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Első találkozásom a titkos 
választójoggal.

A 'titkos választójog kétségtelenül 
a 'népakarat megnyilatkozásának 
■nlyan formája, mely lehetővé teszi 
a választópolgár szavazati jogának 
gyakorlását mindenféle lelki kény
szer. külső behatás nélkül. Mint 
népakarat megnyilatkozási forma 
természetesen ideális, mert módot 
ad arra, hogy a népakarat őszintén, 
befolyásmentesen alakuljon ki.

Kérdés már most, hogy a titkos, 
választójog — ott ahol behozták — 
meghozta-e a kívánt eredményeket; 
a népakarat szabad megnyilatkozása 
valóban a népi érdekek győzelmé 
vei járt-e ?

Erre már nem adhatunk ^pozitív 
választ. Itt áll előttünk a legutolsó 
francia sztrájk esete. Hiába van 
meg a franciáknál évtizedek óta a 
titkos választói jog, mégis csak a 
sztrájk fegyveréhez '.nyúlt az ottani 
munkásság, amikor -érdekeit meg
akarta védeni.

A titkos választói -jog tehát nem 
az az egyetemes orvoxszer, mely a 
nemzet minden baján segít és pa; 
radicsomot varázsol a földre.

Magyarországon a régi liberális 
hagyományok örökségeként a 48-as 
párt követelte' a titkon választójo
got, de amikor a koaliaióban ura
lomra jutott, jól felfogott nemzeti 
érdéléből nem‘erőltette életbelépte
tését.

Amikor a bécsi polítí áriak kez
dett alkalmatlan lenni a magyar 
középosztály politikai megerősödése 
és attól tartott, hogy Magyarország 
fej.s<abaditja magát Ausztria,kizsák
mányoló alól, akkor jpt^
béró Febérváry Gé?a minwzier- 
efoök* és Kristéífy belügyminiszter a 
titkos választási joggal. A széles 
néprétegeket akarta kijátszani a bé . 
esi kormány a nemzeti gondola^ 

:ÖSiégej a . középosztály ellen.
Nyílt politikai eszközökkel azon

ban sehogy, sím ment a titkos vá» 
fos/.tójog propagandája.

Ekkor történt, hogy mintegy 35 
év előtt a 8í^ba^.kpmívefség, egyes 
páholyai kezdték el a titkos választó 
jog érdekében dolgozni.'

Ez időtájtitörtént/ hogy •> zon* 
'‘•őri szab tdkömives páholy an meg
hívni Jászi Oszkár, akkori egyetemi 

'nagántsoAt* s ■nAgf’' beszéd* kereté*

ben azt óhajtotta a páhollyal ki
mondatni, hogy minden szabadkö- 
mivesnek hivatalból kötelessége a 
titkos választói jogot követelni.

Itt volt első találkozásom a titkos 
választójog problémájával, amikor 
állást kellett foglalnom mellette vagy 
ellene. Mint hódsági ügyvéd az ak
kori viszonyok között nemzetiségi 
okokból nem fogadhattam el a tit
kos választójogot s heves vitába 
szállva Jászival, érvényesítettem vele 
szemben a belügyminiszterileg jóvá
hagyott alapszabályok azon rendel
kezését, amely szerint a szabadkö 
míves páholyok sem politikai, sem 
vallási kérdés, kkel nem foglalkoz
hatnak.

A zombori páholy álláspontomat 
elfogadta s kimondotta, hogy a sza
vazati jog. gyakorlásának a módja, 
politikai kérdés abban állást foglalni 
nem kiván.

Azok az erők, amelyek a titkos 
választójogot a szabadkömivességen 
keresztül erőszakolták, nem nyugod
tak -s lektildötték Zomborba Apálhy 
István világhírű kolozsvári egyetemi 
tanárt, aki speciálisan erdélyi szem
pontból, az ottani magyar politikai 
hegemónia megőrzése érdekében 
akarta keresztülvinni a szabadkö- 
mivesség hivatalos állásfoglalását a 
titkos választójog mellett.

Apáthy István politikai akcióját 
is visszaverte a páholy. Most, har
mincöt esztendő távolából érdemes 
azon, elgondolkodni, hogy, változó 
korszakonként, milyen különböző 
politikai célokat akartak a tilkop 
választójoggal elérni ?

Az sulikul báró Febérváry Géza 
a császári dinasztikus hatalmat 
óhajtotta . vele megerősíteni ; Jászi 
Oszkár a. szocialista, Apáthy István 
a . nemjeli gondolatot; a 48-as párt 
[8.,történelmiközéposztályt akarta 
vele szolgálni.

H«gy lényegében a francia nagy 
oriens. kötelékébe tartozott magyar 
pepii páholyok miért kísérleteztek 
a titkos választójoggal, azt ma már 
'megállapítani bajos; de egészen br 
Izonyos, hogy; nem a magyar nem- 
Izeti*gondolati megerősítése érdeké
ben.

* A- francia nagy oriens a maga 
stAb&'SOvfoizmus&val^ a. világháború

alatti szerepével a világháborút be 
fejező békék gyűlölködő szellemé
vel, meghazudtolta azt a humaniz
must, melynek cégére alatt a jóhi
szemű embereket a maga fennható
sága alatt működő páholyokba tö
möritette.

A nemzetek közötti testvériség 
gondolata nyilván francia humbug 
volt; mert a testvériség csak export 
cikk volt a franciáknál; befelé a

június 20-án hirdetik ki az ítéletet 
a nagybaracskai petíció ügyében.

A nagybaracskai petíció és 
ellenpetició a keddi tárgyalá
son a bátmonostori és herceg
szántói peticiós és ellenpeti- 
ciós panaszokkal foglalkozott 
a közigazgatási bíróság. A bi- 

I zonyitási anyag ismertetése

Dr. Szabó-Szabovlyevits Dusán 
ny. alispán kitüntetése.

A kormányzó dr. Szabó-Sz^bov- 
lyevits Dusán Bács-Bodrogvármegye 
ny. alispánját hosszú szolgálati ideje 
alatt teljesített közhasznú működé
séért a magyar polgári érdemrend 
középkeresztjével tüntet e ki.

A Trianon által megcsonkitot és 
rombadöntött vármegye újjászerve
zése közigazgatási, anyagi és kultu
rális újjáépítése dr. Szabó Szabov- 
lyevits Dusán alispán nevéhez fűző
dik.

Az ősi magyar intézmény rajongó 
szeretet^ nemcsak urává, de oda
adó munkásává, is tette az önkor

Schmidt Ferenc 
orgonahangversenye.

A napi tülekedés zaja után béki- 
tőleg és megnyugtatóan hat lelkünkre 
az örök «zent Hely felemelő zso
lozsmája.

Orgonajáték a Ferenciek templo* 
mában. Az idei zenei évadban: 
Schmidt Ferenc második orgona 
hangversenye. Mindinkáhb zenéi 

I kultúránk kimagasló, eseménye. S 
valljuk, meg mindjárt, hogy Schmidt 
játéka ez alkalommal szakavatottabb 
tájékozódást és nagyobb felkészült-

| ségyj. ruufelotli 

legszélsőbb sovinizmus uralkodott 
még a szocialisták között is.

A titkos választói jog kérdése 
ma már benn van a közeljövőben 
megvalósuló politikai programpon
tok között, alapos azonban a gya
núnk, hogy a titkos választójog 
azok számára fog majd csalódást 
jelenteni akik ma legjobban ágálnak 
érte.

után a felek képviselői felszó
laltak. majd a közigazgatási 
bíróság rövid tanácskozás után 
az ítélet kihirdetésére határ
napul junius hó 20-ának d. e. 
11 óráját tűzte ki.

mányzati gondolatnak s mindazt az 
erőt, amelyet az autonómia magába 
rejt, a szociális haladás iránti kiváló 
érzéssel tudta felhasználni és kifej
teni a megyei összlakosság érdeké
ben. Kiváló közigazgatási szakkép
zettség, puiitán jellem, meleg szív 
jellemzik egyéniségét, mely méltán 
sorakozik Bácsbodrog vármegye 
nagy alispánjának névsorába.

A magas kitüntetés arra érdemes 
férfiút ért, kinek módja és alkalma 
lesz még a maga kiváló egyéni és 
társadalmi értékeit a köz javára 
gyümölcsözted.

Saját szerzeményű „Introductiója," 
teljesen igazolta ezt. Erősebb meg- 
szólamlása után finom csillámló üte
mekkel vájtakozó futamait fölváltja 
e; műben, annak meseszeiü szökde
lése, hogy viharos harsogással be* 
fejeződjék. Rögtön úgy éreztül^ 
hogy, a hangverseny nemes irányi' 
nyert ezzel a méltó stílusos bev«£ 
tetőssel.

Hogy mennyire hajlamos az or: 
gonamüvész a melodikus játék iiáqt 
és milyen könny,vdép, sjtreUlfel áy
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Férfi 
fehérneműk, kalapok, 
nyakkendők, soknik, 

bőröndök

Fürdő 
cikkek 

nagy választékban

Női
harisnyák, keztyűk,

fehérneműk, retikülök,
rövidárúk

REINHARDT DIVATCSARNOKBAN BAJA
elragadtatással keresi a hatalmas 
játékmü variáló billentyűit, azt má
sodik szerzeményével a „ Bazsus- 
szóló"-val közvetítette. Minden hall 
gatójában jóleső érzést váltott ki, 
mikor ennek a kedves kompozíció
nak vizcsobogásszerüen hullámzó 
ritmusait érzékeltette, melyekhez 
mély pcdálhangokban a bassus ki 
fejező tónusa vegyült. Üdítő és el
bájoló volt mindvégig.

Hasonló muzsikálitással hangzott 
el „Chopin Melódiákja, melyben a 
finom leheletszerű dallam szinte 
hegedühúrszerü lágy imitációval 
még jobban megfogta a lelkeket, 
méltó az orgonamüvész jellegzete
sen kiemelt ezirányu mesteri fogá
saihoz.

A müsorbnn klaszikusan kiemel 
kedett a melodikus frázisu rokon 
hangnemeitől kisért „Bach: Előjá- 
ték-á és Fugá ja (c moll)" sipszerü 
szólamaival és az azokat követő 
hatalmas forlissimóiva 1, valamint 
„Grieg: Ase halála ' mély kesergő 
bánatának megkapó fájdalmával és 
az isteni rendeltetés, magasztos meg 
nyugvás és lassú elnémulás ihletett- 
ségével. Az örök Gondviselés fen
séges apotheozisával megvigasztaló- 
lag halott reánk ennek kegyeletes 
irgalmasságot hirdető szólama.

A lebilincselő orgonajátékot vál
tozatossá tették a közbevetett ének
számok. „Kodály Zoltán : Tantum 
ergóját" a polgári fiúiskola három- 
szólamu gyermekkara adta elő 
Scultéthy Endre vezényletével. Meg
jegyezzük, hogy ez a mü próbára 
teszi a gyakorlott énekkarokat is, 
e/ annál dicséretesebb, hogy az 
éneket vezető tanár növendékeivel 
vállalkozott erre, még pedig általá
nos megelégedésre, ki kell azonban 
emelnünk a szoprán hang elsővona- 
luságát, mely kellő foglalkoztatással 
bizonyára még nagyobb sikerre fog 
vezetni : Dr. Hoffmann Emilné 
,,Cesar Franck : Panis Angelicus”- 
ában avatott és régi gyakorlott éne
kesnői tehetségre vall. Hangja üde, 
biztos és behizelgő. Főleg közép
fekvésű intonációjában. Ha az éne

kesnő elhelyezése a kóruson köze
lebb lelt volna a hallgatósághoz, 
még fokozottabb és tökéletesebb 
illúziót váltott volna ki.

Az orgonahangversenyt Schmidt 
..Callaerts ; Toccatá jával” fejezte 
be zengzetes hangulatú futamokkal.

E szerény méltatás kapcsán azt 
szerelném még közölni, hogy ami 
kor hire terjedt annak, hogy a Fe 
rencrendiek templomában ismét or 
goflahangversenyre készülnek, — 
sokan csodálkoztak a vállalkozás 
gyakoriságán, pedig az eredmény,

Dr. Boróczy Kálmánnét felmentették 
a gyermekeltitkolás vádja alól.

Ismeretes az az erős harc, amely 
dr. Boróczy Kálmán bajai ügyvéd 
és elvált neje között az egyetlen 
fiúcskáért folyik. Az árvaszék dr. 
Boróczy Kálmánnak Ítélte a fiút, 
aki azonban ismeretlen helyen tar 
tózkodik s igy az apa nem juthat

Negyvenéves érettségi találkozó.
Az 1896. évben a z.ombori gim 

náziumban érettségit telt tanulók 
junius 13 án Budapesten a Feren
ciek tere 7. sz. alatti vendéglőben 
érettségi találkozóra jönnek össze.

A találkozóra való meghívással 
az osztálytársak dr. Steyer György 
ny. államtitkárt, dr. Gerevich Ernő 
győri ny. Ítélőtáblái birót és néhai 
dr. Késmárky Józsefet bízták meg.

Minthogy az éleiben levő iskola
társak közül csupán kettő : Ungár 
Imre és Papp György tartózkodnak

Cseresznyét akartak szedni Al-Capone 
szenlistváni suhant bámulói és elloptak 

negyvenkét pengőt.
Tegnap délután két szentistváni 

suhanc elhatározta, hogy cseresz- 
nyeturára megy. Találtak is hama
rosan egy arra alkalmas kertet, 
ahonnét már messziről virított a

sajnos a közönség hizonyos s/ámu 
részvétlenségétől eltekintve, zene
művészeti szempontból elsői endü 
teljesítmény volt. Soha sem lehet 
fölös mennyiségű egy egy magasztos 
művészi orgonahangverseny, mert a 
mit az a maga magasszárnyalásu 
minőségében és fenséges sugallatá
val kifejez, semmiféle más hangszer 
nem vállalhatja. A földi kötöttség
től és emberi gyarlóságtól semmi
sem von el annyira, mint az Égi 
Hatalomhoz vezető zenemű, a meny- 
nyei szózat híradása. rj.

hozzá.
Ebből az ügyből bűnvádi eljárás 

is származott a szegedi kir. tör
vényszék előtt, azonban a kir. tör
vényszék dr. Boróczy Kálmánnét 
felmentette.

Jugoszláviában s a többiek legna
gyobb része Budapesten, a találko
zást Budapesten rendezik.

A találkozón szívesen látják azo
kat a Zomborban érettségizett, de 
azokat is, akik korábban vagy ké
sőbben maturáltak, valamint ezúton 
is meghívják az életben levő taná
rokat.

Jelentkezéseket dr. Steyer György 
ny. államtitkár címére Budapest, V. 
Nádor u. 22.

cseresznye.
A nagyreményű csemeték nem 

tudtak ellentállni a csábításnak, be
másztak a kerítésen, amikor észre- 
vdtték, hogy a ház egyik felső ab

laktábláját is nyitva feledték. Be
kandikáltak és az egyikük állítólag 
narancsot látott a szekrényen.

A szenzációs felfedezés nem 
hagyta őket nyugton, gondoltak egy 
merészel és már benn is voltak. 
Nem találtak narancsot, hát körül
néztek és kárpótlásul 42 pengővel 
távoztak.

Este azonban megjöttek a ház
beliek, észrevették a betörést és 
nem is volt nehéz megállapítani a 
tettetek személyét.

A dolog persze a rendőrség elé 
került és Al Capone nagyreményű 
ifjú óriásait legnagyobb sajnálatukra 
leleplezték.

Hatalmas számú nevezések 
■ jun. 14-i evezösversenyen.

A junius 14-i országos versenyre 
a nevezések megérkeztek. A verseny
re benevezett összesen 86 versenyző, 
ezekből 72 Budapesti. A nevezések 
között ott találjuk a magyar eve
zős sport első reprezentánsait, mint 
a Pannónia, Hungária, Újpest, Mű
egyetem, Nemzeti, Hajós, MAC, 
FTC, Budai, Csónakázó és Duna 
evezős egyleteket. A versenynek van 
egy külföldi résztvevője is a lengye
lek skiffbajnoka G. Kepei, aki a 
Hungária színeiben fog starthoz 
állni.

A szükséges előkészületek a ver
senyhez már mind megtörténlek. A 
közönséget a Cserfa sarkán jól meg
épített kellemes ülőhelyek fogják 
várni.

A pesti versenyzőkön kívül még 
igen nagyszámú kisérő is fog ér
kezni, és tekintettel arra, hogy a 
verseny hire a szomszédos vidéken 
is elterjedt, e szép sportesemény 
nagy idegen forgalmat fog jelenteni 
városunkban.

— Idősebb embereknél, kik
nek székletét* rendellenes és 
fájdalmas, sokszor már 3—4 evő 
kanálnyi /ermésze/es„FerancJÓZtef** 
keserűviznek nyolc napon át való 
használata is meghozza a normális 
bélkiürülést s tartós megkönnyeb
bülést biztosit.

Minden múlandó.
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.______________

SZIKLAI MÁRTON 
órás és ékszerésznél.

Erzsébet királyné-ucca 21.
Régi ékszereket, tört aranyat

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron. 
Prima sweizi kar- és zsebórák. — Tisztviselőknek igen 

kedvező részletfizetésre is.
Kerülje a fölösleges bosszankodást pontatlanul járó órájával. 

Úra vásárlás és javítás csak szakembernél.

Pontosan Járd férfi és nél karórák 2 évi Iátálléssal már 6 pongátAI.

és briMiánaköveket a legmagasabb áron veszek.
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| Az Astra Biztositő R.T. | 
Á (Az Istitutó Nazionale déllé Assicurazioni, * 

Olaiz Állami Biztotitó intézet, magyarországi 
leányvállalatának)

$ bajai főügynöksége. ■
Baja, Haynald-utca 19. j

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

járadékbiztosításokat.

Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás, gyomorégés, csalánki
ütés, rosszullét, fejfájás, idegizgal
mak, álmatlanság esetén a termé
szetes „Ferenc József" keserüviz 
megszünteti az emésztési zavarokat, 
fertőtleníti a gyomrot és a beleket, 
a vérkeringést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet. Az egyetemi 
klinikákon végzett kísérletek bizo
nyítják, hogy alkoholisták a 
Ferenc József (Rz használata foly
tán étvágyukat majdnem teljesen 
visszanyerik.

HÍREK.
— Képesítők a fiuképzöbee. 

Az állami tanítóképző intézetben 
junius 22 én kezdődnek a képesí
tők és 28 án fejeződnek be.

— Ovodavizsga a zárdában. A 
bajai zárda intézet legkisebb növen
dékei az ovodásgárda ma, szerdán 
délután tartja vizsgáiét az in ézet 
tornatermében s arra meghívják a 
nagyközönséget is.

— Junius hó 13-án szombaton 
a Szentiványi miivészpár búcsúzik 
Bajától a Nemzeti nagytermében. 
Színre kerül Tolsztoj remekműve a 
Kreulzer szonáta. A Szentiványi 
müvészpáron kívül fellépnek még ; 
Buday Irén, Hallósy Magda, H- 
Kiss György, Horváth János, Po
gány István. Jegyek még válthatók 
a Közművelődési Egyesület irodá
jában. (Drescher ház).

— Az ujker első marathoni 
győzője a berlini olympiászon. 
Az olympiai versenyek felújítása 
alkalmával az első marathoni futás 
győztese 1896-ban Spiridion Lajos 
földmives marusiai községi lakos 
volt. Ezt a görög kisgazdát most 
Németország vendégül hívta meg a 
berlini olympiászra. Az olimpiai 
versenyek nemzeteket egyesilő ha
tásának simbolizálására Spiridion 
Lajos egy olajágat hoz magával a 
görög olimpuszi hegyekről.

— Magántanulókat és pótvizs
gázókat olcsón és sikeresen készít 
elő oki. tanitó. Nagy gyakorlat, né
met nyelvtudás. Cim a kiadóban.

— Három négyszobás konyháé 
utcai lakás villany világítással, au
gusztus elsejére kiadó. Flórián-u. 49.

— Traflkkeztlőnőnek elmenne 
polgárit végzett jómodoru fiatal le
ány. Cim a kiadóban.

— Pénztárosnői állásra vállal
kozik egy fiatal jómegjelenésü leány 
4 polgári végzettséggel. Cim a kia
dóban.

SPORT.
Nagymányoki SE—Bácska 
urnapi barátságos football- 

mérközése.
A Nagymányoki SE csapata űr

napján a következő összeállításban 
áll ki a Bácska ellen: Limbacher 
(volt Dny. válogatott) Orosz I., 
Gradwohl, Beimli (volt Dny. válo
gatott) Csordás (volt Dny. váloga
tott) Leopold, Sárközi. Iglódy, Pálfi, 
Leicht, Bonfig. A csapat föerőssége 
a csatársor, amely igen nagy átü
tő erőt képvisel. A Bácska a kö- 
vetvező összeállításban áll ki: Lévai, 
Zórily, Slang, Slark, Tetlinger, Ku- 
batovics, Kovács, Horváth, Krékity, 
Tamás, hován I Tartalék : Csilics, 
Hován II.

A II r. álló, katona- és diákjegy 
ára 30 fillér, a plakátokon nyoma 
tott 40 filiér tévedésen alapul.

Nagyszerű formában a bajai 
boxolók.

Kimagasló sporteseménynek Ígér 
kezik a BSE holnap esti szabadtéri 
ökölvívó versenye, mivel a nagy 
formában levő helyi együttessel 
szemben egy valóban kitűnő erők
ből álló fővárosi kombinált veszi 
fel a küzdelmet. A verseny kezdete 
este fél 9 órakor a városi sport
pálya szabadtéri szoritójában.

Ma délután 5 órakor 
Bank válogatott—Kórházi al- 
orvos-Városi tiszti kar comb.

Szenzációs foolballmérkőzés lesz 
ma délután 5 órakor. Színhely : a 
Patak utcai sport-aréna.

A bajai bankfiuk csapata küzd 
a kórházi alorvosok és a városi 

tisztikar combinál! csapata ellen.
A bankosoknál Kutas lesz a ka

pus, reméljük a ineccs sorsa nem 
fog miatta kútba esni. A csapat 
többi tagjai: Almási, Bálint II., 
Görbe, Kovács, Rultkay, Riegler, 
Stein, Zotter, Horváth, Rabatin.

A városi kombináltál még nem 
ismerjük, de reméljük, hogy ők is 
erŐ9 csapattal állnak fel és a győ
zelem kicsikarásához reméljük, hogy 
nem kerül s< r nagyobb műtéti be
avatkozásra.

Nem lehet 
megtartani 

a junius hé 11-re kitűzött 
Kisok uszöversenyt.

Az uj versenynap junius 21.
A példátlanul hűvös időjárás és 

az állandó áradás folytán 15 fokra 
lehűlt víz csaknem lehetetlenné telte 
a középiskolások komoly és rend
szeres edzését és a BSE vezetősége 
méltányolva a középiskoláknak a 
verseny elhalasztására irányuló ké
relmét a f. hó Il i verseny elha
lasztotta és újabb versenynapul ju
nius hó 21 ét tűzte ki.

A halasztás mindenképpen indo
kolt, mert a verseny megtartása a 
hűvös levegő és a 15—16 fokos viz 
miatt a versenyzők egészségét ko
moly veszélynek tenné ki — ez 
pedig nem lehet a sport célja — 
azonkívül pedig teljesen irreálisan

URÁNIA
Junius hó 10-én és 11-én

Az első magyar nyelvre átültetett 
francia film

Az én fiam!
Gyönyörű magyarul beszélő dráma 10 felvonásban.

Francia szereplők: Magyarul beszél: ?

Hella Müller 
Alian George 
Francois Rosay 
Cossini M. 
Gouget

Orsolya Erzsi
Forgács Jancsi 
Lánczy Margit 
Medgyaszay V.
Balló Elemér j

Kisérőfilmje: Kisérőfilmje:

Maurice 
első ez idei

Chevalier
bűbájos filmje <

Csalj meg drágám...
Sziporkázóén szellemes vígjáték 10 felvonásban. !

Uradalmak és magánegyé
nek figyelmébe 1

Jó és olcsó tüzelő
Száraz kemény és lágy ha
sított tuskó olcsó áron kap
ható kis és nagy mennyi
ségben. — Érdeklődni lehet 
megbízottamnál volt Dudás
féle vendéglő Baja, Dunapart, 

| a hajóállomás mellett.
STEIGER ISTVÁN 

fatermelö Szekszárd, 
Alkotmány-utca 1.- Tel- 46.

gyenge eredményeket érnének el — 
amiket az edzéseken mért idők is 
igazolják — egyébkent jó kvalitású 
középiskolásaink.

Reméljük, hogy a 21 i versenyen 
már tipp topp formában lévő hisok 
isták állnak rajthoz és az elért idők 
is megállják a helyüket kerületi vi
szonylatban is, mert julius 5-re a 
kerületi bajnoki versenyekre, julius 
17, 18 ra pedig a Kiskunviadalra 
kapott meghívást a BSE és a ki- 
sokistáh jó formája lesz hivatva el
dönteni, hogy a középiskolákra tá
maszkodó BSE és illetve a Kiskun
viadalon Baja városa milyen rémé 
nyekkel veheti fel a küzdelmet.

Laptulajdonos :
Or. ItNÍZV LEHEL.
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Autóbusz menetrend
Mohács—Bácsalmás között.

I Csatlakozik a Bácsalmás felé 
—_______induló vonathoz.

Állomások

Bevárja a Bácsalmás felöl 
érkező vonatot.

Kjn>. j 1
4 -------

2

0
f

15,
16
24
25
28
29
34
39
42
48

715
?25

745

755
8°°
820

825
835
840

900

910
gts
925

‘jd- Bacsbokod vasútállomás 
Bácsborsód
Gara községhptár f. m. 
(Gara vasútállomás
Gara községháza
Csátalja községháza
Csátalja vasútállomás 
Nagybaracska piactér 
Nagybaracska rév (átkelés) 
Móriczpuszta f. m.
Mohácsi iskola f. m.
P.iha f. m.

érk. Mohács dunapart

érk.
A

1425
1415

1355
13«
134°
1320
13'5
1305
13°°.
1240

1230
1225-
12'5

CUKORBETEGEKNEK
T Rf S F A 8tl

íkenyér, meteltleajták, . kétszersültek,, teasütemények, 
$ cukrászsütemények, csokoládé, bonbonok, stb..,

GYOMORBETEGEKNEK-- PYROFARIN
■ Savkötö hatású gyógytápszerek gyomorégés ellen 

u. m. lisztek, 'keksz, kélszersült.
Gyári lerakat: CSEH éS TÖLGYESI ‘fűszer és vegyeskereskedése 

BAJA, Váradi ersek-u. 6. — Telefon: 283.

I

Tu
Szeremlei-u 83. sz. és Kakas u. 1 sz.

külön elválasztott |iáz

Ezen
járatok menetrendszerű pontossággal közlekednek,

menetrend érvényes 1936. április 7-től, 
deA

késésért vagy a járat elmaradásáért felelősséget nem vállalok.
esetleges

SZUjfil* JöíílOS Htilóbusz vállalat
CSÁTALJA 70.

Egyszerű cementlap 
Díszes „
Márvány mosaik-lap 
Favence (csempe) 
Mettlach-lap 
Kutgvürii 
Cementcsövek 
Cementvályuk

NAGY VÁLASZTÉKBAN

ra
Hódfarkú cserép , 
Hornyolt, cserép 
Fával égetettmész

” Kátránypapir és minden más építőanyag
jj LÉG JUTÁNYOSABB ÁRBANíKAPHATÓ i

^rBl!1U£Í$ Táha C-eT°SÍ60”

A Máv. menetrend május Ts töl?^

Portland cement 
üstökös fehér cem. 
Elszigetelő lemez

Érkezés 
óra p-rc

09 Gara

7

9

13

14

14

Z8

/8

19

23

23
l

25

32

40

26

19

01

09

47

03

21

48

58

41

08
I

■

Ujdombovár

Hercegszántó
Budapest. Kiskunhalas, 

Bácsalmás

Pécs, Budapest
Budapest, Sárbogárd.

Bátaszék 
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás

Ujdombovár

Pécs, Bálaszék, Baja

G • i a

Hercegszántó

Bpest, Kiskunhalas 
Ujdombovár. Pécs.

Bétaszék
Budapest. Kiskunhalas 
Bácsalmás. Csikéria

Bpest, Sárbogz
I ,ard

Indulás
óra perc

4

5

5

5

8

9

10

14

14

14

15

40

79

20

42

15

57

05

26

15

19

38

18

47

55

55

49

Hercegszántó

Gara
Bátaszék, Sárbogárd.

Budapest
Bácsalmás. Kiskunhalas
Budapest, Csikéria
Ujdombovár, Sárbogárd,

1 Budapest
Bácsalmás, Kiskunhalas.

• Budapest

' Haja», Bátaszék, r
. écs

Bátaszék, U; 
dombóvár

Herceg'
Bác? ,zántó
®’” almás, Kiskunhalas, 

.dapest. Csikéria
' i

Gara
Bátaszék. Sárbogárd. 

Budapest gyors
. Bátaszék, Pécs,
i Sárbogárd, Budapest 

Bácsalmás. Kiskunhalas. 
Budapest. Csikéria 
Bátaszék.' Ujdombovár,

* Budapest

legalkalmasabb ajándékot t
Szabó Géza

puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

el a
Esetleg FELE RÉSZBEN MEGVEHETŐ 

a másik fele öröklakás.

lf C O TE C Szenkereikedelmi W E'"K I £ d Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

ú 
n

fi

Hófehér beremendi mész
Nagyszilárdságú portlandcement 

Dunakavics kőpor falszigetelő 
teljes vagonban bármely állomásra és < unaparli rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva. 

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében 
kérje ajánlatunkat!

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni

A
A
A

3

>1

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. ü. nyitva 

junius 8-tól junius 15-ig 
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

GYARMATI EMIL
gyógyszertára

Éjjeli 
szolgálatot tart : I

J
!
|I

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A NYOMDAVÁLLALAT.í

I

NvomMnH Balcanek ét Goldhei

ruháit í 
csináltassa 

Máté Lajos 
férfi szabónál

(Sugovicapart).

Saka^ek e< Goldberger
könyvnyomdája

Bája, FérendÉk-tere 2. szám.S

r.

h

b

<■

i;

PLflKAT
REKLÁM
IRODAI

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.
■rger k&nvvnvorod&iában Baia.
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