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Kacsintsak csak — 
egy kicsit az igaz

ságra.
A Független Magyarságban 

dr. Parcsetich József szignált 
közleményében kritika tárgyá
vá tette azt a kiutasítást, amely 
a garai Eckhardt párti nép- 
gyülésen történt s fölényes
kedve igyekszik humorizálni 
a hatósági intézkedés felett.

„Minden rossznak meg van 
a jó oldala is“, mondjuk, hogy 
úgy van, de az igazságnak 
csak egy oldala van s ez maga 
az igazság.

Mi nem humorizálunk az 
eset felett, hanem megirjuk a 
tárgyilagos igazságot.

A garai népgyülésen dr. ! 
Mojzes János beszéde közben 
a kiutasított gazda több ízben 
hangosan, igaz hogy dr. Moj
zes Jánosnak helyeslőleg, mint
egy vele párhuzamosan be
szélve, közbeszólott.

A közbeszólás annyira kel
lemetlen volt, hogy maga a 
kisgazdapárti elnök rászólt 
több ízben a kisgazdára s mi
kor ez nem használt, figyel
meztette a kirendelt tb. szol- 
gabiró, hatósági biztos, hogy 
ne zavarja a szónokot.

Az intés nem használt ; a 
kisgazda csak továbbra is bele
szólt; erre ismét figyelmez
tette a hatósági biztos, hogy 
ha nem hagyja abba; kive
zetteti.

Ez sem használt, mert a 
kisgazda feltűnően gúnyosan 
rákacsintott a hatósági biztos
ra s kérdezte : „hová vezettet 
ki, ide hátra ?“ mondotta nyil
ván a klozettra célozva.

Az egész eljárás feltűnően a 
hatósági tekintély kigúnyolását 
célozta s a tárgyilagos igazság 
nem a kisgazda helytelen el
járásának mentegetését kívánja, 
hanem megrovását.

a állandó híd
közigazgatás! bejárása.

Gróf Teleki János hathatós köz
benjárására régi kívánsága teljesül 
a mohácsszigeli érdekeltségeknek, 
a földmi velésügyi miniszter kiutalta 
a nagybaracskai állandó pontonhíd 
megépítésére szükséges összegeket.

Dene Lajos miniszteri tanácsos 
elnöklete alatt szombaton megvolt 
a közigazgatási bizottsági bejárás, 
melyen részt vettek Bencze Béla

Vitézi nap Csátaiján.
Vitéz Temessy Ákos ezre

des, a Vitézi Szék kapitánya, 
vasasnap Csátalján jól sikerült 
vitézi napot tartott, amelyen 
résztvettek a csátaljai és szom
szédos községekbeli vitézek, 
azok családtagjai és a váró

Or. irnszt Lajos ismertető előadása 
a Bajsi Ipartestület ötven éves 

jubileumán.
Dr. Ernszt Lajos, ipartestületi 

ügyész, a jubileumon ismertette az 
Ipartestület ölven éves történetét. 
Ismertetése tanulmány, melynek 
megállapitásui történelmi értékűek. 
A közelmúlt képe tárul fel elöltünk 
tanulságosan, figyelmet kellően, ér
dekesen.

Mélyen lisztéit ünneplő közönség I
Erős küzdelmek lapjait a létért, a 

fennmaradásért, az életért való har
cok lapjait forgattam és a visszaem 
lékezés napsugaras derűjében lát 
tam meg azokat az idős iparosok 
elbeszéléseiben, amidőn a Bajai 
Iparleslület 50 éves történetét álli 
toltam össze. Nagy a múltjuk ezek 
nek az iparosküzdelmeknek, az 50 
esztendő életéhez hozzátartozik ezek
ről is megemlékezni.

A rendi élet idején képzett és 
értelmes, gyakran külföldről jött, de 
mindenesetre külföldet megjárt ipa
rosok szabadságra és jogokra vágy
tak. Nem törtek nemesi rangra és 
előjogokra, de autonómiát — ön
kormányzatot — harcoltak ki ma
guknak : a céhekben való egyesü
lés jogát. Ez az intézmény erős 
fegyverük volt lélküzdelmeikben, 
tekintélyt és jómódot szerzett tag

műszaki főtanácsos, a bajai állam 
építészeti hivatal vezetője és a kör 
nyékbeli érdekeltek.

Az építést valószínűleg megfogja 
előzni a Ferencz Csatorna zsilipjé
nél építendő szeremlei vasbetonhid 
megépítése, de az is lehetséges, 
hogy mind a két helyen egyszerre 
kezdik meg a munkát.

mányosok.
Vitéz Ternessy ezredes elő

adása során ismertette a vi
tézi rend célját, rendeltetését 
s utána látogatásokat tett a 
faiu vezetőségeinél és az egyes 
vitézi családoknál.

jainak. Ismeretes mindannyiunk előtt 
a céheknek a középkorban, külö
nösen az újkor elején való jelentő
ségük, amikor annyira fontos és 
erős szervezetek voltak, hogy a 
XVIII. ik század elején már túlsá
gos hatalmuk megnyirbálására töre
kedett a központi kormány és ezért 
kötelesek voltak a céhek úgyneve
zett céhbiztost választani a városi 
tisztviselők közül, aki a céhek ügyeit 
már hatósági szempontból ellenőrizte. 
Ettől az időtől kezdve vesztetlek a 
céhek hatalmukból mindinkább 
megnyirbálták jogaikat, különösen 
bíráskodási jogaikat.

Baja város megalakulásának évé
ben : 1696 bán nyerte engedélyét
az első céh „a csizmadiák céhe" 
alakulására. Az első céh megalaku
lását követte a többi : a molnárok, 
a szürszabók, takácsok slb. céhek 
megalakulása gyorsütemben, mert 
Baja már keletkezésétől fogva erős 
iparos jellegű város volt, nyilván 
kedvező vizparti fekvésénél fogva, 
ellentétben a többi alföldi városok
kal és ebből a szempontból inkább 
a felvidéki városokhoz hasonlított. 
Az 1700 körüli összeírás szerint 
közel 600 gazdálkodó mellett már 

miniegy 200 iparos volt Baján, ami 
igen nagy ipari fejlettség mellett tesz 
bizonyságot, A kuruc korszak alatt 
meggyöngült az iparosság száma 
Baján, a város is sokat szenvedett, 
hogy aztán annál nagyobb lendület
tel induljon neki a fejlődés annyira, 
hogy egy jó évszázad után, az 
1840 es években, közvetlen a nagy 
tűzvészt megelőzően 1177 iparosa 
volt Bajának, pontosan annyi mint 
ma, holott a város lakói 15.000 kö
rül voltak, fele a mainak. Az erre 
járó utazók egyenesen Kis-Pestnek 
hívták Baját, annyira élénk volt 
forgalma, különösen malomipara volt 
fejlett, de messzeföldön híresek vol
tak a csizmadiamesterek, közel 300 
volt számuk, a fajai szürszabók, 
kályhások, gombkötők, orgonameste
rek és a többi iparosok is híresek

I voltak messzeföldön,
. Az 1840. május 1 ei, pénteknapi, 

csaknem az egész, várost elpusztító 
tűzvész hosszú időre tönkretette a 
a város fejlődését, azonban a város 
lakóiban rejlő életerő és a nagy
csapás által keltett részvét folytán 
megindult segélyezés következtében 
a város fölépült és ismét erős fej
lődésnek indult.

A csodálatos géniuszu 1848-as 
szabadságharc kormánya lényeges 
változásokat hozott a céhek életé
ben. Kossuth az iparegyesületek 
megalakítását tűzte ki célul, mig 
Klauzál Gábor miniszter a kor szo
ciális felfogása szerint a céhek meg
szüntetését. tervezte, de ezen törté
nelmi múlttal rendelkező intézményt 
nyilván nem akarta holmi gyorstal- 
palásu törvénnyel megszűntetni s 
átmeneti fejlődés szerinti reformot 
alkotott. Alaposan belenyúlt a céhek 
életébe, mert mester lehetett a cé
hen kívül az is, aki csak maga sze
mélyében dolgozott; miniszteri en
gedéllyel már segédet is tarthatott 
az ilyen mester. Hatalmas rés volt 
ez a céhek önrendelkezés jogán, de 
kétségtelenül ez a rés volt a helves 
ut, amely fejlődésszerüen sokkal 
reálisabban oldotta volna meg a 
céhek kérdését, mint a későbbi 
1872 es ipartörvény. De különösen 
belenyúlt a céhek autonómiájába 
Klauzál Gábor a legkívánatosabb 
szociális szempontból : a munkaidő
ket szállította le, mert bizony a 
céhtagok, a mesterek, segédeiket 
egy órás megszakítással éjfél utáni 
két ólától este 9—10 óláig dolgoz 
tatiák.
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Női
harisnyák, keztyűk, 

fehérneműk, retikülök, 
rövidárúk

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök 

reinhardt divatcsarnokban baja
Az abszolutizmus ideje alatt kelt 

iparügyi rendelkezések csak a ki
zsákmányolás politikáját alapozták, 
s a magyar ipar elnyomását céloz 
ták. 1867. után, a jobbágyság teljes 
megszűnése után merő anakronizmus 
volt már a céhrendszert fenntartani, 
amelyek úgyszólván reformok nél
kül itt felejtődtek, holott iparunk 
hatalmasan élőién dűl s más intéz
ményeket követelt, de különben is 
egy újabb iparostársadalom volt ki
alakulóban a céheken kívül, az 
úgynevezett kontárok, akiket a föl
desurak pártfogoltak, mert ha még 
úgy üldözték is a céhek őket, a 
földesúri birtokra a céhek hatalma 
nem terjedt ki és itt ütöttek ezek 
tanyát és végezték a földesurak és 
földművesek számára az ipari mun
kát. Sok volt a segéd, sok volt a 
munkás, elemi erővel tört ki az 
óhaj a céhek megszüntetése mellett, 
hogy képzett munkások és segédek 
is legálisan űzhessék mesterségükéi. 
S mint ilyenkor szokott lenni, ha 
a fejlődés megakad, robbanás tör 
ki, az 1872 ik évi ipari törvény 
egyenesen forradalmilag hatott, mert 
nemcsak hogy megszüntette a céhe
ket, de túlságosan nagyipari szabad
ságot mondott ki, azt tudniillik, 
hogy szabadon űzhet bárki ipart 
minden képesítés nélkül.

Semmiféle szervezetük nem volt 
tehát az iparosoknak, igy égető 
szükség volt az 1884. évi XVII. tc.-re, 
amely 100-on felüli iparosok ese
tében kéiharmada többség mellett 
kötelezővé tette a képesítéshez kö
tött iparosok ipartestületeinek a 
megalakítását, amely testületeknek 
igen fontos autonóm jogai vannak 
és mindenesetre erős szervezkedési 
lehetőséget nyuitanak az iparosok
nak. (Folytatjuk)

— Ha az arcszine fakő, szür
késsárga, és tekintete bágyadt, ha 
szomorú, hangulata nyomóit és ne
héz álmok gyötrik, ha a bél túlsá
gos rothadási folyamatai, gyomor
fájás és epepangás kínozzák, olyan
kor tanácsos néhány napon át reg 
gél éhgyomorra egv-egy pohár ter
mészetes „Ferenc József** keserű
vizet innia.

Motta felkérte a négust, hogy négy 
órán belül hagyja el Genfet.

A Petit Párisién örömét fe
jezi ki afelett, hogy a genfi 
testület elég bölcs volt és fel
ismerte az október 10-én el
követett hibákat, amelyekért 
most a Népszövetség tekinté
lyén csorbátütő néhány igen 
kellemetlen órával kellett fi
zetni. A lap azt hiszi, hogy a 
Népszövetség jövője nem kilá
tástalan. A Népszövetség fel

Ma délelőtt adták át a városházán a 
Testnevelési Tanács kitüntetését egy 

bajai leventeoktatónak.
Ma délelőtt 11 órakor dr. Puskás 

Dezső h. polgármester vezetése mel
lett tartotta ülését Baja város test
nevelési bizottsága. Az ülésnek ben
sőséges ünnepi aktusa volt, ez al
kalommal adták át egy értékes ba
jai leventeoktatónak vitéz Keszt
helyi Orbán tanítónak az Országos 
Testnevelési Tanács kitüntetését. A 
derék és ügybuzgó bajai levente
oktatónak a testnevelés terén kifej
tett érdemei elismeréséül a Testne

A ciszterci gimnázium értesitője.
A ciszt. rend bajai III. Béla-reál- 

i gimnáziumának 1935—36. évi érte- 
sildjét a tudós igazgató, Torday 
Ányos tette közzé. Az értesítő egy 
180 éves hagyománnyal biró inlé- 

! zetnek a ciszterciek iskola átvétele 
| óta (1879.) 57. évi értesítője. Gitn- 
( náziumunk első értesítőit Kolmár 
József és Horváth Ferenc adták ki 
az 1850 es években. Ezek az érte
sítők előbb Pesten, majd mikor Baja 
1854 körül nyomdát kap Baján je
lentek meg. A kiállitásbeli különb
ség az ősök és ivadékok között 
roppant nagy. A kezdet értesitője 
néhány lapos füzet. A mai impo
záns, az első cikket illusztráló, mű
vészi rajzzal ellátott boritéku 90 

ismerte az elkövetett hibákat 
— Írja a lap — és ezzel biz
tosította jövő fejlődésének útját.

Az Oeuvre szerint a Nép
szövetség még sohasem élt át 
ilyen kellemetlen órákat. Az 
Oeuvre Genfbe kiküldött tu
dósítója szerint Motta felkérte 
a volt négust, hogy az ülés 
befejezése után négy órán 
belül hagyja el Genfet.

velési Tanács bronzérmei adomá
nyozott.

A kitüntetett oktatót az ülés 
résztvevői meleg ünneplésben ré
szesítették.

A testnevelési bizottság ülésének 
több fontos tárgya is volt. Az ülés 
résztvevői behatóan tárgyalták a 
testnevelési időszaki kérdéseit és a 
testnevelési telep létesítése felől 
tárgyaltak behatóan.

lapos könyvecske.
A ciszterek értesitőinek örök ha

gyománya volt a komo'y program
értekezések publikálása. A mai ér
tekezés is örökli ezt a hagyományt, 
de Székely Károly ny. tanár igen 
helyesen fogva fel az értesítő ren
deltetését „Az éterről és a gravitá 
dóról" szóló cikkét a tanuló ifjúság 
számára irta. Tanuló ifjúságunkat 
érdekli az ilyen modern téma és 
szakfolyóiratban nem férhetvén hoz
zá, szívesen olvassa az értesítőben, 
a saját tulajdonában, meglevő érte
kezéseket.

Az iskola múltja és jelene az 
épületről, a tanulók számáról, az 
iskola látogatóiról, a kegyeletről, a 

fegyelmi és tanulmányi ügyekről, a 
valláserkölcsi nevelésről, a hazafias 
nevelésről szól az értesítő. Itt ugyan 
nincs vége a beszámolónak, de egy 
pillanatra mégis meg kell állanunk. 
Sokszor hallani itt-ott, hogy a szer
zetesrendek iskolái akarva nem
akarva túlságosan hangsúlyozzák a 
vallási nevelési a hazafias nevelés 
rovására. Ez az értesítő nem Írja 
alá ezt az állítást. Itt a valláserköl
csi nevelés harmóniában van a ne
veléssel. Sőt a hazafias nevelésnek 
oly rendszerezett kánonját adja, 
melyet nem lesz talán érdektelen 
ismertetni, összetevői : a hősök kul
tusza, az értékes fémeket gyűjtő 
trianoni láda, a névmagyarositás, a 
magyar nyelv tisztaságának gondo 
zása és a magyar ruha viselése, A 

I tanulmányi kirándulásokról szóló 
i résznél úja csak örülnünk kell az 

iskola bölcs igazgatásának. A gim
názium ugyanis elméleti előkészítő 
magasabb stúdiumokra nevel ; az 
ilyen intézmények frissítő, oázis az 
5 vidéki és számos helyi kirándulás, 
mely az ifjúságot kiragadva az 
absztrakciók világából és a konkré
tumok világába vezette.

Az Alma Materhez való hűségre 
jellemző az Öregdiákok találkozója 
55 évestől 10 évesig. A jezsuiták
nak hatalmas diákszövetsége a Se- 
dosz, a cisztercieké semmiben sem 
marad mögöttük. Tagjainak száma 
2151. A szövetség hatalmas erkölcsi 
és anyagi erőt képvisel s fiatal tag
jait hatékonyan támogatja.

Az ifjúsági egyesületek közül ki
emelve alá kell huznunk az Aero 

i kör működését. Annyira elmarad
tunk a repülés, a lég- és gázvéde
lem terén, hogy hazánk sajátságos 
helyzetében ennek a körnek meg 
állapítását talán minden iskolában 
kötelezővé kellene tenni.

Ezt az általános beszámolót ifj. 
Éber-tanár az intézetet ábrázoló 
mesteri rajza zárja le s mintegy 
meginvitál bennünket az ezután kö
vetkező bizonyítvány kiosztásra.

Legyen szabad ismertetni a tanu
lók statisztikájából néhány adatot.

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

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.

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.

Pontosén járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilHáaeköveket a legmagasabb áron veszek.
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Az Arira Biztosító R.T.
(Az Istitutó Nazionaie déllé Assicurazioni, 
Olaiz Állami Blztotitó Intézet, magyarországi 

leányvállalatának) 

bajai föiigynöksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

j áradékbiztositásokat.

Aki friss és egészséges 
akar lenni

és el akarja kerülni, hogy kemény 
legven a széke, emésztése meg le
gyen zavarva, folyton fájjon a feje 
és bőre tele legyen mindenféle pat
tanással, az igyek hetenként egy
szer kétszer reggelwés előtt egy po- 

i hár természetes ,,Ferenc József** 
keserüvizet. Közkórházakban vég- 

; zetí orvosi megfigyelések szerint a
Ferenc József VÍZ gyorsan, biztosan 
és igen enyhén hat s ezért kivált
kép a gyomor- bél-, vese , máj- és 

; epehólyagbetegek használják szive- 
| sen.

Reggelihez, uzsonához megbízható 
URADALMI TEJET

használjon. Higiénikus palackokban 
házhoz is szállít a Rédey tejüzem.

Az intézetnek az elmúlt iskolai év
ben 335 beirt tanulója volt s ebból 
329 kapott értesítőt, vallásra nézve 
túlnyomóan katolikus az ifjúsága 
(263) és magyar anyanyelvű (313). 
Az idegen nyelvek közül németül 
beszél 40. Tanulmányi előmenetelt 
illetőleg jeles 42 (12'76 százalék), 
jó 103 (31'34 százalék) elégséges 
149 (45'29 százalék), bukott 35 (10 
százalék). Az 1815 óta beirt tanu
lók száma 37.309.

Dr. Csapiáros István.

Kereskedőjétől kizárólag csak
RÉDEY-féle VAJAT

kérjen, mert ez naponta 
háromszor frissen készül.

A nagybaracskai előljáróság- 
válaszlás a Nemzeti Egység 

tisztájának százszázalékos 
győzelmével végződött.

Hétfőn délelőtt tartotta meg dr. 
Szalay Tibor központi főbíró az 
elöljáró választást Nagybaracskán.

A kisgazdapárt nagy erővel vo 
nult fel a választásra; külön lisztét 
is állítottak össze, azonban egyet
len jelöltjüket sem tudták behozni.

Községi bíróvá a három kandi
dált jelölt: Rókus János, Pintér Já
nos és Vörös József közül közfel
kiáltással Vörös József földbirto
kost választották.

Il-od bíró Sírok István; I. esküdt 
Matacz János, II. esküdt Gyenis 
István, III. esküdt Szlaninka Ferenc,
IV. esküdi Mojzes János Ferenc,
V. esküdt Agneli Ferenc, községi 
pénztárnok Csonka Ferenc, köz- 
gvám Aladits Mihály lett.

Felhívás Baja város 
közönségéhez.

Julius hó folyamán hétköznapon
ként 2—2 repriz.z filmet játszom 
egy műsorban, amelyeknek vetítési 
időtarina 3 óra, igy az utolsó előa
dás éjjel 12 órakor végződik.

A környék inteligenciájától töme
gesen kapom a felhívásokat, hogy 
az előadások sorrendje úgy változ
zék meg, hogy ők az éjjel induló 
vonattal 1150 órakor elutazhassa
nak, de a£ előadásokat végig néz
hessék.

Honorálom a környék kívánsá
gát és erre való tekintettel julius 
hó folyamán a reprizz műsorok idő
tartamára az előadásokat hétköz
naponként d. u. fél 6, este fél 
9 órakor kezdem.

Kérem Baja város közönségét e 
játékrendhez igazodni kegyeskedjék, 
mert a kettős filmek játékideje 3 
óra, igy tehát a vidék kívánságát 
csak úgy tudtam teljesíteni, ha a 
kezdés idejét fél órával előre hozom.

Mély tisztelettel
Uránia mozgó tulajdonosa 

Szilágyi György.

A Dobszay csárda 
Jó halpaprikása, 
Minden este várja, 
Nincsen sehol párja. 
Cigány húzza rája. 
Szúnyogok kizárva!

HÍREK.
— Személyi hír. Dr. Puskás De

zső h. polgármester budapesti hiva
talos útjáról hazaérkezett és ma újra 
megkezdette közigazgatási műkő 
dését.

— Iskolaszék! ülés. A város 
iskolaszéki bizottsága ma délelőtt 
fél 12 órai kezdettel tartotta ülését 
a városházán. Az ülés előadója Ud- 
vardy Lázár a városi polgári íiuis 
kóla igazgatója volt, aki az iskola 
működéséről ismertette az évvégi 
jelentést.

— Esküvő. Özv. Szász Otlóné, 
Frank Jolán és dr. Dömötör Kor
nél ügyvéd házasságot kötöttek.

— Baján járt tegnap a Mohácsi 
frontharcosok vezetősége. Baján 
járt tegnap a Mohácsi Frontharcos 
Szövetség vezetősége. A formaru
hás csoportot magyar ruhás lányok 
kisérték és a festői csoport megje
lenése mindenütt kellemes feltűnést 
keltett. A frontharcos vendégeket a 
bajai fröntharcosok vezetősége ün
nepélyes fogadtatásban részesítette 
és gondoskodott egész napi bajtár- 
sias programjukról. A mohácsi ven
dégek megkoszorúzták a Déry-kert- 
ben a Hősök Emlékét és megnéz
ték a város nevezetességeit.

— Bulgáriában októberben uj 
választások lesznek. A szomba
ton megalakult kormány közzétette 
nyilatkozatát, amelyet a szombat 

. esti első minisztertanácson szőve* 
geztek meg. Az uj Kjoszcivanof- 
kortnány összeállítása az egész or
szágban nagy feltűnést kellett. A 

; diktatúra kormányát parlamenti kor
mány váltotta fel ugyan, meglepő 

I azonban, hogy az uj miniszterek 
csaknem kizárólag szélső jobbolda
liak. Általában azt várták, hogy a 
kormány összetétele koalíciót jelent 
majd, amelybe a középpártokat is 
bevonják.

üiiim
Julius 7-én, kedden fél 6 és félekor

Két nagy reprizfilm egy műsorban

Bedii afcászda
Magyar énekes, zei és filmregény 12 felvonásban.

Második film :

Moszkvai éjszakák
A legszebb orosz dráma 10 felvonásban.

Julius 8-án, szerdán fél 6 és ffél 9-kor

Az okos mama
Magyar vígjáték 10 felvonásban.

Második filmünk :

Szerelemmel vádollak
Bübájós vígjáték 10 felvonásban. 

SPORT.
Vasárnap sportja.

Büszke reménnyel (öltenek el 
mindenkit a tegnapi sporteredmé
nyek :

A 4x200 as magyar staféta 9 p. 
13'8 tnp-es idővel uj Európa rekor
dot us/o’t. — Annál is inkább szen
zációs ez az eredmény, meri a csa
pat tagjai ellenfél hiányában a vá
logatott B) stafétával vették fel a 
küzdelmet, amelynek 30 rnp-es 

I előnyt adlak, de még igy sem fej- 
' lődölt ki nagy küzdelem.
. Lengyel megjavította az 1500 mé

teres rekordot.

Újpest—Prostojev 1:0.
Zsengeiler gyönyörű góljával Új

pest 1:0 ra nyerte meg kupameccsét 
a Prostejov ellen. Az első félidő 
eredménytelen volt, mig a második 
félidő 10. percében Kocsis beadását 
Zsengellér remek gólt löt. A ma
gyar csapatban Zsengelléren kívül 
Hóry és Szűcs brillírozott.

Ferencváros—Zágráb válogatott 4:2. 
Ferencváros—Gradjanszki 1:1.
Szombathelyi Máv—Szolnoki Máv. 
2:0. A szombathelyiek ezzel a győ
zelmükkel a NB ba kerültek.

Lap tulajdonos:
Dr. LEHEL



4

Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

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

Km. 1 Állomások 2

0 ?15 in
1 ?• Bácsbokod vasútállomás rk. 1425

3 725 Bácsborsód 1415
11 745 Gara községhatár f. m. 1355
15 755 Gara vasútállomás 1345
16 800 Gara községháza 1340
24 820 Csátalja községháza 132u
25 825 Csátalja vasútállomás 13>5
28 835 Nagybaracska piactér 13“
29 840 Nagybaracska rév (átkelés) 1300
34 900 Móriczpuszta f. m. 1240
39 910 Mohácsi iskola f. m. 1230
42 915 Rí ha f. m. 1225
48 925 v

érk. Mohács dunapart ,
1
d. 12'5

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

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELŐK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

£ vékony lágy dorong ói-ké"1 17 P 
vékony kemény nSorosis 36 P

S aprítod Jágyffa a-ként 3 P
FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható !

Szujer János autóbusz vállalat
tSAífiUfi 70.

j Lágy baltázott fa .... p
M „ vékony dorong . . . P
• Kemény vékony dorong . . P 
W Ölenként házhoz szállítva!

Portlsnd temem 
üstökös fehér cem.

16-
18-
32-

tf É B T C Srénkeretfceddmi 
f hK í Cst Részvénytársaság 

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

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és > unapatíi rak
tárunkból minden mennyiségben h á /. h o z szállítva.

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajániatunlis*!

(Kutgyürii Hódfarkú cserép
Cementesével! Hornyolt cserép ____________

I Cementváíyuk Pávai égetettmész Elszigetelő lemez íji 
Kátránypapir és minden más építőanyag W

§ LEGHiTÁNYCSABB ÁRBAN KAPHATÓ ’

l (irimhut ét Társa bT/á. j
«e~K4K~==í J3

a Máv. menetrend május 15-tői:

Bpest, Sárbogárd

Bp< <l, Kiskunhalas
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

4

Érkezés II , ? Indulás í
óra p^rc 5 óra perc j

40

Ujdombovár 5 /9

Hercegszántó

5

5

8

9

10

14

14

14

18

23

23

20

42

15

57

05

26

15

19

38

47

55

55

49

Hercegszántó

Gura
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas. 

Budapest

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest. Csikéria

Ga ra
Bátaszék. Sárbogárd.

Budapest gyors 
Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd. Budapest 
Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria 
Bátaszék, Ujdombovár.

Budapest

NvnmatoH B»k»nelr Goldb

ijjeii 
szolgálatot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

julius S-tál julius 13-ig 
Or. MAKRAI' LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL 
gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMÓAVÁLIALAT.

Ha szépen, jó! és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bafcsoek e> Geldberger
könyvnyomdája

Saja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT
REKLÁM 
IRODAI 

es kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
ger könyvnyomdájában Bau».


