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BAJA-BÁCSKA
Sierkeaztőalg «* kiadóhivatal.
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Feleióe cierkeaztö találós kiadó i ELŐFIZETÉSI ARAK:

0 r. K N É Z V LEHEL
Helyben negyedévre
Helyben egy hónapra

. 6 pengi
2 pengi

Gazdasági 
viszcwünk 
Ausztriához.

Az Osztrák-Magyar Monar
chia felborulása óta Ausztria 
is, Magyarország is a teljesen 
független, önálló állam életét 
éli ; mindegyik igyekszik a 
maga állami létét teljesen : 
gazdasági, politikai és nemzeti 
vonatkozásokban kiépíteni.

Természetes, hogy ez a tö
rekvés nem jár máról-holnap
ra teljes sikerrel, mert az a 
négy évszázados kapcsolat, 
mely bennünket összekapcsolt 
sokáig érezhető nyomokat ha
gyott a két nemzet lelkében. 
Első sorban élénken ható lé
lektani erő az osztrák ipari 
állam fölényességi érzése.

Mi négy évszázadon keresz
tül gyarmati viszonyban állot
tunk Ausztriával; az osztrák 
kereskedők, gyárak, iparosok 
hozzászoktak ahhoz, hogy mi 
első sorban reájuk voltunk 
utalva s az ebből származó 
helyzeti előnyt kíméletlenül ki 
Is használták.

Ez az évszázados, nemze
dékről nemzedékre öröklődött 
érzés természetesen nem múl
hat el másfél évtized alatt 
nyomtalanul, hatását ma is 
érezzük ; mert hiába van a 
római paktum, hiába vannak 
a külön kereskedelmi meg
egyezések, az osztrákok soha
sem tesznek eleget szerződési 
kötelezettségeiknek.

Kereskedelmi kapcsolatun
kat ugyanis akként szabályoz
zák megállapodásaink, hogy 
az osztrákok kötelesek más
félszer annyi értékű mezőgaz
dasági terményt átvenni tő
lünk, mint amennyi értékű 
iparcikket mi tőlük vásáro
lunk.

Az arány közöttünk 100 : 
150-hez; ehhez viszonyítva 
azonban 1934-ben csupán 
100:121 hez, 1935 ben pedig 
100;114 hez való arányban 
vásárolt tölünk. Sőt az idén — 
az eddigi forgalomban annyira 
romlott a mérleg terhűnkre, 
hogy kereskedelmi mérlegünk 
passzív lett, vagyis mi többet 

vásároltunk Ausztriától, mint 
ő tőlünk.

Kormányunk, melynek kü
lönös gondját képezi mezőgaz
dasági terményeink értékesí
tése, szóvá tette az osztrák 
kormánynál ezt az anomáliát. 
Erre Stockinger osztrák ke
reskedelmi miniszter a napok
ban Budapestre érkezik s ígé
retet tett, hogy az osztrák 
magyar áruforgalmat a szerző
dés megállapodásoknak meg
felelően fogja fejleszteni.

Az ígéret szép szó ; de meg 
is kell tartani, meg is kell 
tartatni.

Kereskedők, nagyiparosok 
érdekeinek háttérbe kell szo
rulni a mezőgazdasági érdek 
kel szemben s nem szabad

Győzött a ttaz&ts Egység jelöltje 
Pacsin.

Huszovszky Lajos 969 abszolút többséggel nyerte el 
a pacsai kerület mandátumát

A pacsai vála sztókerületb’en va
sárnap tartották meg az uj képvi
selőválasztást. A választás ered
ménye : Huszovszky Lajos 5034, 
Bosnyák Andor 3617, Dücsö Já
nosné 498 szavazatot, tehát Hu-

Bernálh Zoltán 
contra scL Wiilmann János ügyben.

A Magyarország f. évi juh 25 i 
számának 13. oldalán történt kije
lentéseiből arról értesültem, hogy 
Ön engem a Felső Bácska c. lap
jában megtámadott. A sajtótörvény 
vonatkozó rendelkezései alapján 
kérem az alábbi nyilatkozatom köz
zétételére :

Nem igaz Önnek az állítása, hogy 
amikor „idősb Willmann János a 
megyegyiilésen Gömbösnek himnuszt 
zengett, változásról" tett tanúságot, 
mert én alulírott a szülői háztól a 
mai napig úgy is mint földbirtok
rendező mérnök és gazda, úgyis 
mint törvényhatósági és közigazga
tási bizottsági tag és mint Bácsbod 
rog várm. gazdasági egyesületének 
alelnöke mindenkoron és mindenütt 
a hazai magyar föld rajongásásával 
voltam eltelve és a magyar kisgazda, 
a farmer földműves politikai szol

addig osztrák árut beengedni, 
amig a megállapodásnak meg
felelő arányban nem vásárol
nak tőlünk mezőgazdasági ter
ményeket.

Meg kell jegyeznünk, hogy 
a kereskedők és iparosok ér
dekei semmi sérelmet sem 

' szenvednek ezáltal, mert a 
gazdák fogyasztóképességének 
emelésével tudjuk csak a bel
ső piacot a kereskedelem szá
mára felvevőképessé tenni ; 
ez pedig mindennél fontosabb.

Alakuljon tehát ki egy igen 
erős közhangulat, mely szigo
rúan követeli az osztrák-ma- 

égyar megegyezés pontos be
tartását, mert ez egyetemes, 

i országos érdek.

szovszky Lajos a Nemzeti Egység 
Pártjának hivatalos jelöltje 969 ab
szolút szótöbbséggel nyerte el a 
pacsai kerület mandátumát.

A választás a legnagyobb csend 
ben és rendben folyt le.

gálatában tántorithatlanul működtem 
és mindenkoron minden agrár ér
zékű kormányt támogattam, — az 
agrárellenes meggyőződésem szerint 
hazaellenes kormányt pedig tá
madtam.

Az Ön által hivatkozott megye 
gyűlésen én szószerint a követke
zőket mondottam: „A mi törvény
hatóságunk nagy zöme sziklaszilár- 
dán kitartott a 15 éven keresztül 
hangoztatott és kérve követelt gaz
dasági és politikai szanálási elgon
dolásai melleit és egy tapodtat sem 
lépett arra az útra, amelyet kori
feusok táboraitól elszakadva a krip
tához. vezetőnek nem ismertek fel 
és ha meggondoljuk, hogy egész 
gazdasági életünk hatványozottan 
megjavult, illetve a biztos romlás
ból kivezelődött azóta, hogy az ál
talam itt mindig hangoztatott és

sokszor követelt minőségi termelésre 
áttérvéu külföldi piacokr 1 gondos
kodtak és ha meggondoljuk, hogy 
kormányelnökünk az olaszok iránt 
legutóbb Géniben tanúsított szótartó 
állásfoglalásával, az osztrákokkal a 
legbensőségesebb viszony megte
remtésével, a lengyelekkel évszáza
dos barátságunknak a szomszédos
ságra való törekvésig történt fejlesz
tésével, főleg pedig a német orien
táció priorságának következménye- 
képen a minden magyar és európai 
állal óhajtott béke utjának zseniális 
kijelölésével külpolitikai rátermett
ségének olyan kiváló tanujelét adta, 
hogy még az angolok is immáron 
erre a modern útra ráterelték bé 
keszekerüket : akkor magunkba

1 kell szállanunk és el kell ismernünk, 
1 hogy ha egy 67 milliós nemzetnek 
' 99 százalékos őszinte összefogására 

van szüksége, hogy ismét számot
tevő legyen, akkor egy tizedannyi 
nemzetnek el kell pusztulnia két 
táborban.

Be kell már egyszer látnunk, hogy 
nagyon kevesen vagyunk és politi
kai katekizmusunkat újjá kell ala
kítanunk : mindent meg keli ten
nünk, mindent fel kell áldoznunk, 
térdre borulva kell imádkoznunk a 
turáni átok, a személye-kedő szét
húzás kioperálására; be kell lát
nunk, hogy ezelőtt alkotmányosan 
egyenkint és összesen tönkremehet
tünk volna, amit a kisegzisztencia- 
barát és agrár érzékű kormányunk 
azáltal, hogy a hálás magyar föld 
varázs erejének hódol és átérzia 
földből lettünk, földből élünk és 
földdé leszünk isteni szózatát : meg
akadályozott; s ha mindezt beláttuk, 
férfiasán azt is be kell ismernünk, 
hogy nem szabad Gömbös politiká
ját gyengítenünk, hanem a nagy 
nemzetek példájára 100 százaléko
san össze kell fognunk."

Erős elhatározásom, hogy ezt az 
ország megmentésére egyedülien 
alkalmas agrárpolitikát követni fo 
gom szigorú elvhüséggei és soha a 
nekem imputált „változással" — 
még akkor is hogyha Szerkesztő Ur, 
aki értesüléseim szerint Nép szub
vencionált lapszerkesztő, aki saját 
szavai szerint a Nép jelvényt lelké
ben hordozó „furcsának" fogja ta
lálni azt, hogy én mint az ön sze
rint volt szélsőséges (bizonyára ban- 
kokráciás) ellenzéki továbbra is 
mindvégig magyar agrárius mara 
dók.
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Fürdő Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök
harisnyák, keztyük.

fehérneműk, retikülök,
rövidárúk
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cikkek

nagy választékban

Kormányok jöttek mer,lek, háború 
előtt — háború után, akik az isme
retlenség homályából emeletre emel 
ték vélt híveit és zsoldosait : csak 
én marad'am változatlanul hűsége
sen bácskai földes ga/da, még köz 
hivatali szolgálataim ulán sem igé
nyelve nyugdijat.

Baján, 1936. julius 25.
Hazafias tisztelettel : 

idősb. WiHmsnn János.
Hasonló szellemű nyilatkozatot 

küldöttem egyidejűleg a Magyaror
szág szerkesztőségének.

A Bajai Ta^ítőképxö- 
intézel egy évi mun

kája az értesítő 
tükrében.

A Bajai M. Kir Állami Tanító 
képző Intézet értesítőjéből egy gaz
dag év története honi kozik a fi- 
gvelrn s olvasó) elé. Különösen a 
statisztikai adatok sz.átnhalmazai vet
nek világot ennek az intézetnek 
nem zein e velő munkájára.

Általános előmenetel.

129 
végezte 
8 közül 

kapott 
a most

Az osztály vizsgálatot lett 
tanuló közül 121 sikerrel 
tanulmányait és a maradék 
is 5 c-.ak egy tantárgyból 
elégtelent. Tehát, — hogy 
oly divatos nyelven fejezzük ki ma
gunk.*.! —- csaknem 94 százalékos a 
siker. A nyelvismeret adatai is meg 
nyugtatnak : negyvt-nö* tanuló ide
gen nyelven is beszél (német, fran
ci •, horvál, török)

\ statisztikai ad ltok szemlélésé 
n>i f llü.it, hogy gimnáziumi, vagy 
más középiskolai érettségit telt ta
nulója az idén nem volt az intézet 
nek. Pedig az elmúlt évek válságos 
viszonyai egy két tanéven át elég 
sok érett diákot ültettek a tanító
képző padjaiba.

Huszonkilenc új tanító.

így is 29 fiatal tanító hagyta el 
az intézetet. Tizenöten egyházi ének 
és zenéből, öten német és négyen 
horvát nyelvű iskolákra is kaptak 

képesítést. Ez utóbbiak közül kellő 
már régebben szerzett tanítói okle
velet.

Láthatjuk, hogy a fiatalság nem 
csak a szigorúan előirt követelmé
nyeknek tesz eleget, hanem minél 
több fegyverrel felkészülve akar 
nekimenni az éleinek.

A közoktatásügyi minisztérium 
ezidén is augusztus hóban a német 
kisebbségi nyelvű iskolák számára 
továbbképző tanfolyamot szervez a 
bajai tanítóképző intézetben. A kur
zusnak 100 hallgatója lesz.

A hősi emlékmű felavatása.

Az. iskolaév történetének kgben- 
söségest bb aktusa a hősi emlékmű 
felavatása volt A kegyeleles ünnep
ségről részletes beszámolót tutal-

Elér tsensős sikkasztás matt az
eljárás a Dévárt csátaljai pénzbsszedoj® 

elten.
A Dévárt csátaljai üzemi hiten 

deltségénél nagyobb összegű pénz 
eltűnésére jött eh rá.

Vizsgálatot indítottak, melynek 
eredménye, hogy a sikkasztási álli 
tólag Horváth Sándor a csátaljai 
pénzbeszedő követte el. Horváth 
Sándor a vizsgálat adatai szerint 
már közel egy esztendeje nem szol-

i

I

bűntény 
a báoslmási hstárhas?.

Több fejsekből vérezve súlyos agyrázkódással találták 
a járókelők Eckert Pál jómódú fiatal gazdára.

I
I

!
Megdöbbentő véres bűntény ki

derítésén nyomoz a bácsalmási 
csendőrség.

Még szombaton délután eltávo
zott otthonából Eckert Pál jómódú 
fiatal gazda Családja nem kérdezte 
távozása okát, mert azt hitték, hogy 
a határmenti földjére megy. Mivel 
késő estére sem érkezett haza rósz, 
szál sejtve kérdezősködtek utána, 
de Eckerlről semmi hirt nem kap- 

m»z az. értesítő. Olvasásakor meg 
illetődéssel hallottuk viss/acsengeni 
Amin Antalnak, Dobossy Eleknek 
és dr. Borbitó Ferenc polgármester 
nek kegveletes szavait.

/\ nyugdíjba vonuló Desics Jó
zsef tanártól Stich Nándor a volt 
tanítvány hálájával és a jelenlegi 
kartárs szeretetével búcsúzik az 
Értesítő lapjain.

A gazdag tartalmú füzet ,,A nö 
vényszocialogia kifejlődése" című 
értékes értekezést tartalmazza Flóra 
Sándor tollából.

— Nemzetünk jövőjéért aggódók
nak figyelmébe ajánljuk iskoláink 
értesítőit. Megnyugtató olvasmányok, 
jóslatok e.‘ k, mert ,,n< rn lehet, 
hogy annyi szív . . . hogy ész, erő 
és oly szent akarat ... T. B.

' gálta he pontosan a beszedett
< zeke!, de a hiányt csak a
■ megtartóit nagyobb ellenőrző
' gáláinál vették észre.

Horváth Sándort egyelőre
i tartóztatták le mert bejelentett 

hása van s szökéstől nem kell tartani,
| de feljelentés ellene megmarad.
I -

pén- 
most 
vizs-

nem
la

I

tak, a gazdasági munkások nem 
találkoztak vele,

Reggel azután szenzációs fordu
lata lett a gazda eltűnésének.

A bácsalmási Szőlőskertek alatti 
dűlőből jelentették a csendőrségnek, 
hogy egy ember fekszik az. utón 
borzalmas vértócsában. A csend 
őrök az eszméletlen és súlyosan se
besült emberben Eckert Pálra is
mertek. Több fejsebbel, súlyos agy 

Eckert Pált 
még nem tudták kihalt
nem nyerte vissza esz-

állapota az elszenvedett 
vér- 

válsá-

rázkódással szállították a mentők a 
Róna-szanatóriumba.
ma délelőtt 
galni, mert 
méletét.

A gazda 
komoly sérülések és a nagy 
vesztések miatt is rendkívül 
gos. A csendőrség széleskörű nyo 
mozási indított az eset körűimé 
nyeinek tisztázására, inéit teljesen 
bizonyosnak látszik, hogv ;> gazda 
ellen merényletet követtek el.

ho|íy 
ui 

ki

és

Harninc bajai iparai- 
tanoncot nyaradat ax 

0Ti a Mecsekben.
Tanonctarló iparostársaink figyel 

rnét ezúton is felhívjuk arra, 
az 1922. XII. t-C 93 §-at az 
ipartörvény 27 § a a következő 
egésziléssel látta e| _•

„A tanor.coak a kikötött bér
e: méíizelben járó szolgált- fások 

éiintése nélkül évenként 14 napi 
szabadságot kell adni legfeljebb kél 
részletben."

Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet most az arra rászoruló ta- 
noncok nyaraltalására a bajai kerü 
leiben 1200 pengőt szavazott meg.

Ezen összeg keretén belül mun
kaszüneti napokon (vasár és ün
nepnapokon) egy-egy napos kirán
dulásra viszik a lanoncokat és élel
mezésükről az OTl. gondoskodik 
díjtalanul, ezenfelül pedig — orvosi 
vizsgálat alapján — a Pécs melletti 

1 Mecsek hegységben pedig 30 tanonc 
ingyenes nyarallatását biztosítják 

. két heti időre.
Ezek a kirándulások és nyaral- 

tatások igen fontos, magasabb nem
zeti érdekeken kívül nemcsak a 
tanoncok, de a tanonctarló iparosok 
érdekeit is szolgálják. Épen ezért 
kérjük iparostársainkat, hogy ta- 
noncaikat úgy a vasár- és ünnep
napi kirándulásokra, mint pedig az 

I esetleges kétheti üdültetésre lehe
tőleg elengedni szíveskedjenek.

Kérjük egyben, hogy az e tárgy

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.

_ Ékszert árat ajándéknak. _________

SZÍKLAI MÁRTON- 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
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 tsak szakembernél.
Pontosun járó férfi és nól Karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

brilHánsköveket a legmagasabb áron veszek
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bán megtartandó értekezleten f hó 
28 án kedden este 8 órakor az 
ipartestület helyiségében okvetlenül 
jelenjenek m-g.

Tíz és tizenkét éves gyerme
kekből álló tolvajbandát fo

gott a bajai rendőrség.
Szenzációs leleplezési vili vcghez 

szombaton a bajai rendőrség. A 
bűnügyi osztálynak a kezére jutott 
egy suhancokból álló csavargó és 
tolvajbanda mely már hosszabb idő 
rendszeresen űzte a tolvajlást.

A gyerekek ravaszul kikerülték 
az örszemes rendöt őket s ahol le
helték, kéregetés ürügy alatt beha
tollak a lakásokba s ami a kezük 
ügyébe kerüli elvi lék.

A rafíinált gyereklolvaipkal ak
kor fogták el mikor szombaton este 
Kemény József bajai hölgyfodrász 
Deák Ferenc utcai lakásából egy 
lopott arany női nyaklánccal lávoz 
tok. A mindössze 10—12 éves gye 
t ekékből álló lolvaibanda a . end 
őrségen mindent beismert.

Megtámadták a rendőröket 
és a boreilenöröket a inene- 
kiiiQőímsent^zeka vaskuti 

vám melleit.
Már régóta figyelte a jtvadalmi 

hivatal ellenőrző osztálya Lakatos 
Sándor és Petrich István bajai nap
számosokat, akiktől tudott dolog 
volt, hogy rendszeresen űzik a bor
csempészést, de sohasem sikerült 
őket elfogni.

Szombaton délután a javad.dmi 
hivatal ismét értesítést kapott, hogy 
az ismeri két borcsempész Vaskói
nak vette útját nyilvánvalóan azzal 
a szándékkal, hogy bort vásároljon.

A javadalmi ellenőrök mefigyelőbe 
állottak a vaskuli vámon lul elte 
rülő utón. Égiszen sötéles volt már, 
amikor két ember hordóval érke
zeit Vaskút felöl. Az ellenőrök rög 
tön felismerték Lakatost és Pelricst, 
akik színién észrevették, hogy íigye 
lik őkel. Hogy egérutal nyeljenek, 
bemeneküllek a kukoricásba, de az 
ellenőrök utolérték és fel akarták 
tartóztatni őkel. A borcsempés/ek 
akkor nekitámadtak az ellenőrök
nek és dulakodni kezdtek velük

A helyzet mind kritikusakba vál , 
az ellenőrök végül is segítséget kor 
tok "a rendőröktől. Két rendőr je
lent meg a helyszinco, hogy a szo
rongatott helyzetben levő boreílen- 
őröket kiszabadíts >, de a csempé
szek a rendőröknek is ellenszegül 
lek. Végül is a kaih italomnak kike
rült ártalmatlanná tenni őket s be
hozták mindkettőjüket a rendőr
ségre. A két borcsempészt hatósági 
közeg elleni erőszak miatt nyom
ban letartóztatták.

Kereskedelmi érettségivel 
rendelkező GYAKORNOKOT keres 
nagyobb helyi bank. Pályázatok a 

kiadóba „Gyakornok" jeligére.

Influenza,
spanyolját vány, torokgyulladás, az 
orr és garat einyálkásodása, a 
mandolák megbetegedése, valamint 
izületi bajok vagy lüdöcsucshlirul 
esetén gondoskodjék arról, hogy 
gyomra és belei a természetes 
,,Ferenc József** keserüviz haszná- 
lato alial gyakran és alaposan ki 
lis;liltassanak. Közkórházuk főorvo
sai m,,e g á 11 a p iI o t I á k, hogy a 
Ferenc József viz lázzal járó fér 
lőző betegségeknél is nagy szolgala
tot tnsz a szenvedő emberiségnek.

— Gyűjtenek a református 
templom harangjaira. A polgár- 

I mester értesíti Haja varos közönsé- 
j gé/, hogy a bajai ref. egyház részére 

templomi harangok beszerzéséhez 
szükséges anyagi eszközök részbeni 
megszerzése céljából 1936. augusz
tus 1 löl 1936. október 31 ig gvüj- 

( kd engedélyt adott.
— Átlagos mezőgazdasági ara 

tási na^5iámbúrek. Az ara ás és 
co'plés napsz.ámberét leginkább bú
zában állapítják meg a szerződő 

| felek. Ez mindenesetre a pénzszü 
kenek a bizonyítéka. Az aratásnál 
a kaszás 25—27 kg. gabonát kap 

! élelmezéssel, a marokverö 20 kg-ot 1 
1 ugyancsak élelmezéssel. Néhol pénz

ben állapítják meg az aratási nap
szamot, ami 3 pengőt tesz ki. A 
részes aiatást 12 ed >é<zérl végzik.

, Muokanéiküli nincs a mezőgazda- 
! sagban.

— Emelkednek a földárak. A 
gazdasági helyzet iavulasat jelenti 
a földárak állandó es egyenletes ja- 

' valósa. Nemcsak Bácska egyes gaz 
dagabb községeiben találunk egy e 
növekvő arakul, hanem a szegényebb 
községekban is 70 80 filléres négy
szög ölenkinti árakban kelnek el a 
földek.

— b'ennyi többlet bevételre 
számnlhai az idén a mezőgaz
daság. Ha búzához fűzőt reme 

| nyeink nem is váltak valóra, min- 
deu vonatkozásban, mégis az egyéb 
terményekben es gyümölcsfélékben 
mutatkozó jobb terméseredmény* kel 
számításba véve a mezőgazdasági 
szakértők az dei termén v többlet 
értékét 150 millió pengőre becsülik.

i — Szívbetegeknek és érelme
szesedésben sztnvepöknek reg
gel éhgyomorra egy fel pohár ter
mészetes „Ferenc József keserű- ! 
víz — a legkisebb erőlködés nélkül 
igen könnyű uriilésl biztosit, a gyo
mor és a belek működését elősegíti 
s az emésztés t enyheségél csakhamar 
megszünteti.

Olcsó
tüzifg eladás 

KÖZVETLEN A DUNAHIDNÁL. 
MÁTYA1 VENDÉGLŐ MELLETT.

Ugyanott aug. 2 án cca I 
40 000 kéve rőz.se önkéntes 
árverésen való ELADÁSA 
Árverés délután 3 órákkor.

Kemény tuskó fa öle . . 16*— P 
Lágy „ ............12— P

SPORT.
ft Move TSE gyönyörű ered
ménnyel tért vima Kaloaáról.

Tegnap délután n bajai Move 
TSE Kalocsára lándult át, hogy 
úszásban és vizipólóban pontver
senyben mérje össze ereiét a kalo
csai KFC. csapatával

Tallián József dr. rendőriéit I- 
ügyelö vezetésével húsz tagú lelkes 
ifjúsági gárda indult Kalocsára.

Kicsit lehangoltan indultak a fiuk 
a versenyen, mert szívélyes fogad 
tat >s híján elö -zör azt sem tudták, 
hova kell menniük. A kalocsai ve 
zelőség részéről ugyanis senki sem 
várta a csapatot. Nagysokáta azután | 
előkerült valaki és az öltözőkhöz I 
vezette a fiukat. Reméljük, hogy | 
ilyesmi többé nem főidül elő?!

Féi 6-kor megkezdődött a ver- I 
seny. Mivel a kalocsaiak a 400 m. I 
gyorsuszó távon versenyzőt nem in 
ditotlak a bajai Hernádi 6 18 2 mp. 
és Rácz I 6.21 mp. idővel bemu
tatói úsztak a nagyszámú közönség 
lelkes tapsa mellett.

A második szám a 200 méteres 
mellúszás volt. Első lett Doszpoiy 
3.07 mp, második Mirk 3 12 6 mp. 
Doszpoiy csodaszép úszásával bá
mulatba ejtette a közönséget, míg 
Mirk az állandóan vezető kalocsait i 
óriási küzdelemmel a finisben győzte j 
le. Harmadik és negyedik Berkovics ’

Jtslíys hó 28-án kedden

A legszebb tárgyú magyarul beszélő film.

&ő 29-én szerdán

Szentivánéji á!©m
Vígjáték 15 felvonásban.

n—raBsa—Etm■<! — rí v aataaii

K i r a ó ó

A 100 méteres gyorsuszáshan első

illetve Labanc Kalocsa 313 és 3 37
mp es idővel.

A 100 méteres hál úszásban első
Abay—Nemes KFC. 1 20 6 mp.,
második Tóbiás Move. 1.23 mp.
harmadik Csabai Move. 1.33 mp

Cseliit KFC 1 G6.8 mp, második
Mául 1.11 mp, harmadik Kérész
KFC és negyed.k R 1CZ I Move.
1.55 mp.

A 66 kétharmadban fiú hát első
Rácz 111 Move 1 03 mp, második
Szigli KFC 1,05.8 i!T p, harmadik
Benda Move 1 06.4 mp.

A 66 kétharmad fiú gyorsba n
első Kelemen KFC 45 1 mp, máso
dik Racz III. 47.5 mp. A 66 két
harmad íiu mellu-zasli.n öldöklő 
küzdelem folyt a fiuk közölt. A 
bajai He’ényi bravúros úszással biz
tosan győzött Telkessel együtt és 
a két kaloosai favorito! az. utolsó 
helyre szorították. Helényi ideje 
58 mp, Telkese 1.01 mp.

A 3x100 m-es vegyesstafétában 
első Kalocsa 5.475 mp. és Baja 
5 51 mp.

Vizipóló eredmény 6:2 Baja javára.

I .aplulajdonos : 
ö». KJif-EV LEHEL

Szentistvánon,
Mária utca 6 sz. alatti

fűszer ü/.lel tel és trafikjoggal. 
É'deklódni iehvt : Mándily Mátyás 
ingitLnközvelitőnél, Hunyadi u. 10.
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KASS
1
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1

— 44
— 56
— 20

Váradi Érsek-ut
drb. II. seprű

Hl.
„ kis seprű

pár vászoncipő öntött
talppal 2‘ —

10 iv pergamenlpapir - 62 
1 drb. 5 kg.-os gyümölcs

kosár — ’20

25. szám árai:
1 drb. 10 kg.-os gyümölcs

kosár
„ 15 kg os kosár
„ 50 kg os kosár

kg. 2 éves száraz szín- 
szappan
kg. vételnél

„ ABC szappan
„ vételnél

1
1
1

5
1
5

Intaligens kifutó fiú felvétetik
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Telefon : 42.

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK

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

vékony 
vékony 
aprított

lágy dorong “lenké,“ 17 
kemény dorong 
lágyfa q-ként

30
3

p 
p 
p

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

if E ü T S C Szénkeretkedelmt
W K> Sí I tZ 3 Részvénytársaság

Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefest: 52.
Lágy baltázstt fa

„ vékony derong 
Kemény vékony dorong

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban

Hódfarkú cserép 
Hornyait cserép 
Fáwal égetettmész

Kutgyürü 
Cnmentcsövek 
Cementvályuk

Portlanti cement 
ültöket fehér cem. 
Elszigetelő lemez 

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁTIYOSABB ÁRBAN KAPHATÓ

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcgmoftt 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

dmnhut és Társa b^jac“^^
==aö 5=Z3» •CE5T «r~í

A Háv. menetrend május 15-től:

EjjeH 
szoigáistot tart 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. u. nyitva 

julius 27-tül augusitus 3-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

Éri ezés Honnan? | Ind ulás
H o v a ?óra perc br.r perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszá nló

7 25 Ujdombovár 5 /9 Gara
1 7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 

Budapest

40 Budapest. Kiskunhalas.
42 Bácsalmás. Kiskunhalas

Bácsalmás 5 Budapest, Csikéria
j 9 26 Pécs, Budapest 8 15 Ujdombovár, Sárbogárd, 

Budapest
í

13 19 Budapest, Sárbogárd.
57 Bácsalmás. Kiskunhalas.

Bátaszék 9 Budapest

/4 01 Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás 10 05 Baja, Bátaszék, Pécs

/4 09 Ujdombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár
/6 47 Pécs, Bátaszék, Ba|a 14 15 1 lercegsz.ántó
/8 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 

Budapest. Csikéria

/8 27 Hercegszántó 14 38 Gara

Í8 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors

19 58
Ujdombovár, Pécs.

Bátaszék 18 55 Sárbogárd. Budapest

23 41 Budapest. Kiskunhalas
23 55 Bácsalmás, Kskunhalas

Bácsalmás. Csikéria Budapest, Csikéria

23 ( 08 | Bpest, Sárbogárd 23 í 49 Bátaszék. Ujdombovár,
Budapest

HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMD A VÁLLALAT.

ruháit
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

(Sugovicapart).

Bakerek «< Goldberger
könyvnyomdája

Saja, Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legízlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
NvwmofnH Rakanek Goldb«-rger könyvnyomdájában Raia. Kfl


