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Csalódások,
Az élet nagy része a csa

lódások végtelen sorozatából 
áll. Jól tudják ezt azok, akik 
kenyerük javát megették s 
akik kenyerüket, kénytelenek 
voltak mindig kemény mun
kával megkeresni.

Egy emberöltő távlata em
berek és intézmények törté
netén keresztül ezernyi ezer 
példáját adja a csalódásoknak 
s ennek a közelmúltnak él
mény szerű ismerete ad jog
címet arra, hogy a napi ese
mények élére került titkos vá
lasztói joggal kapcsolatban 
megjósoljuk : sok csalódást fog 
jelenteni a titkos választói jog 
életbeléptetése egyeseknek, 
osztályoknak, de a nemzetnek 
is.

A választói jog bizonyos 
kulturáltságot feltételez akár 
nyíltan, akár titkosan gyako
rolják és épen ezért minden 
törvény a szavazati jogot fel
tételekhez köti : részben kor
határhoz, részben iskolai vég
zettséghez, részben vagyoni 
cenzushoz és igy tovább.

Túlzott jelentőséget nem tu
lajdonítunk ezeknek a feltéte
leknek, mert a mai kompli
kált külpolitikai, gazdasági s 
főként pénzügyi világban, ahol 
kompenzáció, kliring és egész 
sora a hasonló fontos pénz
ügyi jelentőségű intézmények
nek szabályozzák a bel- és 
külpolitikai életet, nemzetközi 
gazdasági kapcsolatokat -r- 

nem lehet a választóktól azt 
követelni, hogy mindezekkel a 
kérdésekkel tisztában legyenek 
akkor, amikor szavazatukat 
eadják ; de akkora intelligen
ciát mégis meg kell követel
ünk, hogy politikai dajkame- 
léknek, két százalékos kacsa 
kamatlábon forgó tündérvá- 
akról szóló bűbájos regéknek 
*1 ne üljenek ; ne ijedjenek 
neg a politikai vasorru bá
láktól. I í>< z

Megjósoljuk, hogy a nép 
°ár sokkal józanabb, hogy 
ern vezéreiül olyanokat vá
szon, akik egyensúlyozó 
ttddal a kezükben politikai 
ötéltáncot járnak és sohasem 

lehet tudni, merre felé lendül
nek. De olyanokat sem választ 
vezéreiül, akik, „hol a piros, 
itt a piros" szemfényvesztő 
játék módjára ígérgetnek he- 
tet-havat, de az Ígéretek kö
zül egyet sem valósítottak meg 
— legalább is szervesen, in
tézményesen nem — akkor 
amikor azt megtehették volna.

Ám csalódni fognak azok a 
lapok is, amelyek azt hiszik, 
hogy simogató közleményeik 
a régi politikai hibákról el tud
ják terelni a polgárság figyel
mét s át tudnak mázolni elfa
kult politikai színeket — uj 
valőrökké.

A titkos választójog meg 
lesz, a nemzeti tömegérzés sok 
uj erőt és tehetséget vet 

| majd a felszínre, fiatalokat, 
őszintéket és nem taktikázó
kai.

Az ellenzék egy része szó
ba sem akar állani előzetes 
hivatalos javaslat nélkül a tit
kos választói jog előkészítésé
nél ; szóval taktikázik, csak 

, birálgatni akar ; holott éppen 
az a kormányképes ellenzéki

Dl Marséban Ferenc államtitkár és 
vhő dr. Bajsw Erna alispán 

Borotán.
Dr. Marschall Ferenc államtitkárt, 

országgyűlési képviselőt, mint jelen 
tettük szombaton este nagy ünne
pélyességgel fogadták Borotán, ahol 
kíséretében megjelent dr. vitéz Baj-

• say Ernő alispán és sokan a megye 
' közéleti reprezentánsai közül.

■ Az ünnepi vacsorán Almási Imre 
I bíró, Koller László községi főjegyző.

Bernálh Zoltán lapszerkesztő be
széltek.

II.
Zámbó Béla Géza jánoshalmai

1 kántor, községi titkár meleg sza 
' vakkal emlékezett meg Horthy Mik 
I lós kormányzóról és a gyógyulást 
j kereső Gömbös Gyula miniszter- 
; elnökről. Megrázó szavakkal tett 
; összehasonlítást a spanyol és magyar 
| viszonyok között;* ott templomokat 
I pusztítanak; embereket, papokat, 

gyermekeket ölnek a kommunista 
í csapatpkl; nálunk templomok épül 
! nek. rend és nyugalom van.

A gyógyulást kereső miniszter

politika kritériuma, hogy pro
gramját nemcsak általános frá
zisokban, de kidolgozott tör
vénytervezetekben is le tudja 
fektetni.

Úgy látszik az egész válasz
tójog kérdése az ellenzék nagy 
részének kezében csak takti
kai eszköz s már jó előre ali
bit akar biztosítani az eljö
vendő csalódások igazolására, 
mondván, hja „én nem ilyen 
... választójogot . . . akar
tam;" de hogy milyet akar, 
azt most az egész világért el 
nem árulná.

A választói jog előkészítése 
körül keletkezett politikai hang- 

: zavarban egyetlen megnyug- 
' tató momentum, hogy a kis
gazdapárt vezére, akinek kü- 

, lönben már régebben is volt 
| választójogi elgondolása, beje
lentette, hogy a tárgyalások
ban részt vesz.

Reméljük a közös felelős
ség súlya olyan törvényterve
zetet fog produkálni, mely vég
eredményében a legkevesebb 
csalódást fogja okozni a nem
zet lelkében.

elnök búcsúszava is azt a köteles
séget rótta kormányára, hogy vi
gyázzon a hazára.

Dr. Marschall Ferenc ál
lamtitkár

hálásan köszönte meg azt a lelki 
élményt, melyet neki a szeretet és 

1 ragaszkodásnak lelkes megnyilatko
zása jelentett. Ennek a szeretetnek 
a melegével kérte, hogy a magya
rok tegyenek félre minden belső 
viszálykodást és kézt-kézbe téve 
fogjanak össze s haladjanak együtt 
a nemzeti fronton.

A háború sok veszedelmet jelen
tett a katona számára, de a háború 
után — húsz évvel — második 
front alakult, mely nem kevesebb 
veszedelmet rejt magában. A vá
lasztás a magyar ember számára 
nem nehéz; mert helye a nemzeti 
gondolat, a föld, a haza szerelete 
mellett van.

Meghajtja zászlóját a homoki 
gazda hősies küzdelme előtt, melyet 

a futó, sivó homokkal folytatott egé
szen addig, amíg azt a gyönyörű 
gazdasági kultúrát meg tudta te
remteni, melynek Szentkala, lllancs 
és környéke a bizonysága.

A siker nem a kormány, hanem 
a nép hallatlan munkaszeretetének 
eredménye.

Hite, hogy azon a népen, mely 
ezt a szép eredményt produkálta, 
semmiféle destrukció nem fog. Ide
gen apostolok eszméit innét csak 
úgy elfujja a magyar nép józansága, 
akár a futóhomokot a szél.

„Itt nem lesznek kaszáskereszte
sek, hanem csupán szefistváni ma
gyarok" — mondotta óriási tetszést 
aratva dr. Marschall Ferenc állam
titkár.

Amikor látja, hogy Európaszerte 
tüzek égnek, akkor nagy bizalom
mal gondol a magyar alkotmányra, 
mely kell, hogy a mai politikai tö
rekvésnek bibliája legyen. Kétség- 

■ télén, hogy ma jobboldali és a bal- 
I oldali világnézet áll egymással szem- 
j ben.

Vigyáznunk kell, hogy a mit.den- 
; áron való ellenzékieskedés bajba ne 
; sodorja az országot. Egy-két rossz 
• lépés, helyrehozhatatlan hibákat 
| okozhat. Az összefogás, megértés 

és szeretet parancsát hirdette a köz 
; és magánélet minden vonatkozásá- 
I bán.

A nagy tetszéssel fogadott és sű
rű éljenzéssel es tapssal kisért 
beszéd után.

Vitéz dr. Bajsai Ernő al
ispán állt fel szólásra.

Az „extra hungariam menést" 
vita régi latin közmondás gondolat
köréből kiindulva buzdította Szent 
Kata népét további szorgalomra, 
munkára, földjének, hazájának sze- 
retetére. Legyen példa a munka
szeretetre és kötelességtudásra dr. 
Marschall Ferenc államtitkár, aki 
szinte éjt n pót egybelevő munká
val fáradozik a magyar gazdáért. 
Nagyon kevés magas tisztséget be
töltő államférfi van, aki országos 
gondjai mellett olyan sütün keresi 
a néppel való közvetlen érintkezést, 
mint Marschall Ferenc államtitkár. 
Kell azonban, hogy a vezetők odar 
adó munkáját a nép megbecsülje 
és hűségesen zárt sorokban álljon 
mögéjük.

Dr. vitéz Bajsay Ernő alispán 
bátho! megjelenik; közvetlensége; 
magával ragadó, mégis tiszteletet
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parancsoló, barátságos modora, egy 
csapásra megnyeri számára mindé 
nütt a nép szeretetél.

Igen melegen ünnepelték szívből 
jövő hatásos felszólalásáért.

Almási Imre dr. Szalay Tibor 
főszolgabírót köszöntötte fel, aki 
válás ában Ígérte, hogy a régi sze
retettel és megértéssel fogja a ható 
sága alá tartozó polgárok ügyeit 
intézni.

Nagy sikert aratott Nagy Dezső 
földbirtokos felszólalása, ki megi 
gérte hogy a régi tévedéseket hely
rehozandó a legteljesebb odaadással 
és hűséggel áll barátaival együtt dr. 
Marschall Ferenc államtitkár mellé, 
mert meggyőződtek, hogy nála hű
ségesebben senki sem szolgálja a 
mezőgazdák érdekeit.

Felszólaltak még Huszti borke
reskedő, dr. Kiss Márton ügyvédje
lölt, Simon plébános és dr. Knézy 
Lehel.

A nagyon jól sikerült háza való 
ünnepélyt reggelig tartó tánc követ
te, melyen az egész környék lakos
sága részt vett.

Vasárnap Jánoshalmán.

Dr. Marschall Ferenc államtitkár 
az ünnepélyekről Jánoshalmára uta 
zott. Vasárnap délelőtt sorra láto
gatta a jánoshalmai egyesületeket.

Részt vett a Németh István féle 
vendéglőben tiszteletére rendezett 
közebéden, ahol Kovács István plé
bános üdvözölte kitüntetése alkal 
mából.

Molnár József Szalay Tibor fő
szolgabírót üdvözölte.

S)r. Marschall Ferenc államtitkár 
beszédében magát a Darányi Igná- 
cok, Meray Lajos, Mesko Pálok ta
nítványainak hirdette. Egész, életé
ben azok szellemében igyezelt dol
gozni a közért, a magyar mezőgaz
daságért. Bár az idő múlik, mégis 
ígéri, hogy a régi lendülettel küzd 
és dolgozik továbbra is a magyar 
gazdákért.

A igen lelkes hangú közebéden 
még számos felszólalás hangzott fel, 

melyek egyben a gazdák kérelmeit 
is tolmácsolták.

A délután öt órai vonattal Buda

Tiltott műtét miatt rendőri eijárás folyik 
Szalay Anna bajai cselédleány és a segítő

társa Kovács Kálmánné ellen.
Nemrégen a bajai kórházba szál

lították Szalay Anna 26 éves bajai 
cselédleányt, akin előzetesen tiltott 
műtétet követtek el s a leány ennek 
következtében igen súlyos állapot
ban volt, mire orvosi segítséghez 
jutott.

Szalay Anna kórházbajutásának 
érdekes előzményei voltak. Szemta
nuk látták, amikor egy fiatal nő a 
kamarásdunai Vöröshidnál véres ru
hadarabokat öblögetett. A hatósági 
embernek feltűnt a leány viselke- |

Hol vagy Teleki János?
Kiskunhalas megyei város most 

ünnepié alakulásának ötszázadik év
fordulóját.

Ünnepségek, kiállítások s egyéb 
látványosságok vonzák az idegent a 
kiskunok fővárosába.

Ezek a hangos ünnepségek régi 
emlékeket ébresztettek fel Kiskun 
halason. Valamikor régen, amikor 
Pestmegye még több megyéből ál 
lőtt, az egyik Kiskunmegyének szék
helye volt Kiskunhalas és most az 
emlékezés fáklyájával bevilágított 
távoli múlt ködéből ismét előbuk
kant a megyei székhelység gondo
lata.

Az elhangzott beszédeket a fő
városi lapok Ívhozták s e réven 
most már országos nyilvánosságot 
is nyert Kiskunhalas igénye Déi- 
pestmegye székhelységére.

Bár mi nem vagyunk pestmegyeiek, 
mégis közelről érint bennünket Kis 
kunhalasnak ez az akciója, mely 
nagyon könnyen Bácska, de főként 
Baja rovására mehet.

Emlékezetes az a küzdelem, mely 

pestre utazott dr. Marschall Ferenc 
államtitkár a jánoshalmai kerület 
népszerű orsz. gyűlési képviselője.

dése, faggatni kezdte s csakhamar 
megtudta, hogy Szalay Anna a kö
zelben elásta hat hónapra született 
gyermekét. A koraszülést Kovács 
Kálmánné Gyurity Mária bajai asz" 
szony segitette elő. Kovácsáét be
idézlek a rendőrségre. Az asszony 
eleinte tagadta, hogy része volt a 
műtét végrehajtásában, később azon
ban a terhelő bizonyítékok alatt 
beismerte a vádat.

A kínos szenzáció szereplői ellen 
ren dőri eljárás folyik.

a megye kikerekitése körül folyt. 
A megye hivatalos álláspontja ré
gebben a kikerekités ellen volt, míg 
Baja város, de Pestmegye déli ré 
szének lakossága is nagyrészben 
Bácsmegye kikerekitése, Pestmegye 
déli részének Bácsmegyéhez való 
csatolása mellett foglalt állást.

Ennek a mozgalomnak fentartás 
nélküli, igazi bácskai lélekből fa
kadó hatalmas támogatója ; mond
hatnánk vezére gróf Teleki János 
volt.

Báasbodrog vármegye és Baja 
lakossága nem felejti el azokat az 
eredményeket, melyeket gróf Teleki 
János egyéves képviselőségének kö
szönhet, de különösképen nem fe
lejtheti el azt a bátor kiállást, me
lyet gróf Teleki Ján os a megye 
kikerekitésének kérdésében tanúsí
tott és nem felejtheti el azt a meg 
nem hátráló energiát sem, mely 
gróf Teleki János egyéni sajátsága 
s amely már magában véve fél győ
zelmet jelent minden ügy számára, 
mely mellé odaáll.

A közigazgatási bíróság átitélle a 
mandátumot, de ez nem téphette el 
szálakat, melyek Bácska polgársá
gát gróf Teleki Jánoshoz fűzték és 
épen e szálak jogán keressük nehéz 
órákban gróf Teleki Jánost, hogy 
álljon mellénk.

Főispánunk, polgármesterünk, al
ispánunk, képviselőink ma mind a 
megye kikerekitésének hívei és mé
gis ugv érezzük, hogy abban a két
ségtelenül meginduló, életbevágóan 
fontos küzdelemben, mely Bácska 
kikerekitése és székhelyének meg
állapítása körül lövidesen kezdetét 
veszi, nem nélkülözhetjük a megye 
közéletével annyira összeforrott gróf 
Teleki János energiáját és egyéni 
súlyát.

SZÍNHÁZ.

Vaszary:
Házasság.

Határozottan erkölcsi sikere volt 
hétfőn a bajai színházi publikumnak, 
amit már kevésbbé mondhatunk a 
Vaszary darabról. A vígjátéknak 
szánt Házasság, a divatos iró 
különvilágu kesernyés élet és asz- 
szonycsömörével sok volt, kissé az 
egészségesebb gondolkozásu bajai 
közönségnek ; sehogyan sem tudott 
a darab iránt felmelegedni. Az er
kölcsi dekadenciának ilyen nagy 
tömegét szintén fanyarul bírta elvi
selni. Szerencsére a hangulat a har
madik felvonás reális medrében fel
engedett. de ez igazán a művészek 
érdeme, Daruváry Mária, Szabó 
Ernő sokszor megmentették a hely
zetet. Székelyhidy Adrién néha túl
ságosan is jó volt. Pető Endre ru
tinos komoly művész. A siker fó- 
osztályosai Oroszlán Gy., Majlhéoyt 
Gabi, Rátkai István, Horváth Jeuó 
Vass Irma és a szép Lovassy Klári 
aki most került ki a sziniiskolából 
A rendezés és a díszletek jók.

Budapest—Wien, Debre 
cenl 2-es huszárok.

Tegnap délután az operettgárd

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.___ ____ ____

SZIKLAI MÁRTOÍ” 
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 bossiankodasl pontatlanul járó órájával. 

Óra vásárlás és javítás csak szakembernél.
Pontosan jaró férfi és nöl karórák 2 évi jótállással már 6 pengétől,

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Budap st—Wient, este h Debreceni 
2-es huszárokat játszotta elég nagy 
érdeklődés mellett. Az operettegyüt
tes is jó Oltay Baba primadonna 
kelle nies jelenség, énekelni is tud. | 
Szalma Sándor a bonviván szerepé
ben szintén jó és a hangja szép A 
közönség szívesen látja színpadon. . 
Kőrösső Zoltán kitűnő táncos komi
kus, sokat fejlődött. Daruváry Má
riát nem kell külön bemutatni, bi
zonyos hogy ő lesz a legnépszerűbb 
művésznője a társulatnak.

Színházi iroda hítrsi.
Ma, szerdán este is a Debre

ceni 2-es huszárok, katonaoperett 
Oltay Baba, Körössy Zoltán, Szalma 
Sándor, Szabó Ernővel a főszere
pekben. Háromórás kacagás I

Csütörtökön este az Érettségi.
Harczos Irén, Székelyhidy Adrién 
és Horváth Jenővel a főszerepek
ben. Az évadnak ez a szenzációs 
kirobbanó sikere az utóbbi tiz év 
legszebb színjátéké.

Pénteken este a Vallomás Mel- 
ler Rózsi legújabb müve. Az izgal
mas bűnügyi drámában Székelyhidy 
Adrién művészete arat hatalmas uj 
sikert.

A hét szenzációja Mese a Grand 
Hotelben, operettujdonság Harczes 
Irén felléptével.

A bajai városi kis- 
gyűlés határozata

Schőn Géza kezembe 
ügyében.

A városi kisgyülés egyetlen vitára 
alkalmat adó pontja a Schőn Géza 
kezessége ügyében tett előadói ja
vaslat volt.

Schőn Géza, mint a rnár több
ször tárgysorozaton szerepelt ügy
ből ismeretes, készfizető kezességet 
vállalt Lemberger György városi 
bérlőért, akinek eredetileg bérlő
társai voltak Scháfer Mátyás és 
Schweipert Tamás, akik természete
sen a várossal szemben, ugyancsak 
egyetemlegesen felelnek a bérösszeg
ért.

A kisgyülés, tekintettel arra, hogy 
a várost a kezessel szemben is kár
elhárító kötelesség terheli, határo
zatot hozott még két év előtt, hogy 
a hátralékos bérösszeget megkísérli 
a bérlőkön behajtani-

A városi főügyész ez alapon pe
relt és végrehajtást is vezetett a 
bérlemény területén levő csöves ten
gerire, mely az azon épült górt bán 
tárolt.

Amikor a tengeri árverésre ke
rült, akkorára Scháfer Mátyás, Lem
berger György bérlőtársa a tengerit 
már elszállította, azt állítván, hogy 
az az övé és nem Lemberger 
Györgyé.

A város ezt az álláspontot nem 
fogadta el és bűnügyi feljelentést 
tett sikkasztás miatt; ebben az ügy
ben azután megszüntették az eljá
rást azért, mert Scháfer bejelentette, 

hogy a tengerit pótolta s az ismét 
a góréban rendelkezésre áll.

Ilyen előzmények után kellett 
dönteni abban a kérdésben, hogy a 
kezesen hajtsák e be a követelést, 
vagy a lefoglalással biztosított len 
gerin s illetve a bérlőn és adós
társain.

Schőn Géza azon javaslatot, tette, 
hogy nem akarván a várossal per
lekedni, a 3600 pengő hátralék fe
lét megfizeti, a másikfelét hajtsák 
be a bérlőn s bérlőtársain.

A hivatalos javaslat a kérelem 
elfogadását ajánlotta.

Dr. Gonczlik Kálmán apátplébá
nos a javaslattal szemben indítvá
nyozta, hogy ne a bérlőn és egye
temlegesen terhelt adóstársain hajt
sák be a hátralékot, hanem a ke
zesen . Schőn Géza földbirtokoson, 
mert szerinte igazoltnak vehető, 
hogy a lefoglalt tengeri Scháfer 
bérlőtárs tulajdona. Ugyanilyen ér
telemben saólalt fel vitéz Bessenyői 
Miklós és dr Mamusich József is.

Dr, Flórián Géza felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy a javaslat a jog
ügyi bizottság véleménye alapján 
készült s igy a város érdekeinek 
megfelel.

Egyébként kijelentette, hogy ab
ban az esetben, ha az cilenindil- 
ványt kérők vállalják az anyagi 
felelősséget Schőn Géza visszkere
seti igényének érvényesítése esetén, 
ebben az esetben maga is támogtja 
az elleninditványt.

Schőn Géza ugyanis, mint kezes 
jogosan követelheti, hogy a város 
által lefoglalt s törvényes zálogjog
gal is terhelt ingókból hajtsák be a 
követelést A bérlemény területén 
levő ingóságokra a bérbeadóval 
szemben igénykeresetnek egyálta
lán nincs helye.

Abban az esetben tehát, ha a 
város abbanhagyná a lefoglalt ingók 
elárvereztetése utján való behajtá
sát a követelésnek vagy ha az in
gók esetleg nem volnának meg, 
azért is a város felelős a kezes 
irányában.

Ilyen tényállás melleti előnyös 
Schőn Géza azon ajánlata, hogy a 
felét megfizeti a bérösszegnek s a 
város megszabadul a kezes esetle
ges kártérítési követelésétől; annál 
inkább előnyös ez a javaslat, mert 
a város a ki nem fizetett fele részre 
vonatkozó részfizetői kezesség alól 
sem mentette fel Schőn Gézát.

A kizárólag jogászokból álló jog
ügyi bizottság véleménye alapján 
tette meg javaslatát a tanács, mely 
melleit hatan ; ellene ugyancsak ha 
fan szavaztak. A főispán az előadói 
javaslat mellett döntött.

— Gyomor- és bélbántalmak, 
hasüregbeli vérpangás, izgékonyság, 
migrén, kimerültség, szédülés, sziv- 
szorulás, rémes álmok, ijedösség ál 
(alános rosszullél, a munkaképesség 
csökkenése sok esetben rövidesen 
megszűnnek, ha a beteg néhány na
pon át reggel éhgyomorra egy po
hár természetes „FeréUC József** 
keserüvizet iszik.

HÍREK
I — Kinevezte a főispán a köz

igazgatási gyakornokokat a vár
megyeházán. Dr. apatini Fernbach 
Bálint főispán kinevezte a várme
gyéhez a közigasgatási gyakorno-

! kokat. A díjas gyakornoki állásokat 
dr. Bánrévi György, Jobbágy Jenő, 
dr. Lantos Károly nyerték el, akik 
rnár eddig is a vár megyénél telje
sített szolgálatot. A díjtalan gva 
kornoki állásokat dr Lieli Pállal és 
dr. Baranyi Lászlóval töltették be

— Diákokat teljes ellátásra (el- 
í veszek. Cim a kiadóban.

— Tejszövetkezeteket szervez
nek a bácskai községekben. A 
gazdasági felügyelőség az Országos 
Magyar Tejszövet^ezeti Központtal 
karöltve Mélyhűtőn, Katymáron és 
Csávolyon tejszövetkezeteket alakított. 
A szövetkezetek beszervezése a köz
ségekben szélesebb körben tovább 
folyik.

— Elveszett egy kézitáska. Egy 
öltözet férfi ruha, cipő, vasúti arc
képes igazolvány és polgári iskolai 
bizonyítvány tartalommal. A meg
találó a törvényes következmények 
terhe alatt a rendőrkapitányságra 
szolgáltassa be. Tulajdonos a meg 
találót 10 pengő jutalomba részesíti.

Laptulajdonos:
0 r. W íi « X V t R íí E L.

WÍKJA
Szeptember 8-án, 9-én, 10-én.

Gaái Franciska legújabb vilagfilmje

Ragyogó zenés vígjáték 12 felvonásban 

Főszereplők:

GaáE Franciska, Hans Moit, 
Ottó Waiiburg, Verebes Ernő,

Paui Morgan, Frítz imhoff.
Kísérő film :

Világszenzáció.
Soha nem látott artista mutatványok.

Aki friss és egészséges 
akar lenni

és el akarja kerülni, hogy kemény 
legyen a széke, emésztése meg le- 

, gyen zavarva, folyton fájjon a fe/e
és bőre tele legyen mindenféle pat
tanással, az igyek hetenként egy
szer- kétszer reggelizés előtt egy po
hár természetes „Ferenc József" 
keserüvizet. Közkorházakban vég- 

I zett orvosi megfigyelések szerint a
Ferenc József viz gyorsan, bizto
san és igen enyhén hat s ezért ki
váltkép a gyomor , bél-, vese , máj-

• és epehólyagbetegek használják szi-
1 vesen.

fel érdemes
hazavinni csónakját, mert 
annak megőrzését teljes fe
lelősség mellett legjutányo- 
sabban vállalja

Bajtay László
kajakkészitő.

Garázs: Zádor fatelep. Telefon 215

Ujonan épült 25 éves adómentes
2 utcai mellékhe-

szobás és Ea AdÍMélyiségekkel 
ellátott CSALÁDI HÁZ.

Érdeklődni: v. Ócsai József kömi- 
ves mesternél Erzsébet 
királyné u. 96. sz. alatt 

1 e h e t.
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Legjobb és legolcsóbb tüzelőanyag a

OGROGIanaiKOKSZ
Fütsünk-főzzünk dorogi sajtolt koksszal!

D©?0§í tojásszén 
Beregi diószén 

Keméw és lágn? tűzifa ölben é$ twitva.

driinhut á Térsa BíA JA.c“Xári6o”

i,.

A Máv. menetrend május 15-tőí
Érkezés Honnan? Indulás

Hová?óra nerc óra perc

7 09 Gara 4 40 Hercegszántó

7 25 Ujdombovár 5 19 Gara

7 32 Hercegszántó 5 20 Bátaszék, Sárbogárd, 
Budapest

7 40
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás 5 42 Bácsalmás, Kiskunhalas 
Budapest, Csikéria

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

13 19
Budapest, Sárbogárd, 

Bátaszék 9 57 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest

/4 01
Budapest, Kiskunhalas.

Bácsalmás 10 05 Baja. Bátaszék, Pécs

/4 09 Uidombovár 14 26 Bátaszék, Ujdombovár

/6 47 Pécs, Bátfiszék, Ba|h 14 15 Hercegszántó

18 03 Gara 14 19 Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Budapest, Csikéria

18 27 Hercegszántó 14 38 Gara

18 48 Bpest, Kiskunhalas 15 47 Bálaszék, Sárbogárd.
Budapest gyors

19 58
Ujdombovár. Pécs, 

Bátaszék 18 55 Bátaszék, Pécs, 
Sárbogárd, Budapest

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

Budapest. Csikéria”1

08 Bpest, Sárbogárd 23 49 Bátaszék, Ujdombovár, 
Budapest

Éjjeli 

szolgálatot tart 
reggel fél 8 óráig ét 
vasarnap d. u. nyitva 

sieptsffibtry-tfil szeptember 14-is

Or. GEIRINGER JÁNOS 
gyógyszertára.

HIRDETÉSEKET FELVESS
A NYOMMVÁLLALAT.

K££',SE3B

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csisátessa 

Máté Lajos 
férfi Miröőna!

(SugovicapsFÖ.

Bakanek Goldberger
könyvnyomdája

Kaja, FerendsIHere 2. szám.

H¥0HTATVÁN¥0K
PLAKÁT
REKLÁM
IRODAI1

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


