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A Nemzeti Egység szer
vezkedésének rémmeséi.
Az ellenzéki lapok a meleg

nyári napok esernénytelensé- 
gében a Nemzeti Egység szer
vezkedéséről kiagyalt rémme
sékkel szórakoztatják olva
sóikat,

A recept, a régi megszokott: 
egy századrész valósághoz 99 
századrészt hozzáfantáziálnak 
s aztán az igy kiagyalt valót
lan adatokhoz fűznek messze
menő következtéseket,

Igyelső sorban valótlanság 
az, hogy a Nemzeti Egység 
pártjában ellentétek, egymással 
szembenálló árnyalatok vol
nának,

A Nemzeti Egység pártjá
nak a Nemzeti Munkatervben 
részletesen meghatározott prog- 
rammja van, melyet kivétel 
nélkül magáévá tett a párt
nak minden egyes tagja.

Ezen a politikai, gazdasági 
társadalmi és szociális tarta
lommal bíró bázison felül még 
egy szilárd fundamentuma 
van a Nemzeti Egység pártjá
nak : és pedig a Gömbös Gyu
la miniszterelnök személyéhez 
való ragaszkodás.

Nem akarjuk ezt sem az 
olaszoknak Mussolinihez, sem 
a németeknek Hitlerhez való 
ragaszkodásához hasonlítani, 
hanem inkább hasonlít ahhoz 
a magyar lélekhez jobban il
lő kissé bizalmaskodó csalá
dias érzéshez, melyet a nem
zet Kossuth Lajos vagy Bem 
tábornok iránt érzett, akiket 
elnevezett Kossuth Apánknak 
illetve Bem apónak.

A történelmi távlat még 
nem akkora, hogy ez az ér
zés a maga tisztaságában kia
lakult volna, de az a súlyos 
betegség, mely Gömbös Gyula 
miniszterelnököt meglátogatta, 
már megmozgatta a falu né
pének fantáziáját ; már szárny
ra kelt a hir, hogv nem be
tegség látogatta meg Gömbös 
Gvulát, hanem azért mert a 
népből jött, mert a népért dol
gozik, a hatalmasok el akar
ják tenni láb alól, amint an
nak idején Rudolf trónörököst. 

Aggódó féltéssel gondol reá 
a nép. Ez a falvak ezreiből 
fakadó hűség, szeretet és bi
zalom érzése árasztja el a fa
lut, várost egyaránt és erős 

i bázisa a Nemzeti Egység par- 
| lamenti pártjának.

A miniszterelnök személye 
! és az ő legszemélyessebb al

kotása a Nemzeti Munkaterv 
az a kőszikla, melyen a párt 
élete nyugszik s azok a cso
portosulások, melyeknek ter
jesztésével szenzációra éhes 
lapok szórakoztatják közönsé
güket, nem egyebek mesénél.

A fegyelmezett pártélet 
még nem jelenti azt, hogv az 

‘ egyes képviselők a maguk 
egyéniségét teljesen vetkőzzék 
le s szavalókórusszerűen dal- 
lamozzák folyton az egységet; 
mi nem vagyunk annyira, 
mint az ellenzék által annyira 
csodált Franciaország, ahol a 
kormánypárti képviselők köte
lesek elmondandó beszédeiket 

í irasban előre bemutatni a párt
elnökségnek.

Mi nálunk érthető, hogy 
forrongó korunk bel és kül
politikai eseményeinek, világ
nézeti harcainak mérkőzése 
közben az elméleti viták, ér
vek, eszmék, pro és kontra 

, cikáznak — de ezekből ellen
tétekre következtetni semmit 
sem lehet és az ezen irányban 

. állandóan terjesztett hírek nem 
; is egyebek, mint sikertelen 
ékverési kísérletek.

Hogy a több mint három
ezer faluban milliós létszám
mal biró szervezetnél előfor
dulnak perek s elbocsátott al
kalmazottak : elképzelhető.

Ami már most a kartoté
kokat, állitólagos bizalmas fel
jegyzéseket illeti ezek tekin
tetében az országos központ 
már nyilatkozott, azt ismételni 
teljesen felesleges.

A Nemzeti Egység szerve 
zetei csak halvány árnyképei 
még annak a tökéletes politi
kai pártélelnek és gondosan 
kiépített szervezeteknek, me
lyek Angliát Nagy Emil ny. 

miniszter szerint behálózzák.
Titkos választójog, politikai 

váltógazdaság jól szervezett po
litikai partéiét nélkül el sem 
képzelhető. A csak személyek
re alapított, pártélet — nem 
egyéb állandó sötétbe ugrás
nál.

Az a munka, melyet a Nem
zeti Egység szervezeteinek 
ezernyi ezer főből álló tiszti
kara a szervezés körül önzet

A Bta-komw eladta Fr^imaországot a 
szovjetek.

Sutyos vád a szocialista kormány éhen: Haditstkokat 
szolgáltat ki az orosz szovjetnek.

Szenzációs és kinos feltű
nést keltő interpellációt jegy
zett be a francia parlament
ben De Kerillís képviselő. Az 

| interpelláció tárgya, hogy a 
légügyi miniszter parancsot 

I adott egy „ Alcan“-rendszerű 
gépfegyveres páncélloronynak 
és egy repülőágyunak a szov
jet kormány részére való ki
szolgáltatására. Úgynevezett 
23-as mintájú repülőágy uról 

■ van szó, amely a repülőgép 
légcsavarjának tengelyén ke
resztül lő s amely elsőrendű 
és világszerte páratlan harci 

j fegyver, amelyet nemzeti ér 
dekből titokban kellene tar- 

1 tani.
Az egész francia jobboldali 

' közvélemény rettegéssel látja 
Franciaország bolsevizálását. 

Br, Ernszt Lajos ismertető előadása 
a Bajai Hpartestület ötven éves

(2) Mileumán.
A bajai iparosok megértenék a 

törvény intencióját s 1885 évben 
megalakították a Bajai Ipartestületi'!. 
Első elnök Hunyadi Antal épilőmes 
tér volt, alelnöke Mikolics Ignác 
mészárosmester, ideiglenes jegyzője 
Andrássi Antal lett, A testület he
lyisége a most ni Ziech vendéglő 
házában volt, hátul kél szobában. 
Az alakuló közgyűlés a városháza 
közgyűlési termében volt és a köz
gyűléseket később is rendesen ott 
tartották meg A testületi tagok szá
ma 660 volt, akik 300 segéddel és

lenül és fáradhatatlanul végez 
és végzett, oíyan építő munka, 
mely az írás, a nyomtatott betű 
szuggesztiv erejét az élőszó, a 
beszéd varázsával pótoljh s 
sikeresen ellensúlyozza az az 
Est, Pesti Napló, Magyarság, 
Pesti Hirlap, Esti Kurír, 8 
Órai Újság, Reggel, Újság és 
még egy egész sereg ellenzéki 
újság állandó ostromát.

■ A Jour szerint egyes franciák 
i azt a kijelentést tették, hogy 

Németország gyengíteni akar
ja Franciaország erkölcsi és 
anyagi ellenállását, hogy egy 
szép napon rajtaüthessen Fran
ciaországon, Ez a felfogás té
ves.

Azokban a forradalmi kísér
letekben, amelyek két hónap
ja mutatkoznak Franciaország
ban, mindig a komintern és ügy
nökeinek vezetését, terveit és 
titkos utasításait lehet megta
lálni, de sohasem Németország 
kezét.

Ugyanazt a szovjet szerve-
• zetet s legtöbbször ugyanazo
kat az embereket lehet látni 
a francia, a spanyol és a bel
ga forradalmi megmozdulások 
élén.

450 tanonccal dolgoztak. Az első 
ipartestületi tagok közül élnek az 
iparosok nesztora a 94 éves Kram- 
mer János, továbbá Drescher Lajos, 
Gebhardt Dezső, Hervanek Ignác, 
Nagy Péter, Mátyai Ignác, Kollár 
Ágoston, Dobler Lipót, B. izer Mik
lós, id. Szuszits János. Éltesse az 
Isten még sokáig őket 1 Ez a 660 
taglétszám azonban nem Baja város 
összes iparosainak számát jelentette 
akkor, csak a képesítéshez kötött 
Iparosok számát és ezekhez nem 
tartozott többek között, dacára a
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Férfi
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Női
harisnyák, keztyük,

fehérneműk, retikülök,
rövidárúk
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sok depulációnak a molnár ipar 
sem, holott igen tekintélyes és sok 
dunai molnár volt itt, akik a város 
dzsentrijei voltak. A Dunán 100 nál 
több vízimalom volt és a Fó-utcán 
25—30 lisztüzletük, ahol fehérképü 
molnármenyecskék árulták a legfe
hérebb lisztet.

Az első ipartestületi elnök Hu
nyadi Antal, a legtekintélyesebb 
iparosok egyike volt, aki mint építő
mester restaurálta a városházát, a 
gimnáziumot, építette a szegényhá 
zat, a régi vágóhidat, a vámházakat, 
a régi Máv raktárakat és az uj Mé
száros házat. Erős szervező egyéni
ség volt, akinek sikerült megszer
veznie az uj Ipartestületet és annak 
kereteiben erősen fejlődő ipartestü
leti életet megindítani 1893-ban 
történt önkéntes lemondása folytán 
elnökké volt alelnök társa : Miko- 
lics Ignác mészárosmester lelt egy
hangú választással. Működése alatt 
jött létre a társalgó, olvasó és az 
iparosszálló megteremtése átutazó 
iparossegédek részére. Az ó müve 
volt, A testület ügyeit nyugodt, 
megfontolt mederben vezette.

Politikai küzdelmek következtében 
1900 bán az elnökválasztás alkal
mával Mikolics Ignáccal szemben, 
aki exponált 67 es politikus volt 
föllépett a függetlenségi párti és 
érzelmű Czérnay Imre ipartestületi 
alelnök, akit meg is választottak 
elnökké. Ez volt talán az egyetlen 
választás a világháborút megelőző 
időkben, amikor nem egyhangúlag, 
hanem erős harc után történt az 
elnök megválasztása. Erős és nagy 
harc volt, amely a Központi Szálló 
emeleti helyiségében zajlott le és 
kisebb képviselőválasztási mozga
lomhoz hasonlított. Czérnay Imre 
elnökségének ideje a bajai iparos
ság fénykora, A bajai társadalom 
gerincét képezi az iparosság és tel
jesen egybeolvadlan él a város ve
zető intelligenciájával, mely fiaiból 
nevelődött. Az iparosok jórészének 
a Belvárosban van háza, üzlete és 
kisebb-nagyobb szőlője a legtöbb
nek. Ezt a jómódot és az ezzel járó 

teherbiróképességet Czérnay Imre 
meglátta és merészebb dolgokat va
lósított meg. Óriási propagandával 
megszervezte a legnagyobb bajai 
ipari kiállítást. A bajai iparosság 
1900. júniusában rendezett kiállítá
son valóságos remekműveket muta
tott be. 320 iparos állított ki a je
lenlegi képezde régebbi épületében. 
Gyönyörű erkölcsi és mintegy 6000 
korona anyagi sikere volt a kiállí
tásnak, Ez volt a legnagyszerűbb 
kiállítása a bajai iparosságnak. Czér
nay Imre a sikereken felbuzdulva, 
hamarosan a mostani székházat vette 
meg és alakitatta át, a testület ági* 
iis elöljáróságával együttműködve. 
Erős küzdelem előzte meg a javas
lat keresztülvitelét, mert a testület 
nek semmi pénze sem volt, teljesen 
adósságra vették meg ezen szép 
házat. Azonban az iparosok áldo
zatkészsége, amellyel a tartozáso
kért kezességet vállaltak saját sze
mélyükben is (Gebhardt Dezső, Pol
gár Nándor és társai), Weisz Nán
dor iparbiztos segilő fáradozása és 
az egyes egyesületek támogatása 
következtében sikerült a nehézsége
ket leküzdeni és megvették a jelen 
székházat 10.000 koronáért és át
alakították több mint 6000 korona 
költséggel. Az átalakítás költségeire 
részjegyet bocsájlottak ki, ezeket 
főleg iparosok jegyezték, de jegyez
ték azokat testületek, kereskedők, 
ügyvédek stb. A részjegyeket azon
ban a legtöbb részjegyző, főleg az 
iparosok és testületek visszaadomá 
nyozták az Ipartestületnek és azok 

i beváltását nem kívánták. Székház- 
vélellel egyidejűleg megalakította 

, Czérnay Imre a Bajai Iparoskört, 
amelynek minden számottevő bajai 
kereskedő, ügyvéd, gazdaember, stb. 
tagja lett. Ezen tagdijak erősen hoz
zájárullak azután a székház költsé
geinek fedezéséhez. Az iparoskor 
mindenkor együtt működött az Ipar
testülettel, hivatva volt és ezen hi
vatásának mindenkor meg is felelt, 
hogy a társadalom többi rétegeivel 
barátságos érintkezés folytán az 
összetartás és együttélés medrét szé

lesítse. Az 
tak hosszú

Iparoskör alelnökei vol- 
ideig néhai Wunder'ich

József gazdálkodó, Ereszt Lipót ny. 
helyettes bankfőnök, dr. Knézy Le 
hel, Czérnay lenre alapította meg az
eddigi szerény könyvtárból a névé 
ről elnevezett Ipartestületi Könyv
tárat, mely ma Í6 igen szépen mű
ködik. A tulipán mozgalomba élén

3. A cserkész 
ahol tud segít!

A világ legszebb intézményének, ■ 
a cserkészetnek 10. törvénye közül ' 

: talán a legcserkészibb a 3 ik tör- I 
; vény: „A cserkész ahol Ilid segít." ; 
| E gyönyörű törvénynek százszáza- i 
; lékos megvalósulását szinte rninden- 
‘ nap látjuk és mindig a legnagyobb 
' büszkeséggel tekintünk derék cser- 
I készeinkre.

Ha a törvényeket figyelemmel 
; olvassuk, minden törvényhez ma- 
I gyarázatot is találunk és talán a 

cserkészet szelleméhez legméltóbb 
| épen a harmadik törvény magyará- 
I zata. — „Elismerést ne várj! Jutal- 
| inat ne fogadj el." — mondja löb- 
I bek között a magyarázat.

Ez. utóbbi két gyönyörű cserkész
figyelmeztetést szeretnénk igazán 
figyelmébe ajánlani Cserba Gvörgv 
cserkésztisztnek. Eddig nagyon büsz
kék voltunk reá és most valahogy 
megrendült ez a nagy büszkesé
günk. Bevalljuk őszintén, hogy a 
„Bácskai Újság" f. hó 4 iki 151. 
számában első oldalon közölt hős 
életmentéséről mi is szerettünk volna 
írni és szívből gratulálni.

Hogy e kedves kötelességünknek 
minél inkább eleget tehessünk, fel
kerestük magát a kimenteit Szűcs 
Lászlót, mert tőle akartuk hallani 
az egész életmentés lefolyását. De 
sajnos, szomorú csalódással kellett 
távoznunk, mert azt az érlesilést 
kaptuk, hogy a fentemlitett cikk 
nélkülöz minden történeti hűséget.

Ezekután természetesen első utunk

ken >idekapcsolódott Czérnay Imre 
vezetésével az Ipartestület s a hazai 
ipar pártolása mellett a helyi ipart 
is erősen propagálták, „Pártoljuk a 
honi, de elsősorban a helyi ipart" 
szállóige lett Baján és minden üz
letek kirakatában olvasható volt 
hosszú ideig. (Folytatjuk.)

a Bácskai Újsághoz vezetett. Az itt 
kapott felvilágosítás azután még 
szomorúbb volt, mert kollégánk azt 
a szives választ adia, hogy a cikk 
minden sora Cserba György szájá
ból ered.

Még ezekután is reménykedve 
kopogtattunk be a rendőrséghez, 
hogy hátha az állandóan vizen cir
káló őrszemek valamelyikének je
lentése mégiscsak mindenben alá 
támasztja a fentemlitett cikket. Saj
nos, azonban azt a választ kaptuk, 
hogy az őrszemek nem veitek észre 
semmit és a nyomozás mindenben 
Szűcs László vallomását támasztja 
alá.

Mégegyszer visszatérve Szűcs 
László (nem István) vallomására, 
igaz az, hogy Cserba kisegítette őt 
a vízből, de nem a viz közepéről, 
hanem kb. 2 méterre a parttól, élet
veszedelemben nem forgott és nem 
volt sem csődület, sem szenzáció 
olyannyira, hogy Szűcs p.iton ülő 
felesége sem vett észre semmit, de 
a cirkáló rendőrőrség sem, — már 
pedig az aznapi legalább 300 für- 
dőző közül valaki biztosan segített 
volna a szenzációs életmentésben.

Legyen szabad még csak annyit 
megjegyeznünk, hogy jelen cikkünk 
megírásában igazán nem a rossz 
akarat vezette toliunkat, hanem 
csak szerényen figyelmeztetni akar
tunk mindenkit, hogy életveszede
lembe jutott embertársán mindenki
nek segíteni kell, de elismerés*- 

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

sziklai Márton 
őrás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-utca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

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 |áró férfi és női karóráit 2 évi jótállással már 6 pengötfil.

és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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azért sohse várjon, jutalmat ne fo
gadjon el, mert annál dicsőbben és 
szebben lesz elkönyvelve a jó munka 
odafönn a jó Isten aranykönyben.

1. A cserkész egyenes lelkű és 
feltétlenül igaxst mond.

A testnevelés jövő feladatairól 
tárgyaltak a tegnapi ülésen.

Jelentettük, hogy a Testnevelési 
bizottság tegnapi ülésén nyújtotta 
át dr. Puskás Dezső h. polgármes
ter az Országos Testnevelési Tanács 
kitüntetését dokumentáló bronzér
mét és elismerő oklevelét vitéz 
Keszthelyi Orbán.

A bensőséges hangulatú üléseD 
több a leventeintézménnyel össze
függő kérdésről volt szó. Lestyán 
János testnevelési felügyelő beszá
molt a bizottsági ülésen a bajai 
testnevelés elmúlt évi eredményé
ről és kitért azokra a tervekre, me
lyeknek megvalósítását az intézmény, 
illetve az ifjúság sportszerű nemzeti 
szellemben való nevelésének töké 
létesítése feltétlenül megkíván

A bizottság készséggel hozzájárult 
ahhoz, hogy ezek a feladatok a 
végrehajtás útjára kerüljenek.

Minden igényt kielégít:
RÉDEY TEJÜZEME.

REDEY tejüzemének Vaja országos hirü. 
Mindenütt kérjen RÉDEY VAJAT.

A swí feüsófcereske- 
deimi iskola 1935-36. 

évi értesítője.
A Bajai M. kir. Állami Papp- 

Váry Elemérné Női felső Kereske
delmi iskola 13 évi Értesítője az 
1935—36. évről, 36 lapon. Az ér
tesítő értekezését „Mire kötelezzen 
bennünket Liszt Ferenc ünneplése" 
Dr. Kolumbáo Mária tanárnő irta. 
Végre egy cikk, amely riem Liszt 
Ferenc magyarságáról értekezik s 
nem ismételgeti végnélküli sorokban 
a hazai és külföldi Liszt reliquiák 
közismert listáit. Gyakorlati szellemű 
iskolának Írva, gyakorlati eredményre 
tör. Liszt munkássága ráeszméltette 
a magyarságot arra, hogy zenész 
nemzet is tud lenni, ha akar. A 
magyar zene ügyét pártolja Baján a 
Liszt Ferenc kör, amelynek célja az 
legyen, hogy városunk zenei kul
túráját emelje Liszt Ferenc szelle
mében.

Az értesítőt lapozgatva bukka
nunk rá az esti olasz nyelvkurzusra, 
amelynek megállapítását nem tudjuk 
eléggé dicsérni. A jelenlegi olasz 
kultúrpolitikai vonalvezetés idején 
kell, hogy hazánk déli, vagyis Olasz
országhoz közel eső részein poten
ciát teremtsünk a magyar-olasz kap-

' — Kezdődő ütőérelmeszesedés- 
nél reggel éhgyomorra egy pohár 
természetes „Ferenc József" kese 
rüviz úgy az alhasi pangást, mint 
az emésztés renyheségét megszün
teti, a rekeszizom emelkedését csök
kenti és a magas vérnyomást mér
sékli. 

csolatok számára. Jelen sorok Írójá
nak gyakran volt alkalma beszél
getni a pécsi egyelem lektorával 
Dr. Meneghelliwl, akinek mint 
olasznak jól esett hallania a bajai 
kurzusról s látatlanban is kellemes 
impressziót vitt hazájába városunk
ból.

Az Intézet Önképzőköre dr. Ha- 
ranghy Lászlóné, Sportköre pedig 
dr. Bernhart Sóndorné iiányiíása 
mellett működött szép eredménnyel.

A tanulók életnézésére legyen 
szabad egy egész véletlenül talált 
ada tol bemutatnom. A magyar érett
ségi tétel irodalmi tételét a 18 érett
ségiző közül 4, történelmi léteiét 1, 
közgazdasági tételét 13 jelölt vá 
lasztotta. Ez utóbbi tétel címe ; "A 
nő érvényesülése a gazdasági élet
ben." Ezeket, a lányokat helyes 
szellemben nevelték, van vitalitás 
bennük, meglátszik, hogy diplomá
jukat kenyérkeresetre szerezték s 
adott esetben meg fognak állani a 
saját lábukon is.

A tanulók statisztikájának fonto
sabb adatai : Beirt tanulók száma : 
102, osztályozottaké 93, magyar 
anyanyelvű 93, németül is tud 10, 
jeles 16, (17 százalék) jó 35, (38
százalék) elégséges 36 (39 százalék) 
bukott 6 (6 százalék) A tanulók 
létszáma emelkedő. tiF. Cs. I.

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

— kinevezések a bajai
pénzügyigazgatóságon. A pénz
ügy minisztérium II. osziályu altisz
tekké nevezte ki Gyarmacky Ala
jos és Kapitány Antal napidijas al
tiszteket, akik a bajai pénzügyigaz
gatóságon teljesítettek szolgálatot.

— Éielmérgezésben betegedett 
meg Jeruzsálem 300 zsidó lakosa. 
Tizeuhárman meghaltak. A tömeg
mérgezést a péntek este Bagdadból 
érkezett halszáliitmánynak tulajdo
nítják.

— Bácsmcgye törvényhatósági 
bizottsága holnap délelőtt tél 10 
órakor tartja közgyűlését,

— Éveken át szókszorulásban 
szenvedő egyéneknél reggel és 
este egy egy negyed pohár termé
szetes „Ferenc József" keserüviz- 
nek kitűnő hatása van, úgy, hogy a 
bélmüködés elrendeződik, a gyomor
emésztés élénkül, az anyagcsere 
fokozódik, aminek következtében a 
közérzet rendkívül javul.

Higiénikus tejtermékek : 
vaj, tájt, habtej szín, tejfel 
kitűnő tehéntúró naponta frissen 
készülnek a RÉDEY- tejüzemben.

Vlll-ikos fiam részére 
lehetőleg izr. helyen 

ellátást keresek 
a jövő tanévre. Cím a kiadóban 

Garantált minőségű hab-tejszínt 
lehűtve is Rédey-teJUzemben vegyen.

SPORT.
Élénk érdeklődéstől kísérve 
vasárnap rendezte meg kerü
leti uszóversenyét a bajai 

Move Sporte^yesiileü.
Még nincs egy esztendeje, hogy 

megalakult Baján a Move Társa
dalmi és Sport Egyesület, mégis a 
rövid mull ellenére is számottevő 
jelentékeny intézménnyé fejlődött és 
a legtekintélyesebb bajai egyesüle
tek és alakulatok is elismeréssel ha
jolnak meg a Move előtt, mely ma 
a magyar nemzeti gondolat legön- 
tudatosabb zászlóvivője. A bajai 
Move nem csupán Baján és Bács- 
megyében, de az egész országban 
tekintély és ez nem kis mértékben 
függ össze a vezetőség céltudatos 
munkájával.

A bajai Move, mint mér annyi
szor. tegnap ismét jelét aota életre- 

■ hivatottságának. A Kamarásdunán 
megrendezett nagyszabású úszó
verseny méltán állott az érdeklődés 
homlokterében. A sportesemény d, 
e. fél 11 órakor kezdődött a ka
in irásdunai uszópályán. A Musz 
nyugati pécsi kerületi bajnoki usz.ó- 
versenyén Pécs, Tolna, Baja és 
Bácsalmás úszói versenyeztek.

Sajnos, a hideg, szeles idő kö

MÁNIA
Julius 7-én, Mdsn fféiS fésűkor

Két nagy reprízfilm egy műsorban

Budai cukrászda
Magyar énekes, zenés filmregény 12 felvonásban.

Második film :

Moszkvai éjszakák
A legszebb orosz dráma 10 felvonásban.

Julius 8-án. szerdán fél 6 és fél 9-ko?

Az okos mama
Magyar vígjáték 10 felvonásban.

Második filmünk :

Szerelemmel ráMlak
Bübájós vígjáték 10 felvonásban.

vetkeztében a versenyzők nem 
nyújthatták azt a teljesítményt, amit 
az előző eredmények ígértek, a 
versenynek bajnoka tehát nem volt; 
miodamellell, hogy nehézségikkel 
kellett küzdeniük, a versenyzők 
szépen dolgoztak

A 100 m gyorsuszásban 1. Heil- 
mannn PHC., 2 Pelényi PHC, 3. 
Mául O'.már Move Kisok.

400 m gyorsuszás: 1. Katits, 2. 
Hernádi bajai Move. A 200 m mell
úszásban 1. Doszpoly bajai Move,
2. Bilils PHC , 3. Jeszenszky PHC.

Doszpoly Dezső e győzelmével 
kerületi válogatott lett és julius 12- 
én a kerületnek egymásközötti ver
senyében a Dunántúl színeiben indul.

100 ni hátuszásban 1. Pelényi 
PHC., 2. Csaba bajai Move., 3. 
Tóbiás bajai Move.

A vizipóló mérkőzésen a PHC. 
6:1 arányban győzött a hajai Move 
csapata ellen. Félidő 1:0.

A verseny után a Move ebéden 
látta a pécsi versenyzőket és a ke
rület vezetőségét a Központiban.

Dr. Hertelendy Béla Move főtit
kár pohárköszöntőjében fejezte ki 
köszönetét dr. Várnagy Elemér kér. 
főtitkárnak a kerületi verseny Ba
ján való megrendezéséért. Megígérte 
egyúttal, hogy a Move mindent el
követ a bajai uszósport fellendíté
séért.

Laptulajdonos: 
t>r. K N £Z V IP HEL



1SW4. julius 8.4

13.

Kutgyürii Hódfarkú cserép Portland cement 
Cementeseivel: licit jroií cserép üttökén fehér cem. 
Cementvályuk Fával égeteitmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag 
LEQíUTÁMYBSAEB ARKAM KAPHATÓ

Az Altra Biztoiitó R.T
(Az Istitutó Hazionale déllé Assicurazioni, 
Olatz Állami 13iztctitó intézet, magyarorizági 

leányvállalatának)

tiísjaa főiigynőksége.
Baja, Haynald-utca 19.

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

járadékbiztosításokat.

Lágy baitázott fa .... P 
„ vékony dorong . . . P 

Kemény vékony dóra® . . P
Ölenként házhoz szállítva!
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H onnan? Indulás
n óvá?óra perc

Gara 4 40 Hercegszántó

Ujdombovár 5 Z9 Gara

Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

Budapest, Kiskunba Inti.
42 Bácsalmás, KiskunhalasBácsalmás 5 I Budapest. Csikéria

Pécs, Budapest 8 | 15 Ujdombovár. Sárbogárd, * 
Budapest

Budapest. SarbodúTii.
9 57Bátaszék Budapest

Budapest, Kisl unlmlas.
Bácsimén io 05 B.ija, Bátaszék, Pécs

Uidoinbovái I4 26 Bálaszék, Ujdombovár

Pécs, Rábis/éit. Haja

Gara

14 15

19

Hercegszántó
Bácsalmás, Kiskunhalas.14 Budapest, Csikéria

Hercegszántó 14 38 Gara

Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors

Ujdombovár, Pécs,
18 55 Bála szék, Pécs.Bét .szék Sárbogárd, Budapest

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

Budapest. Csikéria

Bpesi, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár. 
Budapest

NvomatoH Rakanelr Goldb
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7

7
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TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.

Telefon : 195.

Wiesel Sándor és Fia
FATERMELÖK ÉS 

Iroda : Hajnald-u.
Telefon: 42.

vékony 
vékony 
aprított

dóra® öknké"1 17
30

3

P
P
P

lágy
kemény $®rag 
iagyfa q-kent

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb 
napi árért kapható I

Srénkereikedeimi
Részvénytársaság

Bajai fiókja. Fereaciek-tere 2. Telefon: S2.

heremesidi méss
Nagyszilárdságú poríiandcemeiflit 

Draakavics kőpor ffeísrígetelő 
teljes vagonban bármely állomásra es < unaparti rak
tárunkból minden mennyiségben h á z h o z szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajáiniatEhkai!

Éjjeli 
szolgálatot ttart 

reggel fél 8 óráig és 
wasarnap d. u. nyitva 

julius 6-tól julius 13-ig Gr. MAKRA? LÁSZLÓ
GYARMATI EMIL 

gyógyszertára

HIRDETÉSEKET FELÜLSZ
ft NV0MBaVftLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szabónál 

íSugovíc«sparí).

Bakanek * Goldberger
könyvnyomdája

Baja, Ferenciek-tere 2. szám.

PLAKAT
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
fjer kfinwnvomclÁiábar Raia.
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