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Helyben negyedévre 6 penge
Helyben egy hónapra . 2 pengi

Impozáns keretén közeit ünnepelte 
fennállásának 50 éves jubileumát a 

Bsjsi ípartestület.
A bajai Ipartestület 28 án, vasár

nap ünnepelte díszközgyűlés kere
tében fennállásának 50 éves jubi
leumát. Az ünnepség előre megálla
pított program szerint folyt Je.

Délelőtt 8 órakor volt a vendégek 
fogadtatása az Iparteslület székha
zában, majd háromnegyed kilenckor 
az összegyűlt vendégek és a nagy
számú közönség ál vonultak a bel
városi plébánia templomba, ahol dr. 
Gonczlik Kálmán apát-plcbános fé
nyes papi segédlettel hálaadó szent
misét celebrált. Az ünnepélyes há
laadó istentisztelet után az Ipartes
tület tagjai élükön az elnökséggel 
és a megjelent vendégekkel, köztük 
dr. Reményi-Schneller Lajos orsz. 
képviselővel, dr. Borbiró Ferenc 
polgármesterrel a testületi zászló 
alatt az Iparteslület nagytermébe 
vonullak, ahol

Dr. Gonczlik Kálmán apát
plébános egyházi díszben 

házszentelő beszédet mondott Be
szédében hangsúlyozta, hogy az 
ipartestülelek a céhrendszernk meg
szűnése után keletkeztek ; a mega
lakuláskor olt voltak a régi kérész” 
tény céhek iparosai, mint alapítók.

Az ipartestülelek élete nem volt 
mindig egyhangú, nem volt állan
dóan ugyanazon eszméktől irányi
tól!, hanem a legkülönbözőbb esz
meáramlatok : a konservaliv, a libe
rális, a radikális, sőt bizonyos érte
lemben kommunista elgondolások is 
igyekeztek érvényesülni. Néha ha
talmas hullámverések fodrozták az 
ipartestülelek belső életét, de azok 
kiállották az idők viharait, mint azt 
épen a jelenlegi ünnepély igazolja. 
Az iparos köszöntéssel fejezi be 
beszédét : Isten áldja a tisztes ipart I

A hatásos beszéd után dr. Goncz
lik Kálmán apátplébános az egész 
épületet felszentelte.

A Bajai Daloskor „Hiszekegye1* 
után

Pestuka Ferenc ipartestü
leti elnök

megnyitó beszédében megköszönte 
a felszentelés ünnepségét s Ígéretet 
tett, hogy az iparosság mindig az 

elhangzott felszentelő beszéd szel
lemében fog dolgozni és az igazság 
utján haladni I

Majd a megjelentek üdvözlése 
után összehasonlította az iparosság 
50 év előtti és jelenlegi helyzetét. 
Akkor béke és boldogság uralko
dott a földön, azóta nagy viharok 
rázkódtatlák meg az egész orszá
got s vele az iparosságot. A tech
nika fejlődése, a nagyipar, majd a 
világháború viharai megrázkódtat
ták az. iparosság éleiének alapjait; 
tönkrementek a műhelyek, elszegé
nyedtek az iparosok.

Ha nehéz is volt az. elmúlt esz 
tendö, mégis elérték az iparosok a 
mai napot, reméli, hogy az uj fél
század a magyar iparosság boldogu
lásának korszaka lesz, melyet test
véri összefogással óhajt a bajai ipa
rosság kivívni.

Majd a megjelent vendégeket íid 
vözölle : dr. Reményi-Schneller La
jos országgyűlési képviselőt, aki rö 
vid képviselősége és rendkívüli or
szágos elfoglaltsága ellenére, annyi
szor megfordult már Báján, hogy 
majdnem lakója a városnak és fá
radhatatlanul dolgozik azon, hogy 
minél több munkalehetőséget te
remtsen a város polgárainak. Az 
egyetértésnek, összefogásnak, a ma
gyar nemzet boldogabb jövőjének 
lelkes harcosát köszönti benne.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester
ben az iparosság őszinte barátját 
üdvözölte, aki huszonnégy éves pol
gármestersége alatt mindig lelkesen 
és nagy megértéssel támogatta az 
iparosságot.

Lelkes szavakkal köszöntötte még 
vitéz Herczeg Zsigmond miniszteri 
tanácsost, aki a másirányu elfoglalt
sága miatt meg nem jelenhetett Bor 
nemissza Géza iparügyi minisztert 
képviselte; dr. Szeghalmi Lászlót, 
az Ipartestületek Országos Központ
jának kiküldöttjét, a Szegedi Ke 
reskedelmi és Iparkamara képvise
letében megjelent Vértes Miksa el
nök, kereskedelmi főtanácsost; a 
vidéki ipartestülelek képviselőit, a 
megjelent vendégeket és tagokat.

Vitéz Herczeg Zsigmond 
min. tanácsos beszéde.

Vitéz Herczeg Zsigmond miriszteri 
tanácsos kimentette a távollevő ipar
ügyi minisztert.

Valamely társadalmi réteg erejét 
nem a lélekszámú, nem gazdagsága 
határozza meg, hanem vezetőinek 
rátermettsége, önzetlensége és haza
fiassága, Minden intézményben a 
vezetőség szelleme nyilatkozik meg ; 
fontos ez különösen ma, amikor 

j hatalmas gazdasági, szellemi és er- 
! köicsi áramlatok ütközésének idejét 
. éljük, A vezetőség szellemét hassa 
! át továbbra is az önzetlenség, a ha- 
: zafiasság szelleme. Szaktudásával 

gondozza a tagok továbbképzésének 
gondolatát.

Az ipartestülelek hazafias szelle
mének igazolására hivatkozott a 
megszállt területeken levő ipartes- 
tületekre, melyek minden nyomás 
ellenére megmaradtak a hivatalos 
magyar nyelv mellett.

Majd részletesen ismertette a kor
mány kisipari hitel és gépsegély 
akcióját, melyek mind az iparosság 
jobb jövőjét szolgálják.

Dr. Borbiró Ferenc pol
gármester beszéde.

Dr. Borbiró Ferenc polgármester 
gróf Apponyi Albert beszédére hi
vatkozva, maga is iparosnak érzi 

, magát, mert ő is ép úgy dolgozik, 
! fárad a rá váró feladatok megoldása 
; körül, mint akármelyik iparos, ami 
I kor munkáját végzi.

Az 50 éves évforduló nemcsak 
határkő hanem küszöb, lépcső is, 
melyre most az iparosság a haladás 
akarásával akar rálépni. Baja vá
ros fejlődését a sors összekötötte az 
iparosság és kereskedő osztály sor
súval ; mindig döntő szerepet ját
szottak a város fejlődésében; a 
múlt kötelez s az iparosságnak azt 
a döntő szerepet szívós lendületes 
munkával kell a jövőben is kikíiz 
deni.

Az önerőből magasra emelkedett 
iparosok, Jelky András, Déry Fii
gyes, Türr István példái lebegjenek 
a bajai iparosság szeme előtt.

Az igaz munkást, az igaz, hőst 
egyazonos lélek halja át, csak az 
eszközök mások lényegük kifejezé
sében.

Igen melegen emlékezett meg dr. 
Borbiró Ferenc polgármester dr. 
Reményi-Schneller Lajos országgyű
lési képviselő munkásságáról, aki
ben a város egyik legnagyobb jóa
karóját tiszteii. Talán csak időrend 
kérdése, hogy nem a legelső.

Szeretné, ha a „kisiparos" szó 
teljesen kimaradna a nemzet szó
kincséből s helyette a „kézműiparos" 
szó kerülne, mert ez jobban kifeje
zésre juttatja a kézműiparban meg
nyilatkozó szeretetel, lelki munkát 
szemben a gép lélektelen sablon 
munkájával.

Egyes iparosok életéből vett pél
dákkal illusjitcálla a kézműiparban 
megnyilatkozó alkotó, teremtőerő
nek szépségét, melynek hatása alól 
sohasem tudta magát kivonni.

Dr. Reményi-Schneller La
jos országgyűlési képvi
selő beszéde.

Dr. Reményi-Schneller Lajos orsz. 
gyűl, képviselő az ipartestület nagy- 

. érdemű elnökének és a város ki
váló polgármesterének üdvözletét 
megköszönve. Beszédében az időt 
véve szinte rövidnek, mondotta, az 
50 esztendő és a háborús évek, va
lamint az azt követő idők küzdel- 

j meit nézi, akkor valóban nagy idő- 
i nek kell az ötvenéves évfordulót 
| tekintenie.

Nem akarja az ölven esztendő 
küzdelmeit részletezni, csupán két 
szempontra hivia fel az iparosság 
figyelmét.

Az egyik az, hogy Magyarország 
agráráilam s igy a hangsúly a me
zőgazdaságon van; régi igazság, 
hogyha a gazdának rosszul megy, 
akkor azt minden foglalkozási ág 
megérzi. De ha ezt a tételt elfogad
juk is, áll a másik tétel is, hogy a 
mezőgazdaság nem tudja a termé
szetes népszaporulatot levezetni. Er
re csak az iparosság képes.

Neki kell levezetni a munkanél
küliséget. Van bizonyos ellentét a 
gazdatársadalom és iparosság kö
zölt, melyek a különböző vámtéte
lekben jutnak kifejezésre; ezek az 
elléntélek azonban csak a nagyipar 
és a mezőgazdaság közöli állanak 
fenn; a kézmiiiparosság és az agrár
érdekek között nincs ellentét.

A kormány három éves munkás



(*AjA-fcACd*A imj6. julius 1

Női Fürdő Férfi
harisnyák, keztyük, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

cikkek
nagy választékban

fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA

ságában felismerte a földraívesség 
és a kézmíiiparosság érdekeinek 
párhuzamosságát és mindent meg
tett a kettő érdekeinek szolgálatá
ban; de igyekezett a nagyiparosság 
és földmivesség érdekei között is a 
méltányos kiegyenlítődést érvénye
síteni.

A másik gondolat, melyet ki akar 
emelni a magyar iparostársadalom 
az a réteg, melyei a legtöbb joggal 
lehet a nemzet fenntartó rétegének 
nevezni. Ez az osztály sohasem fe
ledkezik meg arról, hogy magyar, a 
hazának ad katonát, minden mun
kára alkalmas embert. A nemzet 
válságos óráiban az iparosság min
dig hűséggel állt őrül a nemzeti 
gondolat mellett. Ez a hazafias gon
dolat éltette eddig és él es§e a bajai 
iparosságot a jövőben is.

A kézművesség az a réteg, mely 
legjobban összetudja kapcsolni a 
mezőgazdaságot és a városi lakos
ságot, melyek között flem volt és 
nem is szabad ellentétnek lenni.

Az ezek közötti összhang szol
gálja továbbra is Baja város jövendő 
fejlődését.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után

Vértes Miksa, a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparka
mara elnöke,

kereskedelmi főtanácsos ismertette 
röviden az ipartestületek alakulására 
vonatkozó törvényeket ; majd Ígéretet 
teit arra, hogy a bajai Iparteslületet 
a Kamara minden, az iparosság ja
vát, fejlődéséi és haladását szolgaló 
törekvéseben készségesen támogatni 
fogja. Már ezúttal is bejelentette, 
hogy a Kamara Baján is fel fogja 
állítani ipari mestereket továbbképző 
tanfolyamokat, hogy az iparosságnak 
a kor fejlődésével való haladását 
biztosítsa.

Dr. Szeghalmy László köz
ponti kiküldött beszéde.

Dr. Szeghalmy László az egy köz
pontba tömörült 390 ipartestület ne
vében köszöntötte a jubiláló bajai 
Ipartestületet és különösen a továb- 

képzés szolidarilizmus gondolatát 
ajánlotta figyelmünkbe.

Rasztík Sándor bácsalmási ipar
testületi elnök, a bácskai ipartestü
letek üdvözlését tolmácsolta, majd 
Szeghalmy László központi kiküldött 
lelkes beszéd közben átadta Wá- 
genblatt József asztalosmesternek 
és Bugyi Mihály fazekasmesternek 
az „Iposz" elismerő oklevelét.

Az ünnepélyes oklevél átadás után 
dr. Ernszt Lajos ügyvéd, az ipar
testület ügyésze ismertette a testület 
50 éves történetét. (Dr. Ernszt Lajos 
beszédéi holnapi számunkban is
mertetjük.)

Dr. Honfi Gyula jegyyő felolvasta

Lugkőoldattal megmérgezte magát 
egy bajai asszony.

Vasárnap délután Mándity 
Béláné 36 éves háztartási al
kalmazott öngyilkosságot kisé- 
relt meg. Az asszony nagy
mennyiségű lugköoldatot ivott. 
Borzalmas sikoltozásaira ro
hantak elő a házbeliek. Mán- 
dityné ekkor már iszonyú kí
nok között fetrengett a föl
dön. A kórházba szállították,

Beléndekvirágot evett a nádudvari kisleány 
és mire a kórházba vitték, meghalt.

Farkas Veronika négyesz
tendős nemesnádudvari kis
leány, szüleinek földjén játsza
dozott. Elfoglalt hozzátartozói 
nem ügyeltek a kislány játé
kára s a gyermek kíváncsiság
ból megizlelte a beléndekvirá- 
got. A mérges növénytől a 
kisleány rosszul lett s szülei

IFrkk a Harmadik Birodalom céljairól.
Frick német birodalmi bel

ügyminiszter közel százezer 
főnyi tömeg előtt beszédet 
mondott, amelyben többek 
között a következőket mon- 

| apatini Fernb.ach Bálint dr. főispán 
levelét, melyet Pestuka Ferenc ipar
testületi elnökhöz irt. A főispán 
levelében más elfoglaltságára való 
hivatkozással kimentette magát az 
ünnepségen való résztvételj öl.

Pestuka Ferenc elnök lelkes záró
szavai után a Bajai Daloskor eléne
kelte a Himnuszt és ezzel a jubilá
ns ünnepség végétért.

Délután 1 órai kezdettel az Ipar
testület székházában bankett volt, 
melyen közel 300 an veitek részt. 
A bankett résztvevői a késő dél
utáni órákig maradtak együtt igen 
jó hangulatban.

ahol nyomban gyomormosást 
alkalmaztak rajta. Mándityné 
azonban olyan nagymennyi
ségű lugkövet ivott, hogy fel
gyógyulásához kevés a remény. 
Az asszonyt súlyos állapota 
miatt még nem sikerült kihall
gatni s így tettének okát sem 
állapíthatták meg.

rémülten tapasztalva a bajt, 
orvoshoz vitték. Az orvos meg 
is vizsgálta, ami után a kis 
Veronikát hazavitték. Ma azon
ban a kislány újra rosszabbul 
lett s a kórházba akarták hoz
ni, de még útközben meghalt.

A kisleány halála miatt a 
vizsgálatot megindították.

dotta :
Ma tizenkét esztendeje an

nak, hogy a gyalázatos versa- 
illési parancsot ránkkénysze- 
ritették. Ez a parancs rabszol

ganéppé tett minket. Három 
és félesztendei nemzeti szoci
alista uralom után megállapít
hatjuk, hogy e rövid idő alatt 
sikerült külpolitikai cselekvési 
szabadságunkat visszanyer
nünk.

RÉDEY tejüzemének vaja országos hírű. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VAJAT.

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

A bajai vitézek 
juniálisa.

A bajai vitézek junius 28-án, va
sárnap tartották meg az idei juniá- 
Hsukat, a bajai Lökertben, amely 
esős idő ellenére is, igen sikerült. 
A juniálison a vitézi családok és 
azok vendégei meglepő nagy szám
ban jelenlek meg, úgy hogy az esti 
vacsora kb. kétszáz teriléhes volt, 
ami magában is jelzi a vitézi csa
ládok összetartását. Jól eső érzés
sel láttuk, hogy bár a vitézek kü
lönböző társadalmi osztályokhoz tar
toznak, milyen testvéri magyar sze
retettel és ragaszkodással viseltetnek 
egymással szemben. Példaképül szol
gálhatna ez az egész magyarságnak 
is. Ez az a magyar egység, amely 
záloga a második évezrednek. A 
paloták és kunyhók, a gazdagok és 
a szegénysorok lakóinak ez az 
együttérzése megható volt.

A vacsora alatt vitéz Temessy 
Ákos, ezredes, székkapitány magasz
tos szavakkal pohárköszöntőt mon
dott Főméltóságu Kormányzó Urunk
ra a vitézek főkapitányára, majd 
üdvözölte a legutóbbi vitézi avatá
son vitézzé ütött bajai vitézeket, 
mint a rend uj tagjait. Ugyancsak 
vacsora alatt a megjelenteket mű
vészi programszámokkal szórakoz
tatták. Vacsora után tánc követke
zett, amely magyaros hangulatban 
az éjféli órákig tartott.

A juniális tiszta jövedelme a rend
nek arra rászorult, szegény vitézi 
családok karácsonyi felsegélyezését 
fogja szolgálni.

Minden múlandó, 
Az ékszer maradandó. 
Ékszert órát ajándéknak.

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 járó férfi és nfii karórák 2 évi jótállással már 6 pangótól.

SZIKLÁS MÁRTON
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánuköveket a legmagasabb áron veszek.
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| Az Astra Biztosító R.T.
I (Az Istitutö Nazionale déllé Assicurazioni, 

Olaiz Állami Biztotitó Intézet, magyarortzági 
Í leányvállalatának)

bajai főügynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

j ár adékbiztositásokat.
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Baján tartózkodók Kürti Sán
dor, a bácskai születésű festő

művész őstehetség.
Érdekes vendége van Bajénak, 

Itt tartózkodik Kürti Sándor a hor- 
gosi születésű bácskai festőművész 
őstehetség, aki úgyszólván minden 
iskola és útmutatás nélkül ért el 
pályáján nem mindennapi sikereket. 
Kürti Sándor nevével sokat foglal
kozik különösen az újabb művészet 
kritika, A kitűnő portréfestő meg 
festette Mikecz Ödön sajtófőnök, 
Ivády ny. miniszter és családjának 
arcképeit. Legutóbb Debrecenben 
festett 60 remek portrét, közöltük 
feltűnően szép dr. Vargha Elemérné 
Weisz Magda, néhai Weisz Nándor 
h. polgármester leányának, illetve a 
debreceni alpolgármesternek és fe
leségének arcképe, Vásáry István 
polgármester stb. nagyszeiü port
réja.

Kürti Sándor Debrecenben 60, 
Kalocsán 40 művészi portrét fes
tett, Ezekből számtalan lenyomat 
jelent meg a főváiosi lapokban, A 
művészt ma délelőtt fogadta dr. Bor- 
biró Ferenc polgármester és a bajai 
vezető családokhoz is számtalan 
meghívást kapott.

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

HÍREK
— Julius 8-án lesz a várme

gyénél a kisgyülés. Jelentettük, 
hogy Bácsbodrogvármegye törvény
hatósági bizottsága, júliusi kisgyü- 
lésének első időpontját elhalasztották. 
A kisgyülést most mát a kiadott 
tárgysorozat szerint 8 án délelőtt 
fogják megtartani.

— Dr. Gősy Ferenc Kaposvár 
és Somogyvármegye uj tisxtifö- 
OrVOSa. A Belügyminiszter dr. Gósy 
Ferenc, Bácsbodrogvármegyei tiszti
főorvost Kaposvár és Somogyvár
megye tisztifőorvosává nevezte ki, 
Dr, Gósy Ferenc julius elsején fog
lalja el uj állását.

— Kórházba szállítás közben 
hirtelen meghalt. Vasárnap délután 
a mentőket sürgősen a Szent Antal

Idegesség, fejfájás, álmat
lanság,

reggeli rosszullét, levertség, bágyadt 
ság, szédülés esetóben a természe
tes „Ferenc József** keserüviz az 
emésztőszervek hiányos működésé
ből eredő zavarok nagy részéi azon
nal megezünleti, az étvágyat eiösen 
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.

utca 39. számú házba hivták, hogy 
ott Doszkocs János hirtelen rosszul 
lett. Doszkocs János a Bors és 
Tátsa autófuvarozási és szállítási 
cégnél mint kocsis volt alkalmazás
ban. Vasárnap igen jó hangulatban 
volt s a kelleténél nagyobb meny- 
nyiségü szeszt ivott és rosszul lett, 
olyannyira, hogy sürgős orvosi be
avatkozásra volt szükség. Segíteni 
azonban már nem lehetett rajta, 
mert kórházba szállítás közben a 
mentőkocsiban meghalt.

— Második napja játszik Baján 
a CirkUSZ. A bajai közönség hatá- 

I rozotlan cirkuszpárti. Második napja 
| vendégszerepel Baján a Csikasz- cir- 
I kusz és az érdeklődés hiány miatt 
I nem lehet panaszra okük. A közön 

ség — kiváltképpen a külvárosok
ból — nagy szimpátiával viseltetik 
a cirkusz-művészet iránt. Legtöbb 
jut az elismerésből Jozefkó tanár, a 
cirkusz karikaturistája kitűnő pro 
dukciójánah, a magyar ruhás gyer
mek láncmüvésznőnek, de kitűnők a 
lovasmulalványok is.

SPORT.
Megverte az olimpiai 
jelöltet a bajai box- 

bajnok.
Szenzációs élményül szolgált a 

vasárnap esti FTC—BSE ökölvívó
mérkőzés. Az FTC teljes gárdájával 
— közöttük a három olimpikonnal 
Szántó—Mándi—Szigeti-vei — jött 

a bajai mérkőzésre. Baja bebizo
nyította, hogy válóban komoly el
lenfél. A bajai boxolók már 7:1 re 
vezettek, amikor felnyofriülnak a 
pestiek, Kurek és Tadics győzelme 
a két ismert ferencvárosi ökölvívó 
felett már nem kis meglepetést keltett. 
Az igazi szenzáció azonban Dobler 
János (BSE) és Szántó Lajos (FTC) ' 
olimpiai jelölt közötti izgalmas mér
kőzés volt. Szántó kiütésre ment 
de Dobler remek technikával parí
rozott és kipontozta Szántót. A kö
zönség percekig tartó üdvrivalgására 
a pestiek leakartak vonulni a ring- 
ről. Szigeti és Mándi győzelme Tán 
cos és Rácz ellen nem volt kétséges. 
Végeredmény 6:12.

A bajai boxfenomén rendkívüli 
le jesitménye nagy reményekre jo
gosít, ami éppen az olimpiász előtt 
sokat jelent, Dobler János három
szoros magyar ifjúsági bajnok, akire 
remélhetőleg hamarosan felfigyel az 
olimpiai válogató bizottság, mert 
kétségtelen, hogy komoly utánpót
lást jelent.

Csak megbízható helyen szerezze be 
tej- és tejtermékszükségletét.

Minden igényt kielégít:
RÉDEY TEJÜZEME.

Evezés.
Vasárnap és hétfőn tartotta a 

Magyar Evezős Szövetség kétnapos 
nemzetközi evezőversenyét, amelyen 
a Bajai Evezős Egyesület is részt- 
velt. A bajaiak egész szépen sze 

URÁNIA
Julius a repriz filmek hónapja.

Julius hó 1-én és Julius hó 2-án,

4 h Muskétás
Falrengető bohózat 10 felvonásban.

Főszerepben ;

Szőke Szakáll, Huszár Pufi, 
Verebes Ernő, Halmai Tibor.

Ezt megelőzi:

Benjamino Gigii 
a világ legszebb hangú énekese

Enyém vagy
A legszebb énekes film 16 felvonásban,

repeltek, de sajnos a balsors úgy 
hozta, hogy épen a legesélyesebb 
számnál a kísérő motorosok hul
lámzásában megakadt lapát a dublo 
egyik villájukat eltörte s ez kifor
dulásukat okozta. így a senior duh- 
lóban egy biztos második helyről 
estek el. E körülményt egyébként a 
rádió is bekonferálta. Nehéz dolga 
volt Mamusichnak is a skiífben aki 
a Parmonista Jandlt legyőzve a tri
bün hatalmas biztatása között igye
kezett az. osztrák skifíislát megelőzni 
és egynegyed hajóhosszal maradt 
csak le. Az újonc Balogh pedig nagy 
küzdőképességet és szívósságot árult 
el, de alkormányzóit. Az evezősö
kön meglátszott az, hogy a verseny 
előtt 8 napig a Pannónia evezős 
egyletben treníroztak.

Ezzel a versennyel az evezős 
verseny szezon be is fejeződött. 
Most már csak a bajnokság van 
hátra, amin azonban a BEE az idén 
még nem indul.

Az idei versenyévad mérlege : 
egy I., négy második és három III. 
hely. Kívánjuk az egyesületnek, 
hogy jövőre legalább ilyen jól sze
repeljen.

Laptulajdonos :
Or. KNÉZY LEHEL.

Higiénikus tejtermékek :
vaj. sajt, habtejszin, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a RÉDEY- tejüzemben.
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Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

Csatlakozik a Bácsalmás felé 
induló vonathoz.

menetrend érvényes 1936. április

Km. 1 Állomások 2

0 ?15 ir 1 Bácsbokod vasútállomás érk* 1425

3 725 Bácsborsód 14'5
11 7« Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 13«
16 800 Gara községhaza 1340
24 820 Csátalja községháza 13211
25 825 Csátalja vasútállomás 13'5
28 835 Nagybaracska piactér 13°5
29 84° Nagybaracska rév (átkelés) 13“
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 j" d. 12>5

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek, de

7-től.
A

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Szujer János autóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Lágy baltázotf fa .... P 16'— 
m „ vékony dopons . . . P 18 — « 
J Kemény vékony dorong . . P 32 — « 
jl| Ölenként házhoz szállítva! t
IKutgyürü Hódfarkú cserép Portland cement R

Cementcsövek Hornyolt cserép ültököl fehér cem. W 
BCementvályuk Fával égetettmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag W
LEGJÜTANYCSABB ÁRBAN KAPHATÓ 

j GrOnhut és Társa etjt crnrnéí6on fi

A Máv. május 15-íöi

NvMMÍnft BdiMipk Qoldb

Érkezés 11 0 n n a n ? Indulás
Hová?óra perc óra perc

7 f 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd. 
Budapest

40
Budapest, Kiskunhalas.

42 Bácsalmás, Kiskunhalas7 Bácsalmás 5 Budapest, Csikéria

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

13 19
Budapest. Sárbogárd.

57 Bácsalmás, Kiskunhalas,Bátaszék 9 Budapest

01
Budapest, Kisi.unlinliia.

/4 Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár
/6 47 Pécs, Bátaszék, Baja 14 15 Hercegszántó

/8 03 Gara 14 19 Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

/8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

19 !| 58
Ujdombovár. Pécs.

18 Bátaszék, Pécs.Bátaszék 55 Sárbogárd, Budapest

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

Budapest. Csikéria

23 08 Bpest, 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 lágyfa q-ként 3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyább 
napi árért kapható !

É 8® T E C Ssénkereskedelmi 
W K» ff ■ E 3 Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

toakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < una parti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz száliitva. 

Szükséglete fedezése előtt saját Érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Éjjeli 
szolgálatét tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. 11. nyitva 

junius 29-töl julius 6-ig
Or. GEIRINGER JÁNOS

gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sygovicapart).

Bakanek «< Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modem kivitelben készülnek.


