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ELŐFIZETÉSI ARAK :

„Hattyúdal".
Ezzel a címmel foglalkozik a 

Független Magyarság gróf Teleki 
János országgyűlési képviselő csü
törtöki előadásával, amelyet a Nem
zeti Munkafront budapesti ülésén 
tartott.

Cikkében a Független Magyarság 
kihangsúlyozza gróf Teleki János 
képviselőségét, holott közlekedéspo- 
liiikai működése semmi féle kap
csolatban nem áll a képviselőséggel.

A fővárosi lapok : Nemzeti Újság, 
Az Újság, Uj Magyarság, Budapesti 
Hirlap, Reggeli Újság, Függetlenség, 
Pesti Napló, Magyaiság stb. politikai 
pártállásukra való tekintet nélkül 
teljes objektivitással ismerték el az 
előadás rendkívüli jelentősegét ; amit 
közlekedéspolitikai szempontból kü
lönösen fontossá tett Magyarország 
közélete számos kiválóságának : a 
közlekedésügyi politikával tudomá
nyos alapon és hivatásszerűen fog 
lalkozó szakemberek megjelent tel
jes létszáma, az érdeklődök nagy 
tömege, akik zsúfolásig megtöltöt
ték az Eszterházi utcai nagy már
vány termet s perceken át íinne 
pelték a magyar közlekedésügyi po
litika legkitűnőbb szakértőjét.

Gióf Teleki Jánost nem a szár
mazás és konjunktúra emelte magas 
közlekedésügyi pozíciójába ; évek 
szorgalmas közgazdasági, gyakorlati 
és elméleti munkássága, szakirodalmi 
tevékenysége avatta a magyar köz
lekedésügyi politika vezetőegyéni 
ségévé s tette olyan európai szak
tekintéllyé, akinek elméleteit, tudo
mányos búvárkodásának eredmé
nyeit a nyugati kulturállamok is el 
fogadták.

Gróf Teleki János évről évre meg 
jelenik az előadói dobogón, hogy 
időközi tudományos munkásságának 
eredményéről beszámoljon; átfogó 
képet adjon közlekedésügyünk ál 
lapotáról, fejlődéséről s megjelölje a 
követendő politika irányait.

Gróf Teleki János nem kereste a 
mandátumot; a párt vezérének óba 
jára vállalt jelöltséget s bocsátotta 
rendkívüli képességeit, munkaerejét 
az ország rendelkezésére.

Országos elfoglaltsága közben is 
tudott időt szakítani kerülete elha
nyagolt ügyeinek is ápolására; a vá
lasztóival való állandó és sü»ü érint
kezései során a Gömbös Gyula mi
niszterelnök által hirdetett népi po

litikának azt a meleg közvetlenségét 
honosította meg, mely elszakíthatat
lan belső kapcsolatokat teremtett 

1 közte s kerülete választópolgárainak 
túlnyomó többsége között; az or- 

, szágos tekintély s szinte családias 
kapcsolat egyesült személyében, ami
nek nagy hasznát veszi sok elha
nyagolt érdekével a nagybaracskai 
kerület

A F. M. február 8-iki számában 
azt irja : „ha azonban mégis válasz
tásra kerülne a sor, téved a kisfu
varosok patronusa, ha azt hiszi, 
hogy esetleges na gvb aracskai újbóli 
jelölletése esetén a sikernek ugyan
az a délibábja kacsintgat reá, mint 
Festetichre és Barczayra. Nyugodt 
lehet, a nagy baracskai mandátum 
nem lesz az övé még akkor sem, 

J ha ugyanazon eszközökkel is dol
goznak, mint a múlt választáson. A 

; baracskai kerület népe nemcsak ki- 
1 ábrándult az erőszak apostolaiból, 
í de pálcát is tör felettük".

A Független Magyarság alaposan 
téved a kerület hangulatát illetően. 
Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy 
a nemzeti egység gondolata és gróf 
Teleki János országgyűlési képviselő 
egy éves közéleti munkássága és 
személyes kapcsolatai a kerülettel 
alaposan megváltoztatták a kerület 

■ hangulatát — gróf Teleki János 
i javéra.

A választás és petíció meglehető 
sen felkavarta a kerület hangulatát, 
az állandó izgatás valósággal ellen- 

i ségekké tette a szembenálló feleket; 
i elsőrendű közérdek a kerület nyu 

galmának mielőbbi helyreállítása s 
mi felajánljuk az. erőpróbái, kérdez, 
zük meg a népet: valóban kit akar 
gróf Teleki Jánost-e Gömbös Gyu
lával, vagy dr. Mojzes Jánost a zűr
zavaros káosszal?

Ha olyan nagyon biztos a kisgaz
dapárt a kerület hangulatában, fel
ajánljuk az. uj választás lehetőségét; 
egyezzünk meg; vonják vissza a 
petíciót, mi pedig hatni fogunk gróf 
Teleki Jánosra, hogy mondjon le a 
mandátumáról és döntsön a nép.

Itt állunk a lengyeltóti választás 
árnyékában és mégis készséggel fel
ajánljuk az azonnali uj választás 
lehetőségét.

Ha a Mojzes párt visszautasít ja 
ajánlatunkat, akkora Független Ma
gyarság cikkeit szószályárkodásnak 
és handabandázásnak kell rninősi- 
(énünk.

Ajánlatunk visszautasítása a 

nagy baracskai kisgazdapárt politikai 
gyávaságát jelentené s annak be
ismerését, hogy a párt nem mer uj 
választási harcba belemenni, mert 
érzi biztos bukását.

Az üres személyeskedéseknek 
vessünk véget; menjünk a nép elé,

Az ifjúság elhelyezkedése.
A megyegyülés tárgysorozatának 

majdnem a végén húzódik meg sze
rényen Medveczky Károly indítvá
nya az állástalan ifjúság elhelyezése 
tárgyában.

A város törvényhatóságának egy
hangú határozata adott erőt a város 
ifjúságának ahhoz, hogy Kemény 
Gábor után a Medveczkynek és az 
ifjúság barátainak, az ifjúság mai 
nehéz helyzetének, katasztrofális 
helyzetének megértői, jóakaró támo 
gatói következzenek sorra; végig az 

I ország minden törvényhatóságában.
A lázasan dolgozó, a mindenkép 

pen munkát kívánó, a nemzet Újjá
építéséért küzdő magyar ifjúságnak 
február 12- ike megint egy ünnepet 
jelent, ezen a napon komoly, nagy- 
súlyú helyen hangzik majd el egy 
indítvány az ifjúság érdekében.

Az indítvány fölött családapák 
döntenek, kiknek gyermekei talán 
ugyanolyan izgalommal várják a 
törvényhatósági bizottság állásfogla
lását, mint mi.

A bajai, a bácskai, de az egész 
ország ifjúsága hálásan tekint az 
ősz előadóra, kinek már nincsenek 
magasabb ambíciói, kit a tudása, 
tehetsége méltóságra emelt, kinek 
nem lehet már érdeke az, hogy mi 

j az ifjúság sorsa, kinek nincsenek 
olyirányu törekvései, hogy ebből 
egyéni előnyt szerezzen, kinek nin

Országgyűlési ké^visciők jelentették be 
részvételüket a írnntharcns estélyre.

A Központi Szálló dísztermében 
február hó 22 én fényes külsőségek 
közölt megrendezésre kerülő műso
ros frontharcos estély iránt mind 
szélesebb körökben nyilvánul meg 
az érdeklődés.

Dr. Mjor József a helyi főcso
port vezetőlisztje, ki Budapesten járt 
és személyesen kérte fel gróf fakách 
Thoivay József ny. altábornagy, or 
s'ággyülési képviselő, Országos 
Fronlhaicos elnököt a fővédnökség 

csináljunk gyakorlati népi politikái.
Ajánlatunk visszautasítása orszá

gos nevetésbe fullaszlaná a Mojzes 
párt politikai szájhősködését.

Várjuk a választ. Kiállunk-e a 
nép elé ? Igen vagy nem.

csenek gyermekei, hogy azokért 
szálljon síkra.

A mélytudásu emberek tulajdon- 
I sága, hogy zárkózottságukban is 

közel tudnak férkőzni embertársaik 
leikéhez, méltóságuk megtartása 
mellett is megtalálják a legközvet- 

: lenebb utat a tömeghez és az egyé
ni érvényesülések helyett a nagy 

. nemzeti ideálokért fanatikusan tud
nak harcolni feláldozva időt, ener
giát, sok éjszakát és mindent, ami- 

j vei csak a Teremtő megáldotta 
. őket.

Megbecsülhetetlen értéke az ifjú- 
[ ságnak az, hogy egy olyan jellemű 
| ember vette kezébe ez! a nemzet 
I továbbfejlődésére is o*y  nagy fon

tosságú ügyet.
A háború utáni időkben általá

nossá váll, hogy ha vahki harcol 
egy eszméért, valami haszna legyen 

1 belőle. Medveczky Károlynak netu 
lesz haszna ebből az. indítványból, 
sőt talán támadásoknak is ki lesz, 
téve.

De egy erkölcsi ajándék mégis 
jut neki. A magyar ifjúság osztat
lan hálája köszönetét mond az ön
zetlen előharcosnak és a törvény- 
ha tósági bizottság minden vele 
együttérző tagjának napi imájában 
megemlékezik róla és a magyarok 
Istene áldását kéri minden lépésére.

M.

vállalására, tegnap érkezett vissza 
Bajára és a hétfő esti bizottsági 
ülésen népes hallgatóság előtt szá
molt be budapesti utjának eredmé 
nyerői.

Gróf Takách Thoivay országos 
elnök nemcsak a formai íővédnök- 
ségel vállalta, hanem személyes 
megjelenésével maga is hozzá kíván 
járulni a pompásan előkészített s 
kitűnőnek Ígérkező műsoros estély 
sikeréhez.
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nagyon kívül még Mai tsekényi Imre, 
gróf Pálífy Dalin József és Kertész 
Elemér országgyűlési képviselők is 
bejelentettek az estélyen való rész
vételüket, melyen minden bizonnyal 
megjelennek még a vármegye és 
Baja város képviselői is.

Az estélyre szóló meghívókat 
csütörtökön fogja postára adni a 
Frontharcos Szövetség bajai főcso
portjának reodező bizottsága.

Ismét
dr. Makray Lászlót 

választották a 
Nemzeti Kaszinó 

elnökévé.
Dr. Tordai Ányos reálgimná
ziumi igazgató az uj alelnök.

Vasárnap délután volt a bajai 
Nemzeti Kaszinó tisztújító közgyű
lése A Kaszinó tagjai nagy lelke 
sedéssel választották meg elnökké 
dr. Makray László gyógyszerészt, 
aki már évek óta a Kaszinó elnö
ke. Ugyancsak nagy lelkesedéssel 
egyhangúlag válaszlollákuj alelnökké 
dr. Tordai Ányos reálgimnáziumi 
igazgatói.

A tisztikar a következő. Elnök: 
dr Makray László, alelnökök: dr. 
Fehérváry Dezső, dr. Tordai Ányos 
igazgató : dr. Kelemen Gyula, pénz
táros : Kutas János, ellenőr: Mitla- 
csek Máriái Gábor, könyvtáros: v. 
Hódsághy Béla.

A választmány tagjai: v. Besse 
nyői Miklós, dr. Borbiró Ferenc, 
dr. Dömötör Kálmán, Desics József, 
Diera Benő, Gi amiing Kornél, dr. 
Maijai Péter, dr. Mamusich József, 
Nádas Sándor, dr. Oláh Béla, dr. 
Pump Károly, dr. Puskás Dezső, 
dr. Rónay Ede, Gáspár János dr. 
Székhelyi Rezső, dr. Herlelendy Béla, 
v. dr. Dobos Lajos, v. dr. Zákányt 
Andor, Weidinger Dezső.

A számvizsgáló bizottság tagjai: 
Kugler Béla, Klimó József, Martin 
Viktor. Ügyész: dr. Reiser Péter.

— Hasmütétek utáni idősza
kokban reggelenként egy pohár 
természetes „Ferenc József" kese- 
riiviz igen kedvelt, nogyérlékü has 
hajló, amely a belek tartalmát biz 
tosan felhígítja és azt minden fáj 
dalom okozása nélkül néhány óra 
alatt könnyen levezeti.

Gróf Teleki László halálának 
évfordulója.

Ma február ll én van hetvenedik 
évfordulója gróf Teleki László, Kos
suth Lajos lángeszű párisi követe 

I rejtélyes halálának.
Nagy szerepet játszott a 48 as 

■ szabadságharcban, majd amikor meg- 
i alakult a Bathyányi kormány, Pá- 

risba küldték ki nagykövetnek.
A szabadságharc leverefése után 

továbbra is Parisban maradt s mint 
Kossuth Lajos bizalmasa és megbi- 

, zotlja Párisból irányította a magyar 
, emigrációt.

1850 es években az osztrák ka- 
marilla egy szép kémnő segítségével 
Drezdába csalta. Ott a szász kor
mány elfogatta és kiszolgáltatta 
Bécsnek. Bekötött szemmel vitték a 
bécsi Burgba s amikor a köteléke 
két szeméről leoldotlák, Ferenc Jó 
zsef császár előtt találta magát. A 
különben is megviselt idegzetű gróf 

j Teleki Lászlóval megigérlették, hogy 
jó ideig nem avatkozik a politikába. 
Gróf Teleki László állt a is a szavát 
egészen a kiegyezést megelőző idő
kig, amikor az országgyűlést össze 
hívták s az alkotmányos élet vissza
állításáért indult meg a politikai

A Mátyás király-tér rendezése.
Egyike a város legszebb te

reinek a Mátyás király-tér, 
azonban kellő gondozás hiá
nyában nem tudott eddig a 
maga szépségében kibonta
kozni.

A mérnöki hivatal most ren
dezni kívánja a Mátyás király
teret s a helyet akként igyek
szik kihasználni, hogy ahol le
het a forgalom akadályozása 
nélkül parkokat fejleszt s 
kiegészíti a fásítást

A javaslat kapcsán felszólalt 
Schőn Zsigmond kisgyülési tag 
s szóvá tette hogy a pesti és 
a Csávolyra vezető Váradi 
Érsek-ut mentén tavaly is je-

A Magyar Posta Altisztek Orsz. Egyesülete 
bajai csoportjának táncmulatsága.

Nagyon jól sikerült szinielőadás 
sál egybekötött láncmulatságot ren 
dezett szombaton este a Központi
ban a Magyar Posta Altisztek Or
szágos Egyesületének Bajai Cso
portja. 

harc. Azt hitte, hogy a kamarilla 
az alkotmányos élet visszaállításá
nak a megengedésével fogadalma 
alól feloldotta őt.

Két párt állott 1866 bán egymás
sal szemben : a felirati párt és a 
nemzeti öntudattól jobban fűtött 
határozati párt. A feliratinak Deák, 
a határozatinak gróf Teleki László 
volt a vezére.

A nemzet nagy többsége a láng
eszű, temperamentumos gróf Teleki 
László mögött állott s bizonyos volt 
a határozati párt győzelme, amikor 
1866. február 11 én, közvetlenül a 
döntő országgyűlési nap előtt hol
tan találták gróf Teleki Lászlót; 
golyót találtak a fejében és még ma 
sem derítette ki a történelem, vaj 
jón önkezével vetett e véget életé
nek ?

Az bizonyos, hogy másnap a 
felirali párt győzött az országgyű
lésen és lehetővé vált a 67 es ki 
egyezés megalkotása

A 67 es kiegyezés mögött ott 
húzódik meg gróf Teleki Lászlónak, 
mint a meg nem alkuvó nemzeti 
gondolat képviselőjének véres árnya.

lentékeny fásítás volt; azon
ban a nagy nyári melegben 
senki sem öntözte a fákat s 
azok közül sok kiszáradt. Fi
gyelmébe ajánlja a mérnöki 
és gazdasági hivatalnak, hogy 
uj fatelepítéseknél megfplelő 
öntözésről gondoskodjék. Kiéin 
Rezső bizottsági tag hozzájá
rult az indítványhoz; maga 
részéről is kívánatosnak tar
totta, hogy a külső utakon a 
fák öntözése a drága napszám 
miatt kivihetetlenül kívánatos 
az uj fák öntözése és gondo
zása.

A kisgyülés a mérnöki hi
vatal javaslatát elfogadta.

Szinre került Békeffy István 
„Amikor a kislányból nagylány lesz" 
cirnü 3 felvonásos operettje.

Műkedvelők részéről merész vál 
lalkozás operetté előadásra; ének és 
zene olyan részei az előadásnak, 

melyek erős próbára teszik a mű
kedvelők színjátszó képességét.

Szereplőink sikeresen birkóztak 
meg a nehéz feladattal s a hálás 
közönség sok tapssal honorálta igye
kezetüket.

Talán legnehezebb részei az elő
adásnak a táncbeiétek, melyeket 
kedves, discrét tartózkodással mu 
tatlak be a műkedvelők; szép 
sikert Kurta István és Horváth Má
ria arattak, akiket háromszor Í3 a 
lámpák elé hívtak.

A komoly mama : Marietta sze
repét Verők Etelka játszotta, ügye
sen, nagy társadalmi rutinnal ; ele
ven, temperamentumos volt Van- 
csura Ilus Ceni a kovboy királynő 
szerepében.

Komoly, szép alakítást nyújtottak 
Rábl Béla György, Komlóssy Jó
zsef János, Karlovszky Sándor Li- 
bonatii szerepében.

A kovbolyok vezető alakja Tet
tinger István nagyon kedves vadóc 
volt; igen ügyesen mozgott a szin- 
pádon; jól játszottak társai : Burai 
József, Haraly Károly, Kosa József 

i és különösen Balazsef József.
Az ügyes rendezés Rabi Béla 

j érdeme, akinek ügyes rulinirozott- 
sággal bemutatott táncai a közön
ség soraiban a legnagyobb sikert 

' váltották ki.
I A zenekart Sas József dirigálta, 

minden elismerésünk a zenekarnak
| és dirigensnek.

Egyet kifogásolhatunk, ami ellen- 
, tétben áll a mi postásaink európai 
i hirü pontosságával és gyorsaságával 
; és ez a felvonásközötti szünetek 
| hosszúsága; de erről természetesen 
I nem tehetnek a mi postásaink, — 
j mert ennek nem ők, hanem a mi 
színházunk régi színpadja az oka.

Kívánatos volna már modernizálni 
színpadunkat még ha városi segít
séggel is.

A közönség zsúfolásig megtöl
tötte a színpadot, nagyon jól mula
tott és sokat tapsolt. Az előadás 
után reggelig tartó tánc követke
zett, mely kilenc óra tájban ért 
véget.

■ . . facsemetéket is 
cyánozok!

Füredi Sándor oki. vegyész
mérnök cyánozó vállalata, 
Baja, Cirfusz Ferenc-utca 12.

Lakásvizsgálattal megbízva: Liszka és Hideg 
szobafestők, Katona József-ulca 3. szám.

A la kásvizsgála t díjtalan.

Kényes báliruhák tisztítója és festője PÁLCSICS.
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Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Ékszert órét ajándéknak,

SZIKLAI 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 csak szakembernél.
Pontosan jirO férll és nói karórák 2 évi Jótállással már 6 pennától.

brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.

Súlyos gyász érte 
Teész Imre plébánost.

Súlyos gyász érte Teész 
Imre bajai felsővárosi plébá
nost. Édes apja Teész János 
hosszú és súlyos szenvedés 
után életének 71-ik, házassá
gának 46 ik évében a haldok
lók szentségének ájtatos felvé
tele után tegnap délelőtt egy
negyed 11 órakor elhunyt. 
Baja város egész társadalma 
mélyen együttérző szívvel osz
tozik a felsővárosi plébános 
gyászában. Az öregur holttes
tét a Flórián-utca 8 számú 
gyászházban ravstalozták fel s 
holnap 12-én délután 4 óra
kor fogják földi nyugovójára 
kisérni.

A férfi lesikló versenyben a né 
met Franz Pfniir győzött honfitársa 
Laulschner előtt.

A sistafétát a finnek nyerték, 
második Norvégia, harmadik Svéd 
ország lett.

Uránia
Február hó 8-án,
Február hó 9-én,
Február hó 10-én,
Február hó 11-én,

Címzett 
ismeretlen

Irta:
Bús Fekete László.
Rendezte: Gaál Béla.

Szereplők :

Ágay Irén, Ráday Imre, 
Kabos Gyula, Vaszary P. 
Kürthy József, Góth Sán
dor, Góthné Kertész Ella, 
Bársony István, Oajbukát 

Ilona, Justh Gyula.

Híradó! Híradó!

A kirakó vásár köze
pes, az állatvásár el

sőrangú volt.
Vasárnap volt Baján a szo

kásos februári országos kirakó 
. és állatvásár. A vásár a leg
népesebbek sorába sorába 
könyvelhető; forgalmát illetően 
a kirakó vásár közepes ered
ményű volt, azállatvásárazon- 

: bán kitünően sikerült. Szak
értők véleménye szerint tiz 
esztendő óta nem volt ilyen 

| erős a februári állatvásár, A 
felhajtás és az eladás is jó 

i volt.
Felhajtottak szarvasmarhá- 

i ból háromszázat, eladtak száz- 
kilencvenhármat, lófelhajtás 
háromszázötven és eladás száz- 
kilencvenkettő volt. Sertést 
hoztak kétszáznyolcvanat és 
eladtak száznyolcvanhetet, Bu
dapestre vittek egy vagon vá
gómarhát, külföldre nem szál
lítottak.

Az elsőrendű marhahús ki
lója 36—38 fillér volt. Jómi- 
nőségü fejős tehén darabja 
240—300 pengő között vál
takozott, A választási malac 
párja 16—24 pengő volt.

ÍIIREK
Február 15 én este 8 órakor az Iz.r. 

Nőegylet bálja a Nemzetiben.
Február 16-án délután 4 órakor a 

BTSE évi közgyűlése a Köz 
pontiban

Február 16 án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem 
zetiben.

Febtllár 22 én 8 órakor a Front
harcos Szövetség műsoros tánc
estélye a Központiban.

Február 22 én, farsang szombatján 
a Liszt Ferenc-Kör hagyomá
nyos zenei humoros esteje a 
Nemzetiben.

Február 27 én este 8 órakor cigány
ból ci Központi Szállóban

— A megye kisgyülése. Bács
' bodrogvátmegye, törvényhatósági 

bizottsága ma kedden délelőtt fél
' 10 órakor tartotta februári rendes 

kisgyülését, melyen összesen 112 
ügyet tárgyaltak,

— Már tiz a gyalogjárókon haj
tott kerékpárt őriz a rendőrség. 
A kerékpározók kezdetben nem 
akarták komolyan venni a rendőr-

i 8ég figyelmeztetését, hogy a jáidán 
' hajlóktól a kerék páll elveszik s az 
i a kihágási eljárásig a rendőrség 
■ őrizetében marad. Ennek következ- 
. lében néhány nap alatt tiz kerék

pár vándorolt a rendőrségre. S itt 
közöljük, hogy a rendőrség az ujab 
bán elfogott kerékpárokat elko-

• bozza.
— Lopások. Witlnor Ignácz Po- 

korny János utcai lakos szöllejéből 
7 darab kerítés oszlopot loptak. 
Kára 14 pengő. —- Spitzer Antal 

I Szent László utcai lakosnak a Bu- 
! dapestisuton levő kukorica sziné- 
, bői 6 zsák morzsolt tengerit loplak. 
I A kár 70 pengő.

— Súlyos balesetet okozott a 
kerékpár. Tegn ap délután 1 óra
kor a Budapesti utón, a Henger- 

, malom előtt özv. Rieger Györgyné 
' mártonszállási asszonyt egy fiatal

korú kerékpározó elütötte. Az asz 
i szony a halántékán és a karján 

súlyos zuzódásokat szenvedett Dr. 
Arnold Alajos tisztiorvos részest 
telte első segélyben.

— Elhajasodásnál, köszvény- 
nél és cukorbetegségnél, oxalu 
rrn és phospyaluria képződésénél, 
hugysavas sók lerakódásánál a ter
mészetes ..Ferenc József**  keserű 
víz javítja a gyomor és a belek

1 működését s tartósan előmozdítja 
az emésztést.

— Vili. Szegedi Ipari Vásár. A 
Szegedi lparleslület 1936 május 
31 ike és junius 11 ike közölt ren
dezi meg a VIII. Szegedi Ipari Vá
sárt. Az idei vásárvn adják át ren
deltetésének az uj ipari minlacsar- 
nokol. A kibővített vásárra már 
folynak a jelentkezések az ipar, há“ 
ziipar, iparművészet és népművészet 
minden ágazatából. Február 15 ig 
10 százalék helydij kedvezményben 
részesülnek a jelentkezők. Vásár
iroda : Szeged. Horváth Mihály ut
ca 3. szám.

SPORT.
Nincs remény a magyar 

csapat továbbjutására 
a jégkorongban.

Az elődöntőben a magvar csapat 
sorsolása a lehelő legszerencsétle
nebb, mert a mezőny háiom leg
erősebb csapatával keiül szembe. 
Kedden a német, szerdán a ka na 
d.ii, csütöilökön pedig az angol 
csapat a magyar válogatott ellen
fele, igy nagyon kevés győzelmi 
eséllyel indul az elődöntő küzdel
meibe.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy 
gróf Zichy Bódog- 
tér hat szám alatt 
(a plébánia templom

osai szemben)

fodrász 
üzletet nyitottam. 

Ezúton is kérem a 
n, é. közönség szives 
támogatását. Pontos, 
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról 
vendégeimet biztosí
tom. Kiváló tisztelettel
0BERTH BÉLA

fodrászmester.

Laptulajdonos :
Dr. KNÉZV LÉHEL.

CORSO
Február hó 15-én 
Február hó 16-án

Mikszáth Kálmán
örökbecsű színmüve

Szent Péter 
esernyője

Magyar vígjáték 10 f

Főszerepben :

Gervay Marica, Réthy 
Annié, Peéry Piri. Gom

baszögi Ella, Rátkay 
Márton, Básthy Lajos.

A filmben levő énekszámokat 
KISH0NTI (K0VALCSIK) JÓZSEF

Kisérófilinie :

Fekete
] szerelem
j Bűmig, i dráma.
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| Tíz évi házbér összege í 
| egy családi ház értéke I 1
* Mindenkinek lehet saját háza! Q

•n
n Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál, 

tatarozásoknál is.
§

Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!
Kertvárosi építési vállalat

Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Rudapesli-ut, Eternit udvar : : Telefon 290.

Éjjeli 
szolgálatét tan 

reggel fél 8 óráig és 
vasárnap d. n. nyitva 
febr. 11-töl febr. 17-ig

Or. GEIRINGER JÁNOS
gyógyszertára.

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél x’á'íárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Ha szépen, jól és olcsón 
akar öltözködni 

ruháit 
csináltassa

Máté Lajos 
férfi szahéEtal

(S^gcmcapart).

3'50

Telefon : 
városi iroda 42.

2

h száraz

BAJAtelefon :
Haynald-u. 13.tűzifa telep 195.

ViiTES részvénytársaság BiJAI FIÓKJA

Telefon 52. Ferenciek-tere 2. Telefon 52.

eves
vágású

Házhoz szállítva száraz

Saját termelésű tűzifa:
akác hasábfát
kőris 
tölgy

> szil
szurkos nyár hasábfát 
fűz hasábfát 
kemény gömbfát 
lágy 

apritott akácfa
apritott tölgy és szilfa 3'20 

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.
Eladás nagyban és kicsinyben.

Wiese! Sándor és Fia
fa termelők es tűzifanagykereskedők

Kályhafűtésre használjon
tatai tojásbrikettet.

koímhrÉkeitet, tatai izalosmenet, 
budapesti eísörerráű yázkckizot.

Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok és 
üzemek részére kitűnő minőségben. Eladás nagyban és 

kicsinyben házhoz szállítva.

Csukott bérautó 6
személyes

Ha utazói akar
kényelmes csukott kocsiban, 
hívja fel telefon: 314-et. 
VCNCSIK bérautós.

Éjjel is rendelhető!

p - « _ _ - n

;ládíő- és villanyszerelést^
legolcsóbban, legpontosabban csak

í KRICSKOVICS és SIDÚ cégnél j
eszközölhet. !i

A Corso mozi
^Modern hálózati készülékek és

Tel.: 242. Kedvező fizetési

mellett.

telepes rádiók raktáron

feltételek. Tel.: 242.

SS «==£ «C=3 «K=---
Nyomatni! Bakanek »« Goldb -rtfer könyvnyomdáidban Bata,

Minden időben bárhova legelőnyösebben 
megrendelhető laktf bérSUtÓSPÁI. 

Telefon 375. — Bajé, Kigyé-utcn 13. szám.

Bakanek e. Goldberger
könyvnyomdája

Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

NYOMTATVÁNYOK
PLAKÁT 
REKLÁM 
IRODAI 

és kereskedelmi nyomtatványok 
jutányos áron, a legizlésesebb és 

modern kivitelben készülnek.


