MH. M>—• február 4. Kedd

Ara

1

(Mér.

IV. évfolyam 28. szám.

BriJA-BÁCSKA
SzarkeBztftség *■ kiadóhivatal.

FERENCI EK-TERE 2. SZÁM

Halál
árnyékában.

Feialóa azerkaaztA *
s

0 r.

KNÉZY

nagytőkp akarja vérpadra küldeni a
! világ ifjúságát — mondja az. olasz
i kiáltvány — s kéri a világ ifjusá
■ gát, hogy az uj világháború kitöré
sét, mely okvetlenül az európai ci
vilizáció bukását fogja jelenteni,
akadályozza meg.
Állandó vesszőparipánk és hirde
tett mottónk, hogy addig nem lehet
béke, amig a hadiszergyártást világ
szerte nem államosítják ; amig meg
nem akadályozzák, hogy a háború
üzlet is legyen.
Mindenki jól tudja, hogy a há
borúk nemcsak anyagi okokból tá
madnak, de csaknem minden há
ború árnyékában olt húzódik az
üzleti érdek
Az uj Giovinezza hangjai melleit
tegye az ifjúság a magáévá azt a
követelési, hogy a hadiipart álla
mosilsák; teremtsen erős közvé'eményt, hogy mire férfikora delén
1 nemzete sorsának intézéséhez jut,
i módja legyen a hadiszergyárak és
üzemek nacionalizálását keresztül
I vinni.

folelfts kiadó

LEHEL

Itt messze a halál árnyékában le
játszódó nagy eseménycsoportoktól,
tűnődve kapcsoljuk össze azt a két
eseményt, melynek ellentmondásait
közönséges emberi értelmünk mel
lett alig tudjuk kimagyarázni ; min
denki tudja és érzi, hogy az abeszszin—olasz viszály hátterében nagy
angol érdekek húzódnak meg. Mindenki tudja, hogy a szankciók al
kalmazását Angolország kezdeményerte és az ő érdeke a szigorítás.
Az angol király temetésén meg
jelent az olasz trónörökös, Olasz
ország képviseletében. A többi ural
kodó mindegyik a saját államainak
követségén szállt meg; az olasz
trónörököst tüntető melegséggel fogadta az uj angol király és saját
lakosztályán szállásolta el.
Ki érti meg ezzel szemben, hogy
az olasz történelmi ifjúság vészkiáltással fordul az egész civilizált
világ egyetemi ifjúságához ?
Attól félünk, hogy a nem messze
jövő csattanós választ ad e kérdé
sünkre.
DrKL.

A világhislória utolsó napjairól
joggal mondhatjuk, hogy azok a
halál árnyékában játszódtak le.
i
Angolországban egy ember halt
meg, igaz, hogy az az ember a ki
i
j
rály volt; halála azonban gyászba
j
borította nemcsak a nagy angol vi
I
lágbirodalmat, hanem a civilizált
világ nagy részét is.
Uralkodók, államférfiak, nemzet
közi világjárók ezrei és ezrei sereg
lettek Londonba, hogy a gyászszer
tartásokon részt vegyenek. Az ólom
betűk milliárdjai és a képes újsá
gok sokmilliónyi képei mindarról a
,
nagy gyászról beszéltek, mely
í
V. György angol király halála nyo
I
mán támadt.
•
A nagy ember, a nagy uralkodó
halála talán egy történelmi korsza
kot zárt le s lehet, koporsója felett
egy uj világ bontakozik ki; lénye
gében azonban mégis cgv ember
halt meg. A Mindenható zsámolya
elölt éppen úgy egy ember számol
földi élete cselekvéseiről, akárcsak Sikerűit kedvezően megállapodnia a Bá«bármely más halandó.
bodrog vármegyei Molnár Szövetségnek
Ugyanezen idő alatt Afrika forró
a lisztszoigáltatás kérdésében
déli részén óránkint, percenkint ez
a
bajai pénzügyigazgatósággal.
ren pusztulnak el egymás kezétől s
az ember a hivatalos harctéri je
A Bács-Bodrog vármegyei | natkozólag kijelentette, hogy
lentések vastag betűi felelt a meg
Molnárszövetség az elmúlt hé a bácsmegyei érdekeket min
szokás fásult közönyével tér napi ten Rosenberg Mátyás földbir denben támogatja és miként a
rendre; legfeljebb arról lehet szó, tokos, a bácsborsódi henger múltban, ezután is szivesen
hogy egyéni rokonszenve, vagy tör malom tulajdonosa vezetésével, lesz segítségükre, amikor a kiténelmi szemlélete alapján foglal aki egyúttal a Molnárszövetség : vánságok a törvényes kerete
állást a szembenálló felek közűi va elnöke is, küldöttségileg felke ken belül mozognak.
lamelyik mellett.
A küldöttség felkereste Halreste a m. kir. pénzügyigazga
Az ezernyi és ezernyi ember ha tóság bajai kirendeltségét.
may József pénzügyi főtaná
lála azonban elhalványul az angol
A küldöttség dr. Radetzky csost, h. pénzügyigazgatót és
király halála nyomán támadt világ
Ágost kir. pénzügyigazgatótól Tiszavölgyi Dezső p. ü. s. tit
gyász mellett.
kérte, hogy a vármegye terü kárt, malomfelügyelőt, akikkel
A halál árnyékának ebbe a döb
letén működő malmok érde a kérelem, részleteire vonat
beneles koncertjébe — melynek keit támogassák a lisztszolgál kozólag behatóan tárgyaltak.
hangjai az angol gyászdobok lassú tatást illetőleg.
Úgy értesülünk a megállapo
ütemű pergése és az olasz—abesszin
A pénzügyigazgató a népes dás mindkét részről kölcsönös
bombák robbanása, fegyverek, grá küldöttség előterjesztésére vo- megelégedettségre vezetett.
nátok ropogása — most uj kórus
szólalt bele : az olasz ifjúság kiált
ványa, melyet a világ egyetemi ifjú
Minden elképzelést felülmúló nagy sikere
ságához intézett.
Ebben az uj Giovinezzában az. volt a kereskedelmi iskolák Liszt-emlék
olasz ifjúság az uj világháború ré
ünnepélyének és báljának.
mét rajzolja Európa kulturifjuságá
Az idei léli szezon valamenyí télye. A Nemzeti Szálló táncterme
nak szemei elé, mert hite szerint
régen látott együtt anyi elegáns toa
az. olaszok elleni szankciók alknl ' bálja a siker jegyében zajlott le.
lettet és főleg annyi jókedvű vidám
marásának nem lehet más követ i Ezekből a fényes forró hangulatú
bálozót, mint ezen az estélyen,
kezménye, mint egy uj világháború. bálokból is kiemelkedik a két bajai
mely eikölcsi és közönségsiker szem
A hadinagyipar: az ágyukba bujt kereskedelmi szombat esti táuces-

Helyben negyedévre
Helyben egy hónapra
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pontjából is túlhaladja az eddigi
diákbálokat
A kereskedelmi fiú iskola nívós
müsoru Liszt-emlékünnepélye előz
te meg a táncestélyt. Farkas Ferenc
az intézet agilis uj tanára rendezte
a nemes tartalmú műsort, egyúttal
mélyen szántó gondolatokban gaz
dag értékes ünnepi beszédben em
lékezett a magyar zenei géniuszról.
A szép beszédnek megérdemelt si
kere volt.
Dorner Aurélné a Liszt-zeneiskola
I tanárnőjének dirigálásával a PapVáryné női és a Türr István fiú
felsőkereskedelmi iskola hatszólamu
I vegyes karának szereplése bámu
latba ejtette a közönséget. Petricsevich — Horváth, Liszt — Szántó: Is
ten Veled... és Heine—Balogh,
Liszt—Szántó : Mint a virág olyan
vagy... interpretálásával a női kar
nagy és a diákkorus egyaránt nagy
sikert ért el.
Megrázó száma volt a műsornak
Schmidt Károly IV. évf. tanuló kitű
nő szavalata: Somogyváry Gyula
Liszt versével frenetikus tapsot ka
pott.
Az est egyik legszebb száma a
női és fiú felsőkereskedelmi tánc
csoportjának remek táncbemutatója
volt. Liszt II.-IX. rapszódiájára láti ványos jelmezes magyar táncot mu
tatlak be Augusztiny Lujza és Kolumbán Mária tanárnők nagyszerű
zongora kísérete melleit. A gyö
nyörű magyar táncot dr. Bernhait
Sándorné tanárnő ianitotta elisme
rést érdemlő művészi érzékkel.
A szemgyönyörködtető sok tap
sot arató táncjelenetben : Bartók
Magda, Czigler Irma, Darabos Júlia,
Fekete Rózsi, Grammling Ildikó,
Hantos Irma, Szendrey Éva, Ben! esik György, Csabai László, Deutsch
Pál, Gálos István, HortobágyiGyörgy,
Mirk János, Mittler Endre, Schmidt
I Károly szerepeltek és nemes élve
zetet nyújtottak a közönségnek.
A nagyszerűen megrendezett müi sornak remek befejezést adott Liszt
pesti dicsőséges emlékű hangverse
nyéből megörökített jelenet. Lisztet
Farkas Ferenc tanár alakitolta ro
bosztus drámai erővel. Kifejező ele
ven Liszt porlréj , az est szenzációja
volt.
A nívós est méltán büszkesége az
intézetnek és mindazoknak akik a
sikerén közreműködtek.
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Téli cikkeinket
Telefon szám: 188.

Úgymint : téli harisnyát, soknit,
keztyüt,’sálat, pullovereket, svettereket, lábszárvédöt, bokavédőt,
svájci fehérneműt, bébi kötött
___
árut stb. ______
árusítjuk.

február 4.

Leltári áron
Telefon szám : 188.

REINHARDT DIVATCSARNOK. BAJA

Bajai régi bálokról.
II közlemény.
Az előbbi százéves báli cikket
némileg ki kell egészítenünk. Fel
tűnő, hogy tudósítója abban az ak
kori idők fellengős hangján szól s
a dicsőítés mellett nem említi a bál
egyéb körülményeit. Az 1840. évről
szóló báli tudósítás már teljesebb.
Az akkori évi február 18 iki tánc
mulatságot a polgári katonaság ren
dezte s érdekes, hogy abban el
mondja egy idegen szemlélő és
résztvevő nézeteit és kritikáját a
bálról. Megemlíti a terem díszítését
annak viaszgyerlyákka! való fényes
kivilágítását, a jelenvollak diszöltőzetéf, a hangászkart stb. A táncról
csak annyit ir, hogy „sikkesen lei
tették." De milyenek is lehettek az
akkori idők láncai ? Mik voltak
divatban ? A fox meg a tangó sem
mikép, de még a csárdás sem. Mert
a csárdás csak ép ez évoen, azaz
1840 ben nyert bebocsátást az úri
termekbe. Ez évi junius hó 9 én a
fővárosban Liszt Ferenc tiszteletére
rendezett Nemzeti Kaszinói „biborka
estélyen" szólallak meg magyar nó
ták s a lelkesült társaság először
vállalkozott a magyar tánc eljárá
sára. Ez időtől fogva lett azután
általános nemzeti tánccá a csárdás.
Baján is ezideig a hazai egyéb tán
cok voltak divatosak, u. m. a len
gyelke (polepsi) kotiljon, francia né
gyes, keringő, galopp és egyéb impostált láncok.
Egyébiránt adjuk át a szót a báli
riporternek, ki a következőkben
örökítette meg élményeit :
„A szép irányú haladási szellem
nek jelen példáját volt 'szerencsém
utazásom közben folyó évi télutó
18 án, hírlapjaink által olly kedvezőleg ismertetett Baja városban ta
pasztalni. — Ugyan is á' t jelelt
napon alkonyaikor a' város nagy
szerű vendégfogadójába behajtván,
alig szálltam-le kocsimról, midőn a'
pinczér, egy igen csinos példány
ban nyomatott a' helybeli polgári
katonaság, tánczmulatságát egysze
rűen jelentő hirdetményével szo
bámba jött. Megvallom, e' véletlen
eset nem kis örömet szerze lelkem
nek, melly nagyon vágyott a' csinos
város lelkes polgárait közelebbről
megismerhetni, kiknek szép 's a'
közjóért minden tetfelésnélkül bűz
gó lelkületűkről annyi jót, annyi
szépet már ez. előtt is részint olvas
tam, részint hallottam.
A kitűzött órában tehát tele vá

rakozással bemenének a' nagyszerű
válogatott vendégekkel 's már vidám
lejtésben szállongó számos szépnem
mel meglelt, viaszgyertyákkal fé
nyesen kivilágított táncterembe. Meg
lepetésem nagy volt ; mert a' terem
mindennemű ékítményei a' legme
részebb várakozást is felülmúlták.
Képzeld magadnak barátom : a szép
lelkii polgárságot, mindnyájan grá
nátos diszölfözelben, saját, jól inté
zett hangászkara mellett, magyar
elődink ’s hőseink dicső árnyai kö
zött, nemzeti lelkesedéssel mulatni.
— Attila és Buda hunoknak : Ár
pád, Lehel, Szabolcs, Kene és Kandusa magyaroknak vezérei egy ölnyi
nagyságban, Ízletes alakú kard, me
gyei színekkel bevont ágyuk *s fegyverdiszitmények és számos függö
nyök között az ablaknyilásokban,
mint megannyi fülkékbe helyezve,
körzék a termet ; mellynek két
szegletében, két vár 1 és fél ölnyi
széles, ugyan annyi magas képek
ben ; s e' két vár közölt 1 és fél
ölnyi magas és 1 és fél ölnyi széles
vászonképen magyar ország felséges
czimere igen csinosan festve, mel
lette jobbról a' polgári katonai szá
zad dandára vaia látható. Ilonunk
czimere alatt következendő teljes
értelmű verseket olvastam :
Hunnia I szent koronád díszét
*
s
[ragyogó diadalmit
A magyar edzett szív fényre de
[rilni siet ;
„Örvendj! polgárid, hős lelke mu
latni szeret csak
Dicső árnyai között párduczos
[őseinek.
A' honi cziaier mellett két genius
lebegett, koszorúkat tartva, mellyek

ben e* szavak : „Éljen jó fejedül
műnk; virágozzék havai földünk",
látszottak.
Valóban kedvesem I a' minden
tekintetben csinosan díszített termet
inkább nemzeti Pantheonnak, mint
tánczteremnek, *s az egész mulatsá
got nemzeti ünnepnek mondhatnád.
A' polgári század tisztjeivel beszéd
be ereszkedvén, oda nyilatkoztak
előttem, hogy e* polgári ünnep al
kaiméval Mátyás királynak, az igaz
ságosnak, a* nemzeti által Pesten
felállítandó emlékére, addig is, inig
Baja város arra bővebb adakozását
teendi, a' század pénztárából öt p.
frt ot fog felküldeni. — Éjfélkor a*
lelkes polgárságtól azon szivemből
fakadt tiszta vágygyal vevék búcsút,
hogy a' szép Baját minél előbb ho
nunk szabad királyi várcsai diszkószói újába fűzve üdvözölhetném ; ’s
nemzeti lelkesedésüket,honunk egyéb
városai is követésre méltatván, nem
zeti szellemben egyesülni iparkod
janak ; erős hittel meggyőződvén
nagy Széchenyink e* rhadamenti
igazságu szavairól: „szakadozva fe
lette gyengék vagyunk, egy szivűek,
egy akaralúak pedig óriási erő."
Rapcsányi.

— Báli hírek. Folyó hó 8 án
szombaton tartja a S efánia Szö
vetség bajai fiókja hagyományos es
télyét, a Nemzeti Szálló összes he
lyiségeiben. Mivel a rendezőség csak
korlátolt számú meghívót bocsát ki,
a báliroda már folyó hó 3 ától ren
delkezésre áll a Nemzeti Szállóban
naponta d. u. 5 tői 7 óráig. Asztal
foglalást és vidéki vendégeink elhehelyezését a báliroda eszközli. To
vábbi meghívó igénylés ügyében ké
retik a tiszti főorvosi hivatalhoz for
dulni.

REICH FARKAS FIAI-cég BAJA
január 20-tól — február 4-ig

szezonvégi kiárusítást
rendez
MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON!

Kényes báliruhák

HÍREK
Február 5 én este 8 órakor dr. Borbiró Ferenc polgármester elő
adása a megye kikerekiléséről
az Emerikánában
Február 8 ári a poslaallisztek mii
soros táncestélye a Központiban.
Február 8 án Stefánia bál a Nem
zeli Szállóban.
Február 8 án délelőtt 9 órakor a
Bajai Ipartestület és Iparoskor
évi rendes közgyűlése a szék
házban.
Február 8 án este 7 órakor a Dam
janich Polgári Céllövészlársulat
alakuló közgyűlése a városházán.
Február 9 én délután 4 órakor a
BTSE évi közgyűlése a Köz
pontiban
Február 9 én d. u. 3 órakor előa
dás a Krisztus Király Szövet
ség Szent Imre Inlernátusában.
(Árpád u. 7)
Február 15-én este 8 órakor az Izr.
Nőegylet bálja a Nemzetiben.
Február 16-án este 8 órakor a Se
gédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének bálja a Nem
zetiben.
Február 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 estéje a
Nemzetiben.
Február 27 én este 8 órakor cigány
ból a Központi Szállóban
— Csütörtökön lesznek a város
gyűlései. Baja város közigazgatási

bizottsága az uj ügyrend értelmében
február 6 án csütörtökön délelőtt 11
órakor tartja meg szokásos havi
ülését. A februári rendes kisgyülés
ugyancsak csütörtökön délután 4
órakor lesz a városházán. A kis
gyülés tárgysorát most állítja össze
a város vezetősége. Az üléseken dr.
apatini Fernbach Bálint főispán el
nököl.
— Temetés. Tegnap délután nagy
részvét mellett temették el Szentistvánon Tóth Lajosné, Molnár Má
riát, aki hosszú szenvedés után 33
éves korában elhunyt. A koszorúk
tömegétől borított koporsónál a te
metési szertartásokat Loógó Pál plé
bános végezte. A temetésen a több
száz főnyi gyászoló közönség sorá
ban megjelent a helyőrség tisztikai iának képviselete is.
Fizessen elő

a BAJA-BACSKARA.

tisztítója és festője

f-ALCSICS.
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Minden múlandó,
Hz ékszer maradandó.
Ékszert órát ajándéknak.___ ________

SZIKLA!

MÁRTÖM"

órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-utca 21.

3

Mindenféle arany es 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 járó férfi és női karórák 2 évi jótállással már 6 pengőtől.

Régi ékszereket, tört aranyat es brilliansköveket a legmagasabb áron veszek.
— Egy bajai

lelkész

gyásza.

Súlyos gyász érte Talcsik József
római katolikus lelkészt, a szentistváni plébánia nagyképzettségü tu
dós káplánját. Édesanyja özv. Tal
csik Józsefné, született Luzsinszky
Hermin, Talcsik József hadbiztos
őrnagy özvegye eleiének 80-ik évé
ben Pozsonyban meghalt. Az el
múlt nagyasszonyt szombaton te
mették el Pozsonyban, lelke üdvé
ért ma tartották meg az engesztelő
szentmisét. A végtisztesség adáson
óriási számú közönség jelent meg.
Előkelő közönség gyászolja az el
hunytat, akinek Talcsik József egyet
len gyermeke volt. A szenlistváni
lelkész gyásza általános együttérzést
váltott ki.
— Elmaradt a Kaszinó tiszt
újító közgyűlése. A Nemzeti Ka

szinó tegnap délutánra összehívott
tisztújító közgyűlése határozatkép
telenség miatt elmaradt. A közgyű
lést 9 én délután 5 órakor tartják
meg.

URÁNIA
Február hó 4-én,
Február hó 5-én,
Február hó 6-án,
Aipár Gittta
egyetlen milliós filmje

Dubarry
Paul Knep'er és
J. M. Weilminsky

Főszerepben :

PatrickWaddington
Aipár Gitta
Kitűnő kisérő
filmek

Híradó!
H ®

Híradó!
® W

Február 15-én lesz az Izr. ;
Nőegylet bálja. A Jótékonycélu .

Gyomor- és bélbántalmak,

i
'

'
i

I
j

hasüregbeli véi pangás, izgékonyság,
migrén, kimerültség, szédülés, szivszorulás, rémes álmok, ijedősség,
általános rosszullét, a munkaképes
ség csökkenése sok esetben rövidesen megszűnnek, ha a beteg néhány napon ál reggel éhgyomorra
egy pohár természetes
„Ferenc József" keserüvizet iszik.
Az emésztőszervi bajok orvospro
fesszorai általánosan dicsérik a
Ferenc József viz enyhe és meg
bizható hatását s azt gyakorlatuk
bán sűrűn rendelik.

! izr. Nőegylel február 15 en nagy| szabású táncestélyt rendez a Nem
I teliben. Az estélyre az előkészülete
: kel már megkezdették és a szorgal: mos és agilis rendezőgárda mindent |
elkövet a siker érdekében. Minden
i jel arra mulat, hogy a Nőegy let
bálja a téli szezon legelegánsabb és
legsikerültebb estélyei közölt fog szeI repelni.

'
1
I
Megkezdette a törvényszék a |
tiltott miitétekkel vádolt Csa
nádi asszony bűnügyének
tárgyalását.
Nagy szenzációja van a bajai törvényszék tárgyalótermének. A Lin
zer-tanács ma tárgyalja Zsikó Sándómé érsekcsanádi asszony bűn
ügyét, akit sorozatos tiltott műté
tekkel vádolnak.
Zsikóné ellen 17 rendbeli tiltott
műtét vádja szó). A vérmérgezésben
elhunyt szerencsétlen Kapek Mária
halála miatt is vádolják. De a vád
lottak padjára került a tiltott mű
tét mi.itt az elhunyt leány anyja is.
A szenzációs bűnügyben rengeteg
tanúkihallgatás lesz.

— A NÉP ifjúsági csoportjának
Ülése. Ma este fél 7 órai kezdettel

a NÉP bajai propaganda bizollságának ifjúsági csoportja értekezletet
tart a Frontharcos Otthonban. Az
ülés előadója Mester Kálmán.

*
NYILTTÉR.
NYILATKOZAT.

Alóliroll kijelentem, hogy az 1936.
január hó 10 én a Független Ma
gyarság c. napilap 7. számában
megjelent „Dr. Knézy Lehel ügyvéd
és felelős szerkesztő ízléstelen táma
dása egy bajai katolikus főpap és
a bajai zsidóság, valamint a bajai
közélet számos szereplője ellen" cimii
cikkben nekem lulajdonilott sértő
kifejezésekkel magamat nem azono
sítom.
Dr. Knézy Lehel s. k.

ÉRTESÍTÉS ’
Értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy
gróf Zichy Bódogtér hat szám alatt
(a plébánia templom
mal szemben)

fodrász
üzletet nyitottam.
Ezúton is kérem a
n, é, közönség szives
támogatását. Pontos,
gyors, jó és megbíz
ható kiszolgálásról
vendégeimet biztosí
tom. Kiválótisztelettel
0 BÉRT H

BÉLA

fodrászmester.
Laptulajdonos:
Or. Sí N É 2 W LEHEL.

COiSO
Február hó 9-én
vasárnap

NYILATKOZAT.
— A Baja-Bácskai Közművelő
dési Egyesület február hó 2, 3. 4-

! én Bácsalmáson a bajai festő és
■ iparművészek munkáiból kiállítást
I és 4 én este 7 órai kezdettel ingyen
kullurpropaganda előadást rendez.
Az. ingyen kultur propaganda elő1 adást 15 én Borsódon is megrende| zik. Március hónapban az egyesület
’ nagyszabású irodaimi estet rendez
vitéz Hódsághy Béla „Faust" fordí
tásából Szenliványi Béla rendezésé
ben egészen újszerű beállításban. Az
estre, Margit szerepére felkérte az
egyesület Szabó Morgitot a Nem
zeti Színház tagját, ki a napokban
nagy sikerrel adott elő részleteket
Geothe „Faust"-jóból, a rádióban.
— Gyakran visszatérő szék
szorulás, rossz emésztés, vagbélhu-

rut, felfúvódás, oldalfájás, légzési
zavar, szívdobogás, fejnyomás, fülzugás, szédülés és lehangoltság ese
tén a természetes „Ferenc József
**
keserüviz gyorsan megélénkíti a
gyomor és a belek működését, az
emésztést rendbehozza, tnegszabaI dilja az embert a kellemetlen ér. zésektől s tiszta fejet és nyugodt
I alvást teremt.

Alóliroll kijelentem, hogy az 1936.
január hó 10-én a Független Ma
gyarság c. napilap 7, számában
megjelent „Dr. Knézy Lehel ügyvéd
és felelős szerkesztő ízléstelen táma
dása egy bajai katolikus főpap és
a bajai zsidóság, valamint a bajai
közélet számos szereplője el'en" című
cikkben nekem lulajdonilott sértő
kifejezésekkel magamat nem azono
sítom.
Or. Knézy Lehel s. k.
*) E rovatban közűitekért a szerkesztő
ség felelősséget nem vállal.

A NÉMA FILMEK
KORONÁJA

Hindu
síremlék
Thea v. Harbou „Titok"
című regénye filmen, 2
részben, 20 f.

I. RÉSZ:
Tóth Kálmán-utca
10 szám alatt

udvari lakás kiadó
cim a kia
dóhivatalban

Kétszobás utcaHakás
előszobával, verandával,
mellékhelyiségekkel má
jus 1-re KIADÓ./
Czírfusz-ulca 50 szám.

Az eswuri
maharadzsa
10 felvonásban.
II. RÉSZ:

bosszúja
10 felvonásban.
Fö-z.-.' pb..„ : 01a? Főni. Mia
May. Conrad Veldt,
Bcrnhardt Gítike.

1936. február 4.
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Tíz évi házbér összege
egy családi ház értéke!

Saját termelésű tűzifa:

2 eves
vágású

Mindenkinek lehet saját háza!
tí

Részletfizetési kedvezmény átalakításoknál,
tatarozásoknál is,
Feltétnlek, tervek, költségvetések díjtalanul!

P száraz

Kertvárosi építési vállalat

Schwarcz Dezső, építési vállalkozó
BAJA, Budapesti ut, Eternit udvar
Telefon 290.

w

Házhoz szállítva száraz

B

akác hasábfát
kőris
tölgy
Szil
szurkos nyár hasábfát
fűz hasábfát
kemény gömbfát
lágy

aprított akácfa
3'50
aprított tölgy és szilfa 3'20

a legolcsóbb napi árban házhoz szállítunk.

Éjjeli

Eladás nagyban és kicsinyben.

éves szurkosnyár
fűz hasáb
akác „
szil
..
kőris ..
és gömb
vegyes aprított
kemény tűzifa

szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva
febr. 3-tól febr. 10-lg

GYARMATI EMIL
Dr. MAKRAY LÁSZLÓ

gyógyszertára.

Wiesel Sándor és Fia
fatermelök és tűzifanagykereskedők
Telefon ;
tűzifa telep 195.

részvénytársaság

legalkalmasabb ajándékot

Szabó Géza
puskaművesnél vásárolhat
Erzsébet királné-utca 13.

Telefon 52.

Kályhafűtésre használjon

sajtolt koksz, tojás szén,

tatai tojásbrikettet,

Telefon 52.

koktzbrikettet, tatai tzalonszenet,
budapesti elsőrendű gázkokszot.

dió szén

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

raktárról a legolcsóbb napi
árban azonnal szállít

Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovkapart).

Telefon :
városi iroda 42.

BAJAI FIÓKJA

Ferenciek-tere 2.

DOROGI

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa

BAJA

Haynald-u. 13.

GRÜNHUT és TÁRSA BAJA.
Telefon 160.

Csukott bérautó 6
személyes

Minden időben bárhova legelőnyösebben
megrendelhető Laky bérautósnÓl.

Ha utazni akar

Telefon 375. — Baja, Kígyó-utca 18. szám.

kényelmes csukott kocsiban,

hívja fel telefon: 314-et.
VANCSIK bérautós.

8

Éjjel is rendelhető!

! Rádió-ét villanyszerelést
I

legolcsóbban, legpontosabban csak

;

KRICSKOVICS és SIDÓ cégnél

W

eszközölhet.

PLAKAT
REKLÁM
I
Q

mellett.

y
A Corso mozi
JJ Modern hálózati készülékek és telepes rádiók raktáron ÍJ

Kedvező fizetési feltételek

Tel.: 242.

u

•

Tel.: 242.

IRODAI
és kereskedelmi nyomtatványok
jutányos áron, a legizlésesebb és
modern kivitelben készülnek.

:==tb

sa».

Nyomaton Bakanpk

Goldb ri>
*r

könyvnyomdájában Raja.

