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Szárazság, 
vizbőség.

Gyula város öntözött gazdaságá
ról, mint példaadásról olvastam e 
lap junius 20-iki számában. Mivel 
nem kizárólag városi, hanem orszá 
gos érdekről lévén szó, kell hogy 
rámutassak az ország oly adottsá
gaira, melyeknek szakszeiü kiakná
zása sok súlyos millióval növelhetné 
az ország gazdaságát.

A pár sorban megjelent hir sze
rint Gyula város csatornahálózattal 
kiegészített szivattyú telepet rende
zeti be, csekély 24 holdnyi terüle
ten öntözésre. A cél nagyon helyes, 
csak az a kérdés, hogy 24 hold 
terméshozama kibírja e a szivattyú
telep és csatornahálózat önköltsé
gét? Ezt a közeljövő fogja eldön
teni, bár ilyen aránylag kicsiny 
földterület szivattyúteleppel való 
ellátása nem látszik célszerűnek.

Ha már öntözésről van szó, ak
kor van az országban igen sok 
adottság, melyeknek kihasználása 
szivattyú telep nélkül is megtörtén
hetne. Szinte csodálatos, hogy az 
ország vadvizeinek levezetésénél erre 
nem go udoltak, de ezen kívül van
nak itt erek, patakok, vagyis olyan 
haszontalanba elfolyó vizek, melyek 
zsilipezéssel nagyszerűen szolgálnák 
földjeink öntözését. Legközelebbi 
például itt van városunk területét 
hosszan átszelő Duna-Tiszaközi le
csapoló csatorna, mely Fülöpszállás- 
tól vezeti le a vadvizeket. Hosszú 
utján keresztül csaknem mindenütt 
nyári szomjúságtól pihegő szántóföl
dek közölt halad anélkül, hogy bő
séges vizét öntözésre felhasználják. 
Mi kellene itt egyéb, mint folyásá
nak megfelelő szakaszain duzzasztó 
zsilipek felállításával a szomjas föl
dek öntözését eszközölni.

Már magában az öntözés szinte 
felbecsülhetetlen anyagi hasznot 
hozna a közvetlen érdekelteknek, 
de ezen túl szintén nagy hasznot 
hajtó halastavakat is lehetne bérén 
dezni. Ami a duzzasztó zsilipek 
építését illeti, az semmi esetre sem 
kerülne annyiba, mint egy szivattyú
telep felállítása és üzemben tartása. 
Az öntözött földek csodálatos ki 
használását, igen nagy hasznothajtó 
terméshozamát, legszemléltetőbben 
a bolgár kertészetekben láthatjuk. 
Egy-egy bolgár kertészeiben kora 
tavasztól késő őszig nincs egy talp

alatnyi föld amit tetszés szerint ki 
nem használnának. Mi, illetve a mi 
gazdáink- pedig csak addig állják a 
versenyt, amíg a természet gondos
kodik elegendő viziől terményeik
nek, amint beáll a szárazság, a ter
mény elsenyved, a gazdák óhaja 
pedig az eső utáni vágyban össz
pontosul.

Amíg tehát jó földjeink kincsei

Horthy Miklós kormányzó 
a magyar érdemrend nagykeresztjét 

adományozta Gömbős miniszterelnöknek.
„A haza hálája, őszinte elismerésem és változatlan

bizalmam
Horthy Miklós kormányzó tegnap 

délután meglátogatta Nagytétényben 
a gyengélkedő Gömbös Gyula mi
niszterelnököt. Az államfő közel két 
óra hosszáig tartózkodott Nagyté
tényben a miniszterelnök kúriáján.

Gömbös Gyula, mint jó gazda 
megmuíogatta az egész gazdaságát

■ s maga járta be a kormányzóval 
' együtt a nagytétényi mintagazda- 

ságot.
Horthy Miklós kormányzó kedves

1 meglepetést is vitt ki magával Nagy
téténybe : átadta Gömbös Gyula

I miniszterelnöknek a Magyar Ér- 
| demrend nagykereszljét.

A rendjelet eddig csak a követ
kező magyar államférfiak kapták 
meg: Horthy Miklós kormányzó, 
Bethlen István gróf, Wlassics Gyula 
báró, volt felsőházi elnök, Károlyi 
Gyula gróf volt miniszterelnök, 
Szmrecsányi Lajos egri érsek, Serédi 
Jusztinján hercegprímás. Több kül
földi államfő kapta még meg, a kül
földi politikusok közül a Duce és 
Mackensen tábornagy.

A kitüntetéssel kapcsolatban a 
kormányzó legfelsőbb kéziratot inté
zett a miniszterelnökhöz.

Az egész, ország rokonszenve és 
együttérzése vette körül Gömbös

Cseresznyemagot nyelt egy két és féléves 
kislány; kórházba szállítása közben 

meghalt.
A bajai közkórház igazgatósága 

tegnap délután átiratot intézett az 
ügyészséghez,‘amelyben közölte, hogy 
Kiss József bajai árurakodómunkas 
hét és fél éves Klári nevű kislánya 
rejtélyes körülmények között meg

nek kiaknázása az időjárás szeszé
lyétől függ, sohasem várhatunk olyan 
sikert, mint amilyet öntözéssel biz
tosan elérhetnénk. Az államnak 
kellene az utlörést megkezdeni or
szágos méretekben, ami az érdekel 
tekel illeti, bizonyára örömmel csat
lakoznának az uj honfoglaló mun
kához. K. V.

jeléül . . "
■ Gyula miniszterelnököt betegségé- 
I ben, az egész ország örvend a ma- 
| gas kitüntetésen, mely három esz

tendős munkásságának elismerését
| jelenti.

A kormányzói kézirat utolsó mon 
data, márványba vésni való szavak
ból áll, melyek méltó kifejezői az 
egész ország érzelmeinek és a kor
mányfő szeretetének :

„a haza hálája és az én őszin
te elismerésem és változatlan 
bizalmam jeléül Önnek a Magyar 
Érdemrend nagykeresztjét ado
mányozom**.

Súlyos szavak, melyek mint va
lami égbenyuló bazilika ezer éves 
harangjának ünnepélyes kongása 
zugnak bele a magyar éjtszakába : 
a haza háláját és a kormányfő, de 
az egész nemzet bizalmát is hir
detve urbi el orbi.

A belső politika apró tülekedé 
sei, a nemzetközi események ideg- 
feszitő torlódásai, feszültségei, köz
ben nagy nemzeti érték az erőnek, 
nyugalomnak az a megnyilatkozása, 
mely az egész kormányzói kézirat
ból kiárad.

Ezt az erőt, ezt a szilárdságot 
várta, várta és hódoló tisztelettel 
fogadja az egész nemzet.

halt.
A szerencsétlen kisleány szülei 

neh állítása szerint cseresznyét evett 
és az egyik mag megakadt a tor
kán. Azonnal értesítették a men
tőket, azonban már nem lehetett
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segíteni, mert kórházba szállítása 
közben meghalt. A közkórház érte 
silése alapján az ügyészség megin
dította a vizsgálatot, annak megál
lapítására, hogy terhel e valakit a 
felelősség a kislány haláláért.

Szekszárd, Bon»hÁd, Domb
óvár, Kiskunhalas és a me
gye ipartestületei küldötisé- 
gileg képviseltetik magukat 
a bajai ipartestület 50 éves 

jubiieumán.
A bajai Ipartestület, amint már 

> jelentettük, június 28 án, vasárnap 
' ünnepli díszközgyűlés keretében 50 
' éves jubileumát. Az ünnepségre az 

Iparlesliilel vezetősége meghívta 
Bornemissza Géza iparügyi minisz
tert és dr. Reményi Schneller Lajos 
orsz. gyűl, képviselőt. Baja várostól 
dr. Borbiró Ferenc polgármester is 
megfog jelenni.

Az impozánsnak Ígérkező dísz
közgyűlésen való megjelenésüket 
máris bejelentették a szomszédos 
városok Szekszárd, Bonyhád, Dom
bóvár és Kiskunhalas iparteslülelei, 
de népes számban fognak megjelen
ni a vár megyebeli iparleslülelek 
képviseletei is.

Az előjelekből ítélve a díszköz
gyűlés tömegmozdulása lesz a Dél
vidék iparosságának.

Leszúrta riválisát.
Az elmúlt évi augusztus 8 án es

te Fekete Sándor jánoshalmai fia- 
| talember Jánoshalmán a zárda előtt 
i beszélgetett egy fiatal leánnyal, aki

nek már régebbi idő óta udvarol 
gatott.A dolgot rossz szemmel néz
te riválisa Varga József. Varga 
megelégelte a vetélytárs sikeréi, les
beállt a sötétben és váratlanul elő 
ugorva mellbe szúrta Feketét Feke 
tét tiidőszurással súlyos állapotban 
vitték a kórházba és sérüléséből 
csak öt hónap múlva gyógyult fel.

A renitenskedő Vargát a törvény
szék elé állították, kiderült, hogy a 
szurkáló legénynek augusztus 9 én, 
tehát egy nappal a véres esemény 
után kellett volna egy előbbi bün
tetésének kitöltése miatt a fogház
ba vonulnia. Varga azonban előbb 
még el akarta intézni becsületbeli 
számadásait és igy adódott az inci
dens. A törvényszék jogerősen két 
évi fegyházbüntetésre ítélte
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Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, rétikülök, 
rövidárúk

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, sokriik, 

bőröndök
cikkek

nagy választékban
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán szerint a 
bácsmegyei terméskilátások a megyében 

kitűnőek.
Az egész Bácskában megindult már az aratás.

Péter-Pálig a búza javát learatják.
Bácskában megindult niáraz ara

tás, a gazdák hangulata igen biza
kodó, mert jó letmés Ígérkezik.

Vitéz, dr. Bajsay Ernő alispán 
szerint a terméskilátások a megyé
ben kitűnőek. Helyenként tapasz
talhattak csak olyan jelenséget, 
hogy a száraz idő miatt megszorult 
a szem, általában azonban a ta
valyit is messze túlszárnyalja Bácska 
idei búzatermése.^

Búzából jó közepes termést vár
nak a Bácskai gazdák és előrelát
hatólag Péter-Pálig a b uza javát le

Nívós ünnepséggel búcsúzott a bajai női 
felsőkereskedelmi itkola dr. Kerekes György 

igazgatótól, aki hat évi működés után 
távozott az intézet éléről.

A tanári kar köszöntését dr. Ziecher Ernöné, a közönségét 
Szendrey Ferenc postafőnök, az ifjúságét Reich Valéria 

tolmácsolta.
Bensőséges ünnepség keretében 

csütörtökön délelőtt búcsúzott dr. 
Kerekes György igazgatótól a négy- 
évfolyamu Papp Váry Elemérné női 
felsőkereskedelmi iskola. Az intézet 
színvonalához méltó ünnepség ko
molyságát az irányában megnyilvá
nuló nagy érdeklődést hangsúlyozta 
az. a körülmény, hogy dr. Kerekes 
hat esztendei értékes működés után 
távozott az iskola éléről. Ez a hat 
esztendő szorosan összekapcsolta 
nem csupán az intézet, de egész 
Baja város kulturális életével. Mind
két bajai kereskedelmi iskola vesz
te-égnek érzi dr. Kerekes György 
Bajáról történő távozását, mert tud
valevő, hogy dr. Kerekes, a Türr 
István fiú felsőkereskedelmi iskolá
nak is esztendőkön át igazgatója 
volt. Nagy részben dz ő érdeme, 

aratják. A búzatermés kisholdankint 
12—13 mázsa lesz, minőségre pe
dig 80—81 kilogramosnak indult.

A rozs kisholdanként 6—7 mázsa 
körül mozog. A gyümölcstermés még 
a gabonánál is jobb. A bácsmegyei 
vármegyei gazdasági felügyelőség 
szerint az őszi árpa aratása majd
nem mindenütt befejeződött, a ter
més átlagos, a minőség jó. A rozs 
aratás alatt van, minősége szintén 
jónak Ígérkezik.

Egyetlen gazdasági rhunkás sem 
maradt munkanélkül a megyében.

| hogy Baján az állami leánypolgári 
iskolát felállították ezzel a keres
kedelmi iskolát alapjaiban megerő
sítették.

A záróünnepély a Szózat ének
lésével kezdődött, majd dr. Kere 
kés György meleg hangulatú be
szédben búcsúzott az ifjúságtól, be 
zárta az iskolaévet s kiosztotta a 
jutalmakat. Az ifjúság nevében 
Reich Valéria III. évfolyamú növen
dék búcsúzott hangulatos beszédben 
az igazgatótól s hatalmas gladiólusz 
csokrot adott neki át és hálásan ál
lapította meg, hogy vezetése alatt az 
iskola a fejlődés és az erősödés ut
ján haladt.

Megkapó közvetlenséggel tolmá
csolta a szülőközönség köszöntését 
Szendrey Ferenc postafőnök rög
tönzött beszéde. Aki közelebbről a 

I növendékek lelkén keresztül is 
’ belenéz áz isköla életébe, riiüködé- 

sébe —.mondotta — az látja, hogy 
ebben az iskolában lélekkel, szere 
tettel tanítanak és ez dr. Kerekes 
György igazgató szelleme.

Az ünnepség legkiemelkedőbb 
aktusa dr. Ziechert Ernöné h. igaz
gatónak a tanári kar üdvözlését 
tolmácsoló és alább következő be
széde :

Tudjuk azt, hogy Igazgató Ur 
minden külsőség elől elzárkózik, ha 
érdemeinek méltatásáról van szó. 
Mégis, ne haragudjék, ha most óhaj
tásával szembehelyezkedünk, de 
úgy érezzük, nem válhatunk el anél
kül, hogy kifejezésre ne juttassuk, 
amiért olyan nagyfokú és maradandó 
az a szeretet, hála és ragaszkodás, 
amely bennünk Igazgató Ur iránt él.

Nem beszélek most arról, hogy 
mint ember jó szivéért, derűs lei
kéért, mély bölcsességéért és nagy 
szerű humoráért mennyire szerettük. 
Azt sem akarom most elmondani, 
mennyire dicsőségünkre válik min
denkor, hogy egy ideig a nagy gaz- 
daságtörténettudós és iró volt a mi 
szellemi vezérünk, aki igazgatósága 
évei alatt az alacsony létszámú is
kolánkat sok növendéket számláló 
(erősen látogatott), virágzó intézetté 
fejlesztette, számos felszerelési tárgy- 

i gyal gazdagította és minden tekin- 
i tetben a modern mai igényeknek 
1 megfelelőiskolák színvonalára emelte.

Azt is fölösleges említenem, annyira 
köztudomású dolog, hogy páratlanul 
jóindulatú, megértő, segítségre min
dig kész, előzékeny, jó hivatalfőnö 
künk volt. Az Isten áldja meg ezért 
és kisérje hálás köszönetünk, vala
mint lelkének bölcs megnyugvása 
abban, hogy mindenkor, mindenben 

| jót akar. De belőlem most nem 
csak az igazgatóját szerető, megbe
csülő, őszintén tisztelő hivatalnok, 
nem a tudományos siker előtt meg
hajoló, azt értékelni tudó tanár, nem 
a nemes tulajdonságokkal felruházott 
embertárs iránti ragaszkodás beszél. 
Mindezeknél fontosabb, nagyobb, 
több érdeme van előttem dr. Ke

rekes György igazgató urnák.
Igazgató Ur 44 évet töltött el a 

tanáii pályán 1 Egész életét a ma
gyar fiatalság, nevelésének szentelte, 
lelkét öntötte ebbe a munkába, szi
vét áldozta élete minden napján a 
magyar gyermekekért, a magyar if
jakért. Bámulva álltunk és állunk 
ma is azelőtt a nagy jóság előtt, 
amellyel a gyermekek minden dol
gát kezelte. Ügyeik iránt mindig a 
legnagyobb megértést tanúsította és 
őket buzdításaival a jóra, a nemesre 
állandó önművelésre és előrehala
dásra serkentette. Jóságos és meg
értő volt irántuk de nagyigényü is: 
mert föltélien becsületességet és 

i széles látókörű tudást kívánt tőlük. 
| De az ő tanítványainak nem volt 
I nehéz feladat ennek megfelelni, 
I mert méltó példaképet láttak maguk 
! előtt. Nagy pedagógushoz illő nagy 

munkát végzett, mikor a mai vál
ságos, nehéz idők szegény kis ma
gyarjába önbizalmat, a jövőben és 
a munkában, a szeretetheti és a 
jóságban való hitet igyekezett önteni. 
Ilyen nevelőkre van a mi országunk
nak ma szüksége És azt hiszem, 
még a búcsú pillanatában is föl
derülne a mi igazgatónk lelke, ha 
tudná, hogy az ő annyira szeretett 
ifjúságát az ö szeretetében szeret
jük és vezetjük tovább. Ezt pedig 
megígérjük. És akkor ő nem hiába 
dolgozott, mert nem csak tanulókat 
hanem tanárokat is nevelt, kiknek 

• jelszava : mindent a tanulóifjúságért.
Ezzel búcsúzunk és szivünkből 

kívánjuk, hogy a jól végzett munka 
után boldog megelégedettség kísérje 
élete utjain.

A nagyhatású beszéd után a 
Himnusszal fejeződött be a tartal
mas ünnepség.

Utcai 2 szobás 
Sakátfürdöszobával 
fűthető garázsok és műhely
nek való raktárhelyiségek 

kiadók.
Érdeklődni lehet : Erzsébet ki- 

rályné-u. 2 , házmesternél.

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak. _________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ücca Í1.

Régi ékszereket, tört aranyat és

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 javítás csak szakembernél.
Pontosan járt férfi és női karérák 2 évi jölállással már 6 pengőtől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Október 20-ig 
kormányzói kézirattal elna

polták á képviselőhöz és 
feltöhái Üléseit.

A képviselőhöz tegnapi ülésén fél- 
olvas Iáit a legfelsőbb kormányzói 
kéziratot, amely szerint a képviselő
ház legközelebbi ülése október 20 án 
lesz. A felsőház ülésének megnyi
ssa szintén október 20-án lesz.

RÉDEY tejüzemének vaja országos hírű. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VAJAT.

Garantált minőségű hab-tejSZint 
lehűtve is Rédey-tejüzemben vegyen.

Súlyos agyrázkódást kapott 
a lórugástól egy bajai kisfiú.

Súlyos baleset érte ifjú Dóra Isi 
vári 11 esztendős bajai kisfiút. Dó
ra István tegnap eslelelé szüleinek 
Darázs utcai udvarán játszadozott 
és édesapja lovának hátát nagy 
passzióval veregette. A lovat bán
tották a legyek, hát'rarugólt és pa
tája a kisfiú fejét érte. A gyermek 
azonnal összeesett. Súlyos agyráz 
kodással szállítót Iák a kórházba.

— Ideges emberek gyomor és 
bélbajánál naponta reggelizés előtt 
egy félpohár természetes 
,.Ferenc József** keserüviz kissé fel- 
melegilve régesrégóta bevált házi
szer, amely a székletélet és az 
anyagcseréi még megrögzött esetek
ben is igen kellemesen szabályozza.

uránia
Junius

27-28-29-én
a nagy filmek koronája

Halálfejes
lobogó

(Capitain Blood)
Kalóztörténet 2 részben 18 felvonásban.

Fősz.: Eroll Flírt. Olíva Haviliand és
Lionel Atwill.

HÍRADÓ!

HÍREK.
Szent Péter és Szent

Pál ünnepe . . .
Aranyrendekben hájlik az aciél 

alatt a buzakalász. Kékszemü bú
zavirágok és pirosernyős pipacsok 
néznék szembe a szikrázó nappal, 
a rózsdaszinü kévék gazdag termé
séből Árvalányhajat lenget a szél 
az. araló legények kalapján, felhang
zik a feliáringvállas márokszedő lá
nyok eneke. Nagyszerű termésének 
súlya alatt büszke bágyadtságga I pi- 
hen az édes anyaföld.

A naptárak S/ent Péter és Pál 
apostolok az egyházfejedelmek vér- 
tanuságának ünnepét Írják.

A keresztény világ emlékezik és 
ünnepel és verejtékezve bár, de 
örömmel és bizakodással ünnepli a 
gazdaember az egyházzal együtt az 
Isién ajándékának, a kenyérnek ál
dását.

A magyaros Bácska aranyos ró
náin ismét kincset termelt a búza a 
fold népének álma és reménysége. 
Alkonyaira, estéli harangszóra ki
hull az izmos, erős karokból az 
acél és bátor, erős magyar lelkek 
hálalelt szívvel, bizakodó szemmel 
köszöntik az Isten Annyát a Ma
gyarok Nagyasszonyát.

R É D E Y-féle vikkend sajt
a strandolok öröme.

Idegesség, fejfáját, álmat- 
lahság.

reggeli rosszullél, leveélM'g, ‘hág) ádt- 
ság, szédülés 'esetében a ferníésze- 
tes „Ferenc József** keseriiviz az 
emésztőszervek hiányos működésé
ből eredő zavarok nagy részéi azon
nal megezünleti, az étvágyat e;ősen 
fokozza s visszaadja a testnek és 
szellemnek régi frisseségét. Orvosi 
szaktekintélyek megfigyelték, hogy a 
Ferenc József viz öregemberek be
tegségeinél és neuraszteniások bajai 
nál is mindig megbízhatóan és kel 
lemesen hat.

Higiénikus tejtermékek :
vaj, sajt, habtejszln, tejfel 

, kitűnő t e h é n t u ró naponta frissen 
, készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

— Zárt lelkigyakorlatok a ba
jai Szent Imre Internátusbán. Ju 
nius 29 én hétfőn este 8 órakor 

l kezdődnek a zári lelkigyakorlalos 
szenlbeszédek a Krisztus Király 
Szövetség bajai Szent Imre Inter 
nálusában. A lelkigyakorlatok há
rom napon át kedden, szerdán és 

' csütörtökön folynak kizárólag fér- 
, fiák számára. A szentbeszédeket P.

Gallusz S. J. atya mondja, Szeged
ről. Részvételi díj 8 pengő.

— Ismét cirkusz van Baján. Ma 
szombaton este kezdi meg bajai 
vendégszereplését a Csikasz féle cir- 

; kusz. akrobata mutatványok, zsong
lőr számok, látványos lovasjelenetek 

i és Mauzi a csodakulya a műsor 
főatlrakciói A cirkusz nevezetessége 
Prof. Rámán a telepatikus feno- 
men, Josepho karikaturista művész 

\ és a Csikasz-trió. A közönség elölt 
népszerűvé lesznek Jancsi Dódi és 
Muhi bohócok szellemes tréfái.

SPORT.
Ökölvívás.

Mint tegnapi számunkban jelen 
tettük 27 cn, szombaton Szántó, 
Mándi, Szigeti a boxváliogatottban 
indul az osztrákok ellen, 28 án pe
dig Baján szálnak ringbe.

Az osztrákok elleni szép küzde
lem Budapesten fog lezajlani.

.1 i ^^nillilwWiil^i iin

Az Altra Biztosító R.T.
(Az Istitutó Nazionaie dalle Assícura’ioni, 
Olasz Állami Biztosiló Intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai főügynöksége.
Baja, liaynald-uua 19.

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

járadékbiztosításokéit.

.................ha finom holmik 
mosásáról van szó: csak Lux 
szappanpelyhet az ismert

fi SzegetJá Vasutas 
Spart Egyesület úszói 
versenyeznek junius 

29-én Saján.
Szép sportot ígér a Péter-Pál 

napi uszöverseny.
A BSE és n Bajai i.In’e TSE. 

úszószakosztálya együttesen latja 
l vendégül a /ónevii szegedi vasutas- 
J gárdát és közösen rendezi a szezon 

egyik legszebbnek igirkezö verse- 
j nyót.
| A szegediek közül legismertebb 

Pleslár Lajos, a magyar olimpiai 
keret tagja, de jónevü úszók kívüle 
még Bistyak Ferenc kétszeres ifjú
sági háluszóbajnok, Gaál Tibor ne-

I riileli melluszóbajnok, a vidék válo
gatott vizipólócsapatának koprusa,

j Körösi La/os a 100 m. gyorsuszós 
kerületi ifj. bajnoka, es dr. Mthá- 
lovits László vidéki bajnok.

A verseny főszamai a 100 ni.
I gyors és haluszas, a 200 m. mellú

szás, a 400 m. gyorszusás (itt Plep- 
lár valószínűleg 2x200 m es staféta 
ellen úszik), 3x100 rn. vegyes sta
féta és yizipólómérkőzés. Ezen fő
számokat ifjúsági mellékszámok 
egészítik ki.

Az uszöverseny junius 29-én. Pé
ter Pál n p;án d. u. fel 4-kor lesz 
az ingyenuszodával szemben lévő 
BSE uszópályán. Belépődíj nincs ; 
a versenyrend megváltása azonban 
kötelező diákoknak 30 f, felnőttek 
nek 50 f es árban.

A Move Sport Egylet ketékpá- 
ros szakos/taiya holnap vasárnap 
délután 3 órakor kerékpátos házi
versenyt rendez a Baja — Dusnok 
és Dusnok—Baja útvonalon.



4 junius 28.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás közölt.

ménéi rend érvényes 1936. április

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

Km. | 1 Állomások 2

0 715 it ? Bácsbokod vasútállomás érkA 1425
3 725 Bácsborsód 14'5

11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 1320
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) I300

34 900 Móriczpuszta f. m. l240

39 910 Mohácsi iskola f. m. 123°
42 915 Riha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart j 1id. 12'5

esetleges
Ezen

járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,
7-től. 

deA
késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer íáeios autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

■D| Lágy baltázstt fa .... P 16'—

!
„ véktw deroiw . . . P. 13 —

Kemény vékony dorong . . P 32'—

Ölenként házhoz szállítva!
Pertland cement 
Üstökös fehér cent.

SKutguiirU Hódfarkú cserép 
Cementesetek Hornyait cserép

R Cementváiyuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez
g Kátránypapir és minden más építőanyag
y LÉG JUTÁNYOSABB ÁEÍBAH KAPHATÓ

j ^rünhut é£j^riaj&YAs^
A Máv. menetre^ május 15-től:

Érkezés Honnan? Indulás
Hová?óra

1
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 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

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

13 19
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas. 
Budapest

14 0!
Budapest, Kiskunhalas, 

Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

14 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

16 47 Pécs, Bálaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

IS 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

Ifi 27 Hercegszántó 14 38 Gara

IS 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47
Bátaszék, Sárbogárd,

Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs. 

Bát i szék 18 55
Bátaszék. Pécs, 
Sárbogárd. Budapest

23 41
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria 23 55 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest. Csikéria

23 1 08 Bpesl, Sárbogárd 23 49 Bátaszék. Ujdombovár. 
Budapest

Wiesel Sándor és Fia
"fatermelök és tüzifakereskedök

Iroda: Hajnald u. 13. Fatelep: Sugovica part.
Telefon: 42. Telefon: 195

g vékony lágy dorong 17 p
vékony kemény dorong 30 P

£ aprított iágyfa a ként 3 P

fenti Arak házhoz szállítva értendők i

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

■f É A ¥ S C Szénkereikedeimi f Ki 5 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement

Ounakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli 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 

junius 22-tfil junius 29-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 é< Goldberger
könyvnyomdáia

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.
ctfer kft dódéban Baja.


