a közvetlenség 
megkapó melegével, a mélyebb, 
tisztább művészi meglátások erejé
vel.

A szoba belsejét ábrázoló (inle- 
rieur) képein a valóságot lelkiség
gel, az otthon melegségével, szere- 
tétével gazdagítja és a napfény mű
vészi erejű játékával annyira telíti, 
hogy a természeti élet teljességét 

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 járd Arájával. 

Óra vásárlés és javítás csak szakembernél.
Pontaian |ár« férfi é> nöl karérák i évi |étállái>al már < piHfátál.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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még a szoba levegőjének tnegrez- 
dülésében is érezzük.

Megérezhetjük talán Márk mester 
művészetében Giotto, Leonardo, 
Rafaello, Rembrandt, Correggio és 
Manet művészetének hatását, ami 
azonban nem homályositja, nem 
csökkentheti az ö világszerte elis
mert nagyságát, mert teljesen önál
ló művészi felfogásának, kifejező, 
jellemző erejének gazdagságával, 
frisseségével, játszi könnyedségével 
mindég uj művészi értéket alkotott 
és sohasem másolt.

De meg kell még emlékeznünk 
kerti, szabadtéri képeiről is, ame
lyek a valóság, a természeti elethü- 
ség megkapó erejével gyönyörköd
tetnek.

A fény, a levegő szín- és forma
bontó, bőkezű színező hatása és 
távlatot éreztető mesteri ereje a va
ló élet átérzésével, hangulatával te
lítik lelkeinket.

Csak a hála és elismerés benső
séges érzésével mondhatunk köszö
netét a mi kedves mesterünknek, 
hogy mélyebb, tisztább meglátások 
közvetlenségével, derűs hangulatá
val, gyönyörködtető hatásával telí
tette és szép érzésekkel gazdagitot 
ta lelkeinket. Dr. Puskás.

— Gyomorsavas szellemi mun
kásoknál, neuraszténiás embe
reknél és betogeskedö asszo
nyoknál reggelenként éhgyomorra 
egy egy pohár valódi„FCren<JÓZief‘* 
keserüviz rendkívül jótékony hatást 
fejt ki.

URÁmft

Április 25-én 
Április 26-án 
Április 27-én

A legszebb párisban ké
szült német nyelvű film 

Érettségi 
előtt!

A mai ifjúság legnagyobb 
problémája filmen 12 felv.

Főszerepben :

Hertha Thiele, 
Heinrich Georg, 

Peters Voss

Színes filmek, 
kulturfilmek 

és híradó kiegészítés

HÍREK__
Bajai kisnaptár.

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.

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

i Április 26 án délután fél 5 órakor 
BTSE—Bácska bajnoki futball
mérkőzése.

Április 30 án délelőtt fél 10 órakor 
Bácsmegye kisgyülése a várme
gyeházán.

I — Ezüstlakodalom. Lukács L.
i Miklós állampénztári főtanácsos és 

neje ma érkezett el boldog házas
ságuknak 25 éves évfordulójához. 
Reggel 8 órakor P. Jugh Miklós 
plébános szentmise keretében meg
áldotta a jubiláló házaspárt és ma-

' gasan szárnyaló beszédben kérte a 
; a jó Isten további áldását rájuk.

Schmidt Ferenc fenséges orgona 
játékkai és gyönyörűnél gyönyörűbb 
énekekkel repitette a szép számban

(ORSO
C===t >~~S>» S=S3M

Vasárnap
A londoni filmgyártás remeke

Felhívás 
keringöre

Bűbájos operett 10 f.

Ezenkívül:

Köszönöm, 
hogy elgázolt

Kitűnő énekes, zenés 
vígjáték 10 f.

Híradó 

megjelent jóbarátok és tisztelők lel 
két hő imádsággal az Egek Urához, 
hogy szent kegyelmével és áldásá
val még sokáig tartsa meg őket erő 
ben egészségben.

— Hatalmas vihar Felsődunán- 
tulon. A szerdán lefolyt hatalmas 
égiháboru csütörtök délután is meg
ismétlődött. Az égboltozatot elborí
tották a fekete felhők és borzalmas 
erejű orkán dühöngött A telefon
vonalakat súlyosan megrongálta a 
vihar, mert számos póznát döntött 
ki helyéből. Rengeteg háznak kerí
tését, ragadta magával a nagyerejü 
forgószél és a felsödunántuli közsé
gekben jelentős kárt is okozott.

— Halálozás. Pálos Béla ny. 
máv. osztályméinők hosszú bete
geskedés után életének 66-ik évé
ben, tegnap Rákosligeten elhunyt. 
Az öregurat Bajához közeli rokoni 
kapcsolatok fűzték, dr. Knézy Le
helhez, a Baja—Bácska felelős szer
kesztőjéhez, illetve fiához Knézy 
László folyammérnökségi műszaki 
gyakornokhoz, aki az elhunytban 
apósát gyászolja. Pálos Béla halála 
Rákosligeten és Baján is őszinte 
részvéttel találkozik. Ma temetik 
Rákosligeten.

— Orvosának megválasztása bi
zalom kérdésé I Gyógyulásához vi
szont nagy mértékben hozzájárul, 
ha a szedett gyógyszer iránt is bi
zalommal viseltetik. Ezért vásároljon 
szükség esetén kizárólag valódi As- 
pirin tablettát, amelyen a „Bayer" 
kereszt, mint a megbízhatóság jele, 
látható.

— A Milliók Könyve 416 száma 
ismét H. Coutths Mahlernek a leg- 

; népszerűbb szerzőnknek gyönyörű 
• regényét közli, „A sors hullámai" 
! ez a címe az uj Courths-Mabler re

génynek, amely a szív, a szerelem 
és a sors hullámairól szól s egész 
sereg változatos emberi életet - tár 
elénk. Megjelent a Milliók Könyve 
legújabb száma ára 20 fillér, kap
ható mindenütt.

— Idegesség, fejfájás, álmat
lanság, reggeli rosszullét, levertség, 

I bágyadtság, szédülés, esetében a 
természetes ,,Ferenc József" kese- 

I rtiviz az emésztőszervek hiányos 
működéséből eredő zavarok nagy 

’ részét azonnal megszünteti, az ét
vágyat erősen fokozza s visszaadja 

i a testnek és szellemnek régi frisse- 
| ségét.

SPORT.
A Bácska—Turul mérkőzésen 

megafonon közvetítik a 
Ferencváros—Hungária 

küzdelmét is.
A bajnoki szezon utolsó nagyobb 

jelentőségű mérkőzése kerül leját
szásra vasárnap Baján. A Turul és 
a Bácska találkozása fokozott ér 
drklődésre tart számol, mivel a 
két csapat erőviszonyai sohasem 
állottak olyan közel mint most. A 
közelmúltban feljavult Bácska tar
talékos csapatával is megszorította 
az alosztályt bajnok BSE-t, most 
teljes csapattal fog küzdeni a Tu
rul ellen. A Turul is átesett kissé

| hoss/u ideig tartó gyengeség! perió-. 
I dúsán egy éitékes győzelmen ke- 
| resztül akarja megmutatni közönsé- 
' gének, hogy a bajnokságban való 
j tossz szereplése után már a régi 

lelkesedésü együttes küzd a zöld fe-
; hér színekben.

A Ferencváros—Hungária mér
kőzést a rendezőség intézkedésére 

i megafonon fogiák közvetíteni. A 
mérkőzés délután fél 5 óra kezdet- 

' tel a Bácska itndezésében kerül 
lebonyolítási a. Elömérközést. a BSE 

' és a Bácska második csapatai fog- 
í ják játszani 3 órakor.

BAJA-BÁCSKAI 
KÖZMŰVELŐDÉSI 

EGYESÜLET HÍREI:
Leholai Árpád nemzeti színházi 

' elfoglaltságara való tekintettel Goethe 
remekműve a „F üst" vitéz Hód- 

1 sághy Béla fordításában május hó 
' 9-én kerül színre a Központi Szin- 
I házban rendkívül erdekes clőadás- 
; bán, délután 4 és es e 8 órai kez- 
1 dvtti 1. Jegyek elővételben már vált- 
1 hatók a Közművelődési Egyesület 
' irodájában, Zichy Bódog-lér 6, te- 
i lefon 97.

Tekintettel a nagy érdeklődésre 
ajánlatos a helyeket bebiztosítani.

I A legdrágább hely tagok részére 
1 pengő.

Laptulajdonos :

Dl. KMÉn LÉNÉL.

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

tes ház szabad kézből eladó

Elveszett kölyök foxi,
első ballába hibás. Meg
találó {utalómban része
sül. WEBER gyógyszer
tár Eö’vös u’c«.



1 baja-bacska l*6. áprilit 25,

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 715 ir Bácsbokod vasutállomás érk 1425

3 725 Bácsborsód 1415
11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasutállomás 13«

16 8oo Gara községháza 13®
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasutállomás 13>5
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 8® Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 12®
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Riha f. m. 1225

48 925 Vérk. Mohács dudapart ; id. 1215

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

2 NAGY VÁLASZTÉKBAN

IÍ Egyszerű cementlap 
I* Díszes „

Márvány mosaik-lap 
IFavence (csempe) 

Mettiacii-lap

A Kutgyürü 
II) Cementcsövek 
A Cementvályuk

<0 
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

Portland cement 
Ültökül fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNY05ABB ÁRBAN KAPHATÓ

Grünhut és Társa
A Máv. menetrend:

Érkezés Honnan? Indulás Hová?óra perc óra perc

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 31 Bácsalmás, Kiskunhalas 

Budapest, Csikéria

9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 
Budapest

13 10
Budapest, Sárbogárd. 

Bátaszék 10 35 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

13 48
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 50 3aja, Bátaszék, Pécs

14 20 Uidombovár 14 21 Bátaszék, Ujdombovár

16 .52 Pécs, Bátaszék, Baja 14 25 Hercegszántó

18 03 Gara 14 29 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

18 27 Hetcegszáritó 14 48 Gara

18 30 Bpest, 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

Nyomatott Bakanek és Goldberger k&ayvnvonidáiában Baia.

Saját termelésű tűzifa

2 éves 
vágású

h száraz
Házhoz szállítva száraz

akác hasábfát 
kőris 
tölgy 
szil 
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy

Telefon : 
tűzifa telep 195.

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 és tüzifanagykereskedők

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

y £ U Y E Szénkereíkedelmi
W IC i aL Részvénytársaság

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

HÓFEHÉR

beremendi mész
Dunakavics kőpor falszigetelő 

teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
ké?je ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva
ápr. 28-161 ápr. 27-ic

Or. GEIRINGER JÁNOS

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

>•

gyógyszertára

Bakanek *.  Goldberger
könyvnyomdái a

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
I jutányos áron, a legizlésesebb és 
| modern kivitelben készülnek.


