
május 31. Vasárnap Ara 8 fillér IV. Fám 125.

SAJA-BÁCSKA
SzcrkwaxtAaég ás kiadóhivatal.

FERENCIEK-TERE 2. S7.AM
Falaid* axarkMBtfl és felelős kiadó,

Dr. KNÉZV LEHEL
ELŐFIZETÉSI ARAK:

Halybau negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Szociális közigazgatás.
Kozma Miklós belügymi

niszter tárcájának költségve
tési vitája során kétórás be
szédben rajzolta meg az uj 
magyar közigazgatás érdekes 
és igen egészséges arculatát. 
A beszéd, amelyet az ellenzék 
zajos helyeslése is gyakran 
megszakított, markánsan meg
húzott vonalakban tárta elénk 
a Gömbös kormány népies 
szociálpolitikáját, amelynek va- 
lóraváltója elsősorban a bel
ügyminiszter, mint akinek tár
cája körébe tartozik úgyszól
ván az egész nemzeti élet sok
ezernyi apró, de annál fon
tosabb problémája.Nemhagyott 
ki ebből a sok és mozaiksze- 
rüen szerves, egésszé össze
hangolódó életproblémából 
egyet sem érintetlenül a mi
niszter beszéde. Az egész be
széd gerince a népegészség
ügy és népjólét volt és pedig 
az e téren eddig leggondozat
lanabb területeknek, a falunak 
és a tanyának homloktérbe 
hozásával. Megtaláljuk ebben 
az ujszellemü közigazgatást is
mertető beszédben a falugon
dozásnak mindazokat a rész
letkérdéseit, amelyekkel a 
múltban csupán az agrárpo
litikának egyik külön munka
szakasza, az agrárszociálpoli
tika foglalkozott.

És amikor az átállított és 
szociális irányzat felé intéz
ményesen beidegzett uj ma
gyar közigazgatásnak ezt a 
megnyugtatóan harmónikus ké
pét vizsgáljuk, amikor kidom
borodik előttünk az egész ma
gyar államigazgatásnak, első
sorban pedig a közigazgatás
nak racionalizált uj formája, 
jóleső érzéssel látunk bizo
nyos régi szakadékoknak nem
csak áthidalását, hanem teljes 
kitöltését és nívellálását is. 
Ugyanilven érzésekkel vehet
jük tudomásul azt, hogy a kor
mányzás, igazgatás és népgon
dozásnak nagy munkája im
már nem az eleven élettől el
zárt és magasan trónoló író
asztalok mellett folyik. A tá
volságot az államigazgatás pa
lotái és a falvak bogárhátu há

zai között nemcsak & modern 
kor technikai vívmányai, a rá
dió, a repülőgép és egyebek 
rövidítették meg. Megrövidí
tette, sőt, majdnem teljesen 
megszüntette ezt a távolságot 
a bölcs magyar szociálpolitika.

A belügyminiszter valóban 
jogosan állapította meg a kép
viselőházi beszéd során, hogy 
a mai magyar szociális közi
gazgatásnak munkája Széchenyi 
István szellemében, az ő tani- 
tásásainak szellemében folyik.

Valóságosnemzetireneszánsz 
az, amikor az állam népgon
dozó keze lenyúl a tanyákig, 
amikor ezt a munkát a nem 
pedagógiai, hanem gyermek
gondozási célokat szolgáló 
óvodákban, napközi otthonok
ban kezdi. A csecsemőgondo
zásnál, a néptáplálkozás javí
tásánál, az emberanyag edzé- 

' sénél nélkülözhetetlen kalóriák 
I fokozásán. És zöldkeresztes 
| lobogó alatt folytatja a küz
delmet a kór ellen, amely a 

; magyar nemzet gyökereit, a 
falu népét fenyegeti. Folytatja 
pedig teljes fegyverzettel, sze
retettel, öntudatosan nemes 
fajvédelemmel. Sorompóba ál
lítja az orvostudományt, irtja 
a különböző kórokozó miaz- 
mákat, bacillusokat, elsősorban 
az emberek ivóvizéből. Hadat 
üzen a falu porának, a mara- 
diság korából visszamaradt 
egészségtelen szokásoknak, hi
báknak.

Kétmillió pengő az a több
let, amely a belügyi tárcának 
a múlttal szemben rendelke
zésére áll és ezt a kétmilliót 
az utolsó fillérig népegészség
ügyi és szociális célokra for
dítják és így tervszerű sor
rendben egymásután válnak 
valóra azok a célkitűzések, 
amelyeket a Nemzeti Munka
terv tartalmaz és amelyek a 
jobb magyar jövő útját hiva
tottak kiépíteni.

Egyiptomban két angol gyalog
zászlóalj és egy lovazosztag áll me
netkészen. Az angol főbiztos figyel 
meztette a lakosságot, hogy nagy 
könnyfakasztó gázbomba készletet 
fart készenlétben a zavargók ellen.

ittas állapotban a Kamarásdunába 
ugrott és a kórházban meghalt 
egy 81 éves bajai öregasszony.

A kéregetö szegényügyi ápolt a közönség jóvoltából itta le 
magát és követte el öngyilkosságát.

Tegnap délután 2 óra tájban iz
galmas jelenet játszódott le a bajai 
Kamarásdunának a Nemzeti Szálló 
alatti szakaszán.

A járókelőknek feltűnt, hogy egy 
zavarosan viselkedő öregasszony dü
löngélő léptekkel tart az alsó sé
tánynak a víz felé vezető részéhez. 
A következő pillanatban eszelős si
koltozást hallottak, az asszony a 
vizben volt.

Az öngyilkossági kísérlet olyan 
hirtelen játszódott le, hogy a Duna- 
korzó-sétányán tartózkodóknak alig 
is lett volna idejük közbelépni. Sze
rencsére a vízpartján többen voltak, 
akik nyomban a vízbe ugrottak s 
az élet-halállal vívódó öregasszonyt 
kimentették. Nyomban telefonáltak 
a mentőknek s az öngyilkosjelölt a 
kórházba került. Segíteni azonban i 
már nem lehetett rajta, a szeren 
csétlen matróna néhány óra múlva, |

„Nagy beszédek/4
A kormánytagok költségvetési beszéde értékes bel- és kül
politikai okmánya napjainknak és tökéletes helyzetképet 

fest a kultúrtörténeti és gazdasági állapotokról.
Közeledik a költségvetési vita 

vége; a miniszterek egymás után 
szólalnak fel s elmondják költségve
tési expozéjukat; a kritika pártál
lásra való tekintet nélkül elismeri, 
hogy az elmondott beszédek, mind 
úgynevezett „nagy beszédek" vol
tak.

Valóban érdemes volna az el
hangzott költségvetési miniszteri be
szédeket kötetbe foglalva kiadni, 
mint értékes bel és külpolitikai kul 
turtörténeti és gazdaságpolitikai ok
mányát napjainknak.

Az elhangzott beszédek a köteles 
szakszerűségen felül olyan tökéletes 
helyzetképét adták korunknak, hogy 
az minden idők kutató történetírója 
számára értékes kutforrásul szolgál
hat és különösen alkalmas arra, 
hogy a hivatalos kormányzat világ
szemléletéről is tanúságot tegyen, 
még pedig Úgy kifelé, mint befelé. 

auélkül, hogy eszméletét visszanyer
te volna, meghalt.

A rendőri nyomozás cnegállapi- 
totta, hogy a zavarosan viselkedő 
öngyilkos özv. Gracza Istvánná sz. 
Czigler Mária 81 éves bajai lakos, 
aki a szegénygondozó hivatal külső 
ápoltja. Otthona és megélhetése is 
volt és bizonyára nem történik vele 
a szerencsétlenség, ha a közönség 
szem előtt tartja az elvet, hogy ké- 
regetőknek nem ad pénzt. Az öreg
asszonynak ugyanis hiába volt meg 
a megélhetése, időközönkint kitört 
a koldulási szenvedély és sajnos 
mindig akadiak olyanok, akik meg
indultak rajta. Ez az eltévelyedett 
szociális felfogás okozta vesztét, 
mert ha nincs annyi pénze, hogy 

. italt vegyen, illetve iliuminált álla- 
i pótba kerüljön, akkor valószínűleg 
■ nem jelentkezik a pillanatnyi elme- 
j zavar, mely végül is halálát okozta.

Mindenek előtt jellemző az a tel
jes harmónia, mely a beszédekből 
kiárad; mint valami tökéletes filhar
monikus zenekar hangszereinek a 
szólamai úgy illeszkednek és olvad
nak egy harmóniába a beszédek.

Vezérmotivumok : a nemzeti gon
dolat ápolása a szélsőséges irány
zatok alkalmazása nélkül; az egész
séges szociális érzék, mint a keresz
tény etika reális megnyilatkozása, a 
parlamenti alkotmány megbecsülése, 
az ősi nemes hagyományok tiszte
lete; kezdeményezések, melyek bi
zonyos megkövesedés vagy csöka- 
vényes előítéletek tabuszerü tiszte
letén bátran keresztülgázolnak.

Ezzel a tökéletes harmóniával 
szemben, mely végeredményben mé 
gis csak a miniszterelnök politikáját 
és a Nemzeti Egység pártjának a 
felfogását juttatják kifejezésre, saját
ságos tüneteket észlelhetünk a mi
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harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
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ellenzéki lapjainkban.

Ezek az ellenzéki lapuk kivétel 
nélkül, tárgyilagosan elismerik ve
zércikkeikben a miniszteri beszédek 
kiválóságát, valósággal udvarolnak 
a minisztereknek; lapjaik belső ré
szeiben : a hírrovatokban pedig bsl- 
ső forrongásokról számolnak be, 
frondörködésekról, melyeknek sem
mi alapjuk nincsen; képviselői cso
portok alakulásáról, melyekről nem 
tud senki semmit.

Ezek a közlemények igyekeznek 
sanda-mészáros módjára kitalált hí
rekkel ellentéteket támasztani a 
Nemzeti Egység gondolatának ve
zetői között. Állandóan támadják 
vitéz Marton Béla főtitkárt, aki pe
dig egész munkássága alatt az al
kotmány tiszteletnek, a szélsőséges 
irányzatokkal szemben való mérséklő 
magatartásának adta fényes tanu- 
jelét.

A viszonyok ismerője valósággal 
tanul azon a válságon, mellyel egyes 
irányzatok azokat a vezető embe
reket támadják, akik a szó legne
mesebb értelmében vett keresztény 
gondolatnak képviselői felekezeties- 
kedés nélkül,

Nem szabad, hogy bárki is ko
molyan vegye ezeket a hírlapi ki
találásokat ; a párt tömören és egy
ségesen áll a miniszterelnök és mi
nisztériuma mögött ; semmi oka 
sincs arra, hogy épen azok ellen 
forduljon, akik három év alatt az 
eddig ismert legnagyobb magyar 
pártpolitikai szervezetet kiépítették 
és rendszert vittek bele a széles 
neprétegek politikai gondolkodásába.

A szétbomlasztó suttogások he
lyett figyeljünk a miniszterek meg
nyilatkozásaira, mert azok adhatnak 
számunkra egyedül értékes irányitást 
a jövőre nézve.

— Ideges embereknek és lel* 
kibetegeknek az igen enyhén ható, 
mindig megbizh; tó természetes 
,,Ferenc József" keserüviz alaposan 
kitisztítja — reggel éhgyomorra egy 
pohárral bevéve — rendes bélmü- 
ködést, jó emésztést és elegendő 
étvágyérzetet teremt.

A kir. törvényszék helybenhagyta 
Hurtony Márton 200 pengős 

büntetését.
A politikai elfogultságnak és belső 

békétlenségnek állandó szitására 
irányuló törekvés sajnálatos tünetét 
kell látnunk abban a bűnügyben, 
mely a kir. törvényszék, mint feleb- 
bezési biróság ítéletével most befe 
jezést nyer.

Emlékezetes, hogy Bátmonostoron, 
az önkéntes tűzoltó testület meg
alakulására összehívott gyűlésen

A belgrádi rendőrség sortüzet adott le 
a sztrájkoló épitőmunkásokra.

Borovics munkakamarai titkárt azzal vádolják, hogy 100.000 
dinárért eladta magát a nagyiparosoknak.

A belgrádiépitőmunkások sztrájkja 
pénteken délelőtt véres zavargásokra 
vezetett.

A munkásság képviselői es a nép
jóléti miniszter között létrejött meg 
egyezést ugyanis csak a munkásság 
egy része fogadta el, a többiek to
vábbra sem voltak hajlandók meg
kezdeni a munkát. A munkások 
Belgrád egyik külvárosában gyűlést 
tartottak, amelyen Borovicsol, a

Olasz-magyar gazdasági kapcsolat 
Bácskában.

Az olasz-magyar gazdasági kap 
csolatok kimélyülése újabb állomás
hoz jutott azáltal, hogy az Istjtulo 
Nazionale déllé Assicurazíoni ma 
gvarországi leányvállalata az Astra 
Biztosító R. T. Baján főügynökséget 
létesített, mely Bácsmegye közönsé
gét közismert előzékenységével a 
biztosítás összes ágazataiban a leg
messzebbmenőkig kiszolgálja. Az 
intézet letelepedését a társadalom 
minden rétegében, de különösen 
gazdakörökben örömmel üdvözöl
ték, mert feltételei előnyösek és 
újításai lépést tartanak a minden
napi élet követelményeivel.

Hurtony János, bátmonoslori kis 
gazdapárti vezér, súlyosan sértő 
szavakat használt Major Sándor 
kántortanitó, a Nemzeti Egység Párt
jának tagja ellen.

A járásbíróság bűnösnek mon
dotta ki Hurtony Jánost és 200 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. Ezt az 
ítéletet most helybenhagyta a kir. 
törvényszék.

munkakamara titkárát azzal vádol
ták meg, hogy százezer dinárért el
adta magát a nagyiparosoknak.

A munkások innen a munkaka
marába vonultak és Borovicsot fél
holtra verték, majd az épület he
lyiségeit feldúlták. A rendőrség vé
gül kénytelen volt sortüzet leadni 
a tömegre. Több munkás megsebe
sült, sőt állítólag halottak is vannak. 
Tömeges letartóztatások történtek.

Az Astra Biztositó R. T. tőke
erősségét mi sem jellemzi jobban, 
mint a „Wirtschafts und Assekuranz 
Kompass" cimü előkelő osztrák 
közgazdasági szaklap, — amely egyik 
legutóbbi számában kimutatást kö
zöl az európai kontinensen működő 
legnagyobb életbiztosító társaságok
ról. Eszerint a kimutatás szerint 32 
olyan társaság van, amelynek biz
tosiló tőkeállománya osztrák schil- 
lingre átszámítva az egymilliárdot 
meghaladja.

E 32 társaság közül 5 nek van 
Magyarországon érdekeltsége. A 
biztosított tőkeállomány nagysága 

szerint első helyen áll : az Islituto 
Nazionale déllé Assicurazíoni, az 
Olasz Állami Biztositó Intézet, Sch. 
5.862 200.893 tőkével.

Európa legnagyobb biztositó inté
zete magyarországi leány vállalatá
nak, Bácskában való letelepedését a 
magunk részéről is örömmel üdvö
zöljük és mindenkor élénk figye
lemmel kisérjük működését.

HÍREK
Pünkösdváró-magyarok

Diadalmas lobogással lángolnak 
a pünkösdi tüzek az égig és hajna- 
los verőfénnyel hullanak az emberi 
szivekre a reménység a várakozás 
vágyával csillagokat gyujtogátva a 
magyar éjtszakában.

Belezugnak a pünkösdi harangok 
a magyar pusztába, a leláncolt he
gyek ismeretlen titokzatos mélysé
geibe, felkavarják a négy folyó hul
lámárját és fergeteges szóval kiállt- 
ják, sikoltozzák és dübörgik az örök 
„Nem, nem, sohát /“

Véresen lángol az ég a pünkösdi 
tüzektől és feketén hullámzik a föld 
a pünkösdváró magyarok belátha
tatlan erdejétől. Uj pünkösdöt, uj 
életet, megszentelt lelket könyörög 
millió és millió embar. A halálra 
kárhoztatott Igazság elementáris erő
vel feltartózhalatlanul tör a szaba
dulás, a napfény felé és tűznyelőéi 
kínzó, fenyegető pörölyként égetik a 
Káin jegyet a magyar életet megbé
nító idegen járom kovácsolóinak 
homlokára.

Uj pünkösdöt, uj virradatot, ujult 
energiát és hitet sóvárognak a Szent- 
lélektől a magyar milliók és uj meg
mozdulást, uj vérkeringést ígér a 
magyar pünkösdváróknak a piro
sán lángoló Ige: a Malaszt.

— Névmagyarosítás. Tseik 
Gusztáv okleveles gépészmérnök, a 
Mávaut délmagyarországi kerületi 
állomásnak lőnöke családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel „Ta
más" ra magyarosította.

Minden múlandó. 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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

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

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan járó férfi és nél karórák 2 évi Jótállással mér 6 pengőtől.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Regi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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I Az Attra Biztositő R.T. ~
(Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni, 
Olaiz Állami Biztotitó Intézet, magyarországi 

; leányvállalatának)

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

— Uj bajai doktor. Kürtös 
(Krámmer) János bajai mérleggyá- 
ros legfiatalabb fia a Pázmány Pé- 
Ter Tudomány Egyetem jogi fakul 
fásán egyhangú kitüntetéssel tette 
le utolsó vizsgáját, majd kod 
den délben a jog és államtudomá
nyok doktorává avatták.

— Elfogta a rendőrség a bajai 
törülköző tolvajt. Kobella András 
kecskeméti születésű 22 éves állás
talan kárpitossegéd a Bódog János- 
féle Várady érsek-uli kocsmában 
együtt volt Sxein Mihály házaló ke
reskedővel, akitől ellopott huszon
két uj törülközött, melyeknek 1 — 1 
pengő az értéke. Szein jelentette a 
dolgot a rendőrségen. Kobella And
rást elfogták és megtalálták nála az 
ellopott törülközőket, amit tulajdo
nosuknak átadtak.

— Uj törvényhatósági bízott* 
Sági tag. A tűzrendészetről szóló 
törvény alapján szakképviselet cí
mén a tüzoltóíöparancsnok hivatal 
ból tagja a törvényhatósági bizott
ságnak. Eszerint Horváth Iván tüz- 
oltófőparancsnok a Városi Gáz- és 
Villamosüzemek igazgatója a jövő
ben tagja a város törvényhatósági 
bizottságának.

— Baja és Bácsmegye képvi
selet* az óvónők kőszegi kong
resszusán. Kőszegen az Általános 
Tanító Egyesület Óvónő Szakosz
tálya holnap, pünkösd vasárnapján 
tartja évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlésre a bajai és bácsmegyei 
óvónő szakosztály is elkíildötte kép
viseletét. A város kiküldetésében 
özv. Bajtay Ernőné bajai, a megye 
vészéről Gáti Ilona tompái óvónő 
vesz részt a közgyűlésen.

— Közigazgatási bizottsági 
Illés a vármegyeházán. Bácsbod- 
rog vármegye közigazgatási bizott
sága júniusi ülését 3 án szerdán 
délelőtt 11 órakor tartja a várme
gyeházán.

— Tiz éves találkozó. A polgári 
fiúiskola 1926. évben végzett nö
vendékeit ezúton Í9 elhívja az is
kola igazgatósága, hogy 10 éves ta
lálkozón ez év pünkösd első nap
ján jelenjenek meg.

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

Gyakran visszatérő 
székszorulás.

rossz emésztés, vastagbélhurut, fel
fúvódás, olda fájás, légzési zavar, 
szívdobogás, fejnyomás, fülxugás, 
szédülés és lehangoltság esetén a 
természetes ,,Ferenc József** kese- 
rüviz. gyorsan megélénkíti a gyo
mor és a belek működését, aZ 
emésztést rendbehozza, megszaba
dítja, az embert a kellemetlen ér
zésektől s tiszta fejet és nyugodt 
alvást teremt. Számos kiváló orvos 
a Ferenc József vizet bélféregüző- 
kuráknál is igen jó eredménnyel 
alkalmazza.

SZÍNHÁZ.
A szombaton este megkezdődő 

színházi szezon elé nagy érdeklő
déssel tekint a közönség. Az első 
heti műsor : szombat este és vasár
nap délután Nagy szerelem, vasár
nap este és hétfőn délután Lovagias 
ügy (Hunyadi Sándor nagysikerű 
vigjátéka), hétfőn este Házitündér, 
kedden Csók a tükör előtt, szerdán 
Szembekötősdi, csütörtök Mucuska.

SPORT.
NZTE—BSE

Bíró : Rubint (Bpest.)
Már gyakran volt Baján alosztály 

döntő, de még a mostanihoz hason
ló érdeklődést soha nem tapasztal
tunk. Ennek oka egyrészt, hogy 
olyan csapat szerepel városunkban, 
amelyik még nálunk nem volt, más 
részt pedig az a csodálatosan nagy 
formaiavulás amin a kanizsai csa
pat a tavasz folyamán keresztülment. 
A tavaszi fordulónak nagy megle
petése volt az NZTE a pécsi alosz 
tályban. A csapatban megvan a jó 
fizikum mellett, a gyorsasággal pá
rosult küzdeni tudás és a hihetetlen 
győzniakarás. A csapat fegyelmezett
sége már magában véve is fél siker, 
ehhez a másik felét Csöngey a ki
váló és gólképes középcsatár adja.

A tegnap esti rádió 6 óra 30 

perckor jelezte a vasárnapi döntőt 
és jóslata igen nagy küzdelem a 
győzelemért. Az eredmény meglip- 
pelésében igen óvatos.

Vasárnap délután negyed 6 óra
kor eldöntésre kerülő mérkőzés, 
már túlnőtt az egyesületi kereteken. 
Ez már nem club érdek, hanem 
Baja város egyetemes football sport 
jának érdeke. A vasárnapi kék-sár 
ga színek, városunk színeit repre
zentálják és reméljük, hogy a 11 
bajai fiú tudatában van annak, hogy 
mi a kötelessége.

Bámulatos műsorra! 
játszik a 

Carleé Cirkusz.
A második napja Baján működő 

Donnert-társulat tegnap újabb att
rakcióval lépett a közönség elé. Az 
érdeklődés is meglehetősen nagy 
volt, amit részben az idomított pom 
pás állatsereglet vádlott ki. A ha
tás a várakozásnak megfelelő volt 
amikor a cirkusz idomított hatal
mas barnamedvéje állott ki a po 
rónára és szabályszerű birkózó 
meccset bonyolított le egy bajai fia
talemberrel, akiről rögtön látszott, 
hogy komolyan veszi a küzdelmet. 
A medve sem adta meg magát egy
könnyen azonban ellenfelét még 
sem sikerült a földre teremtenie. A 
medvék Donnert Bonifác igazgató 

mi

URÁNIA
Május hő 30-án, 31-én, junius 1-én

SZENES BÉLA
kitűnő vigjátéka filmen

AZ 0K9S MAMA
Zenés, énekes magyar vígjáték 14 felv.

Készült a Hunnia filmgyárban.

SZEREPLŐK;

Kosáry Emmi, Erdélyi Mici, 
Komár Juliska, Dénes György, Páger 
Antal, Ráday Imre, Törzs Jenő, Toinay 
Klári, Kabos Gyula, Pethes Sándor, 
Z. Molnár László, Salamon Béla, Szász I.

Kisérőfilmje:

Rivaldafény nagy revü je
4 felvonásban.

A műsor legértékesebb száma 
Licu ala Rastelli vagy magyarul 
Lováti egyensúlyozó művész mutat
ványa vált. A mutatványait bámu
latos ügyességgel végző zsonglőrt a 
közönség szűnni nem akaró tapssal 
jutalmazta meg. Frenetikus tapsot 
kapott a két berlini artista Fred 
Arlangs et Comp akik valóban leg- 
hajmeresztőbb produkciókkal szóra
koztatták a közönségét. Ilyen szá
mokat még eddig Báján nem látott 
a bajai publikum. Bámulatos sike
re volt a kozák lovasnak is.

A műsor egyik kedves száma 
volt egy bájos fiatal hölgy zsonglőr 
mutatványa a lengő dróton. Külö
nösen a férfi publikum tombolt a 
mutatvány ulán. Utánna Bonifác 
mester kutyaolimpiászával gyönyör
ködtette a nézőket. A változatos mű
sor egyes számai között ügyes bo
hócok szórakoztattak bennünket. A 
mai esti műsor szintén sokatigérő 
lesz.

Itt említjük meg, hogy vasárnap 
és hétfőn délutáni előadások is lesz
nek. A délutáni előadás 4 órakor 
kezdődik.

A cirkusz valóban ügyes és kie
melkedő, szórakoztató és bámulatos 
ügyességgel bemutatott számai meg
érdemlik a közönség támogatását.

T. B.

Laptulajdonos:
Dr. KNÉZV LEHEL.
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Bevárja a Bácsalmás felöl II Csatlakozik a Bácsalmás felé
érkező vonatot. || induló vonathoz.

Km. | 1 Állomások 2

0 715 ir 5- Bácsbokod vasútállomás 6 rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415

11 745 Gara községhatár f. m. 1355

15 755 Gara vasútállomás 13«
16 8oo Gara községháza 1340

24 820 Csátalja községháza 132°
25 825 Csátalja vasútállomás 13*5

28 835 Nagybaracska piactér 1305
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300

34 900 Móriczpuszta f. m. 1240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 12“
42 915 Riha f. m. 1225
48 925

v
érk. Mohács dunapart ! d. 12>5

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

CUKORBETEGEKNEK
TRESFARIN ^?e,í,man,ei

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

GYOMORBETEGEKNEK PYROFARIN
Savkötö 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 Kiválasztott ház

eladó.
Esetleg FELE üfSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele ötöklakás.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

« E a T E C Szénkereskedelmi 
W IS IC I C 3 Részvénytársaság

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

h Egyszerű cementlap
jj Díszes
m Márvány mosaik-lap

' Favence (csempe)
ÍV Mettlach-lap

* Kutgyürü
[|1 Cementcsövek

ICementvályuk
Kátrán1

B Grimhut ét Tárta
A Máv. menetrend május 15-től:

NAGY VÁLASZTÉKBAN

oo
Hódfarkú cserép 
Hornyolt cserép 
Fával égetettmész

jtránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

tégla- és cementárugyárban 
BAJA — Telefon 160.

Portland cement 
üitököt fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Érkezés Honnan? Indulás
II 0 v á ?óra perc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara
Bátaszék, Sárbogárd.7 32 Hercegszántó

Budapest. Kiskunhalas.
5 20 Budapest 

Bácsalmás, Kiskunhalas7 40 Bácsalmás 5 42 Budapest, Csikéria 
Ujdombovár, Sárbogárd,9 26 Pécs, Budapest 

Budapest. Sárbogárd.
8 15 Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas,13 19 Bála szék
Budapest, Kiskunhalas.

9 57 Budapest

14 01 Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó 
Bácsalmás. Kiskunhalas,18 03 Gara 14 19 Budapest. Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara
Bátaszék. Sárbogárd,18 48 Bpest, Kiskunhalas

Ujdombovár. Pécs.
15 47 Budapest gyors 

Bálaszék, Pécs.19 58 Bátaszék
Budapest, Kiskunhalas

18 i 55 Sárbogárd, Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas,23 41 Bácsalmás. Csikéria 23 ' 55 Budapest, Csikéria 
Bátaszék, Ujdotnbovár.

23 08 Bpesi, Sárbogárd 23 . 19 Budapest

Hófehér beremendi mész 
Nagysziíárdságu portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig é> 
vasárnap d. u. nyitva 

május 25-tól junius 1-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ 

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart),

Bakanek *. Goldberger
könyvnyomdája *

Baja, Ferenciek*tere 2. szám.

REKLÁM
IRODAI

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.

NvomiíoW Briinnek ti Galdh.rí^r ktomvoradiSUn Bai*.


