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Magyar jövedelem
eloszlás.
Most, amikor a spanyol forrada
lom s annak minden borzalmai nyug
talanítanak bennünket s .mikor tud
juk, hogy a végoka a spanyol forra
dalmi eseményeknek a nemzeti vagyonjövedelern igazságtalan elosz
lása, akkor nem fog ártani, ha a
magyar nemzeti jövedelem eloszlá
sának kérdését felszínen tartjuk.
A spanyol eseményeknél nem
szabad, hogy megtévesszen bennün
ket az a tény, hogy most az ellen
forradalom, mint erőteljes jobbol
dali megmozdulás tör a baloldali
kormány megdöntésére, mert, hogy
Spanyolországban szélső baloldali
kormány alakulhatott — az volt a
forradalom, mely a szegényosztályok
elégületlenségéből táplálkozott
A spanyol kormány veszélyez
tette már a polgári gondolatot s a
kommunizmusnak egyengette az
útját. Ez vitte a hadsereg jobboldali
érzésű embereit az ellenforrada
lomba.
Egyet leszögezhetünk : az ellen
forradalom sem szolgálja a spanyol
királyság rrstauráci ját teljes jobboldalisága dacára sem.
Ami már most a nemzeti jöve
delem eloszlását illeti, a mi nemzeti
jövedelem eloszlásunk aránytalan
sága meg sem közelíti a spanyolo
két.
Hogy mi az a nemzeti jövede
lem, nehezen megállapítható foga
lom.
Legkézenfekvőbb volna azt mon
dani, hogy az egyes állampolgárok
jövedelmének pénzben kifizetett
összege.
Az angolok, akik első Ízben fog
lalkoztak tudományos alapon a nem
zeti jövedelem eloszlásának kérdé
sével ; igy határozták meg. Az. újabb
tudományos kutatások a pénz vidékenkénti más és más vásárló ere
iére tekintettel újabb meghatározás
hoz folyamodtak s a nemzeti jöve
delemnek az egy évben fogyasztási
célra előállított javak és teljesített
szolgálatok pénzbeli egyenértékét
állapították meg.
Nálunk dr. Matolcsy Mátyás és
dr. Varga István foglalkoztak a ma
gyar nemzeti jövedelem eloszlásé
nak kérdésével ; tiz év adatait dől
gozlák fel 1924—1925 évtől — az

1934—1935. évig terjedő időszak
ban.
Az összeállított statisztika számai
beszélnek.
Akik statisztikával valaha is fog
lalkoztak azok jól tudják, hogy a
számok beszéde nem mindig az
igazságok ; a statisztikai számok
néha hasbeszélnek ; vagyis olyast
mondanak, amit a statisztikus épen
mondani r. kar.
Nagyban és egészben mégis sok
igazat tartalmaznak a számok s al
kalmasak arra, hogy fontos társa
dalmi és szociális problémák meg
oldásának alapjaiul is szolgáljanak.
A Matolcsy—Varga statisztika
szerint a magvar nemzeti jövedelem
össze-en 4 635.700 pengőt tesz ki,
amelyből 2.003.200 pengőt a mező
gazdasági munkások, cselédek, a
száz holdon aluli birtokosok, bá
nyászati és kohászati munkások, az
ipar és közlekedés segédszemélyzete,
a kisiparosság, a szabadpályán le
vők és a napszámosok keresik meg,
összesen 6.936 618 lélek. A nem
zeti jövedelem másik nagyobb felét
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vagyis 2.632 500 pengőt a család
A harchoz, bármily kicsiny le
tagokkal együtt 1.751.701 embert gyen is sok pénz kell, hogy akar a
kitevő magyar állampolgárok élve spanyol kormánynak, akár az ellen
zik ; az első kategóriánál a fejen forradalom kormányának sok pénze
kénti átlagos jövedelem évi 183 volna — nem valószínű.
Valahonnan külföldről kell pénzt
pengőt; a másik kategóriánál 1500
kapniok. Kézenfekvő, hogy a bal
pengőt tesz ki.
Az 1931. évi jövedelemadó sta oldali kormány Moszkvából, Fran
tisztika szerint a második kategóri ciaországból kaphat pénzt ; Kun
ához tartozó csoportban volt 16619 Béla állítólag Spanyolországban tar
olyan egyén, akik bevallottak évi tózkodik; de kitől kaphat a jobb
10 000 pengőnél nagyobb jövedel oldali ellenforradalom ?
Valószinü, hogy a jobboldali kor
met, akiknek összes jövedelme te
mányok sem nézik tétlenül Moszkva
hát kitett évi 463 milliót.
' A mi nemzeti jövedelem eloszlá s a baloldali Franciaország beavat
sunknál nincsenek olyan kirívó el kozását.
Ez a’’kölcsönös beavatkozás azon
lentétek mint voltak a spanyolok
nál, mégis hangosan beszélő tény, ban az újabb világháború csiráját
hogy a fenti felsorolás szerint első jelenti; nagy feszültségek érezhetők
kategóriához tartozó s az egész la I világszerte, sohasem volt annyira
kosság 79 8 százalékát kitevő lakos ! szükséges a nemzeti erők összefoság csupán 43 5 százalékát élvezi a 1 gására, mint épen papjainkban.
nemzeti jövedelemnek, mig a másik
kategóriába tartozó s -<z egész nem
zet lakosságának 20'2 százalékát
kitevő vagyonos polgárság a nem
zeti jövedelem 56 5 százalékát él
Keszthelyt nem kell felfedezni ;
vezi.
Ez a lény sürgeti a földreform egyike a legszebben fekvő balatoni
politika sürgős keresztülvitelét s fürdőhelyeknek ; sok meglepetéssel
olyan adópolitikát mely a nemzeti szolgál különösen olyan egyén szá
jövedelmet a szociális igazság szel mára, aki harminc évvel ezelőtt
látta utoljára.
lemének megfelelően szabályozza.
A fejlődése szinte káprázatos ;
fürdője a legkényesebb igényeket is
kielégíti ; villái, fürdővendéglői pom
pásak ; a vendégek nyüzsgő tömege,
1 a sok idegen szó szinte nemzetközi
| jelleget ad a fürdőéletnek.
Az ottani Jachtklub vitorláscsó
nézeti különbség, mely a túlzóan nak versenyt rendezett, melyben
kollektív kommunista világnézet és mintegy harmincán vettek részt.
a jobboldali keresztény, humanista, Elragadó látványt nyújtott a sok
altroista, szociális jellegű —- lénye fehérvitorlás veisenyző csónak, amint.
gében azonban polgári — világné Siófokra indult és délutánra vissza
tért.
zet között fennáll.
Este a Balatonba beépített, több
Kétségtelen a kulturvilág népeit
ez. a két világszemlélet osztja két ezer vendég befogadására alkalmas
táborra. Spanyolország kicsi ahhoz, fürdőépületet s különösképen annak
hogy a küzdelmet akár jobbra, Székelykapu-szeríi homlokzatát, szí
akár balra eldön se, de teljesen je nes villamoslámpákkal világították
ki valósággal tündéri fényt árasztva
lentéktelennek az ottani eseménye
a keszthelyi balaton öbölre. Sokan
két még sem mondhatjuk.
Ha talán szabad a hazai politikai meg is fürödlek a tropikus hőségü
életből hasonlatot meríteni, akkor a estén a Balatonban.
A hévízi fürdő is bámulatos fej
jelenlegi spanyol erőmérkőzést egy
időközi választáshoz hasonlítanánk. lődésen ment át.
Mi azonban nem fürdőpropagan
Ahogy nálunk az időközi válasz
tásokon a pártok egész erejüket dát óhajiunk írni ; de néhány olyan
belevetik a harcba, úgy a mostani megfigyelési tellünk, melyek érde
spanyol harcokban is fel lehet is mesek a megemlítésre.
Elsősorban meglepő a kisgazdák
merni a szembenálló világnézetek
tengeri mivelési módja. Azt hinné
segítségét.

Honnan a pénz
a spanyol háborúra ?
A spanyol véres polgárháború
maholnap olt tart, hogy szemben
álló felek elsáncolják magukat és
állóharcra rendezkednek be.
A spanyoloknál, akárcsak a bra
zíliaiaknál egy kis polgárháború
nem nagy dolog; rendszerint né
hány hét, de legrosszabb esetben
néhány hónap alatt el szokták in
tézni.
Ennek a rövidségnek az a ma
gyarázata, hogy a korábbi fórra
dalmakat, különösképen a régebbi
eket inkább családok viszálykodása
idézték elő, mintsem gazdasági vagy
politikai okok.
Annál a spanyol forradalomnál,
mely a királyságot megszüntette,
már gazdasági és politikai okok
működlek ; még hatványozottabb
mértékben halnak most ezek a fak
orok, de hozzájárult ezekhez a lé
nyezőkhöz még egy újabb, a világ
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az ember, hogy a híres keszthelyi
gazdasági akadémia és a Festetich
nagybirtok közelében a kisgazdák
is tökéletes mezőgazdasági felké
szültséggel művelik földjeiket; ezzel
szemben valósággal megdöbbentő,
amikor azt látjuk, hogy a gazdák a
maguk kis földszalagjaikon csaknem
misiingszerü sűrűséggel ültetik a
tengerit; az uradalmi tengeritáblák
mivelési módja megfelel a mi gaz
dáink termelési rendszereinek; szé
pek is a tengeri táblák; annál si
ralmasabb a kisgazdákéi.
A város, vagy inkább falu mind
össze tízezer lelket számlál; a főut
cája és forgalma egészen nagyvá
rosias. Wien—-Grácból rendszeresen
naponta jön és megy autóbusz.
A piac a főutcán van. A város
vasbakokat csináltatott, melyek ál
landóan künn állanak az. utcán a
rájuk helyezett deszkákkal együtt.
Ezen árulják a kofák portékáikat.
A földön nem szabad árulni.
Amikor megkérdezzük az egyik
kofát; menyiért adja a körtét? Jó
zamatos magyar nyelven feleli:
„tizet tizér". A végén kisült, hogy
nem kilószám méri a gyümölcsöt,
hanem darabszám, liz darabot tiz
fillérért.
A nyüzsgő élet ellenére panasz
kodnak a keszthelyiek, hogy a sze
zonjuk gyenge.
Igaz, hogy sok táblát láttunk a
házakon, melyek kiadó szobákat
hirdetlek. Keszthelyen üdül a bajai
kir. törvényszék elnöke is.

Anglia közelebbi
tárgyalásokat kezd
Németországgal
Sir Robbert Vansittart an
gol külügyi államtitkár ma
Berlinbe érkezik hosszabb sza
badságra. Angliában nem ti
tok, hogy az államtitkár tár
gyalásokat fog folytatni a fon
tosabb polgári tényezőkkel.
Az eddigi tervek szerint Hit
ler birodalmi vezér és kan
cellár is fogadni fogja.

____ _

moly szerepe jutott volna a zász
lónak, mint a miénk. Hányszor pil
lanatokon függött a magyar seregek
bukása, vagy győzelme, amikor újra
felmagasodott a fáradt harcosok
A földmivelésügyi miniszter 600 család elárverezett
előtt a lobogó, hogy uj hitet erőt
birtokát szerezte vissza.
öntsön az elernyedt karokba és a
|
A
telepítés
céljaira
a
költ

A földmivelésügyi miniszté
zászló volt az uj riadó, az uj'előre,
ségvetésben
szereplő
2
millió
rium birtokpolitikai osztálya
az uj győzelem I
pengőn
kívül
felhasználják
a
megfeszített energiával dolgo
A szerb sáncokkal körülvett ba
Nemzeti
Bank
rendelkezésre
zik a telepítési törvény végre
jai végvár hazafias magyarsága a
álló
15
millió
pengőjét
is,
úgy
hajtási utasitásainak kidolgo
Dunaparton emelte fel az ország
zásán. A minisztérium máris hogy már az első évben több zászlót. Felmagasló árboca a város
| megkezdte a törvény gyakor ezer telepes juthat földhöz.
Az árverésre került kisbir dicső szülöttének Türr István tábor
lati alkalmazását : a tényleges
tokosoknál a legutóbbi hóna noknak emléke mellett hirdeti a
telepítést.
hömpölygő folyamnak, hogy az el
Nyirábrányban, Bocsán, Vál- pokban 600 családnak szerez | szakított részek reménysége mindig
lajon, Mérken, Paszabon, Gön ték vissza elárverezett kisbir- I egy a mienkkel. A bajai országcön már kijelölték a telepítés tokát.
| zászló — sajnálattal jegyezzük meg
re váró birtoktesteket.
! — kissé mostoha sorsol kapott. Úgy
' került csendben, szerényen hivatott
hogy a lakosság alig is tu
A Szent Antal Egyházközség és az Alsó helyére,
dott róla. Pedig a magyar meg nem
várost Keresztén!? Olvasókör erős mozgal aikuvás örök Nem, Nem, Sóhaját
mat indát P. Jugh Miklós széniterencrendi pörölyöző hazafias ünnepségeken
megérdemelné az a ■ ászló, hogy
plébános visszahelyezésére.
feltekintsenek rája.
házközség
és
az
Alsóvárosi
KereszTegnapi számunkban jelentettük,
Most mozgalom indult meg, hoj>y
•
tény
Olvasókör
áll.
A
két
egyesü1 hogy a Bajáról Mohácsra álhelye*
a jövőben minden hazafias ünnep
1
‘
let
ma
este
együttesen
foglalkozik
: zett P. Jugh Miklós szenlferencrendi
ségen őrszemet állítsanak az ország
I plébános szerdán este távozott uj a kérdéssel. Az ülést este 8 órára zászló mellé. A bajai Move érde
állomáshelyére. A hajóállomáson I az Olvasókör helyiségébe hívták mes vezetősége foglalkozik a gon
[ tisztelőinek és a vezetése alatt mű ! egybe s azon az Egyházközség kép dolattal, hogy a nagyszerű szellem
ködő egyesületeknek tisztikarából viselőtestülete dr. Kocsis János vá- ben nevelt bajai Move ifjúság min
1 többsz.áz főnyi ember verődött ösz- 1 rosi tanácsnok világi elnök vezeté den hazafias ünnepélyen diszőrséget
sze és megindultan búcsúztak a sével, az Alsóvárosi Olvasókör vá- álljon a zászló mellett.
Baján rendkívül népszerű szerze I lasztmánya pedig vitéz Ócsay Jó
Örömmel és elismeréssel üdvö
zsef elnöklésével egyöntetű állásfogtestől.
zöljük ezt a nemes gondolatot ab
Úgy ért esülünk, hogy Bajár. erős i lakással kéri P. Jugh Miklósnak
ban a reményben, hogy augusztus
mozgalmat indítottak P. Jugh Mik ! visszahelyeztetését.
19 i felszabadulás ünnepén már
A kél egyesület érdekes mozgal
lósnak visszahelyezése ügyében. A
diszőrséget kap a bajai Országzászlo.
mozgalom élén a Szent Antal Egy- ma Baján nagy feltűnést keltett.

Tizenkét millióval
ősszel megkezdik a telepitest.

Hazafias ünnepélyeken díszőrséget ámíta
nak a Move ifjúságából a Duna menti
országzászlo mellé.
Minden nemzet, minden ország lobogót, mely látott golyózáport,
legszentebb szinholuma a nemzet vérözönt ; emlékezik és emlékeztet
színeit viselő zászló. Fergeteges há dicsőségre, bukásra, örömre és
borúk véres csatamezőkön át féltett j gyászra egyaránt.
szeretettel védelmezik a sokszor
Nincs nemzet, melynek törlénefoszlányokká szakadt szinehagyott i lében annyi lelkesítő, annyira ko

Minden múlandó,
Az ékszer maradandó.
Eksuert órát ajándéknak.

SZIKLAI MÁRTON
órás és ékszerésznél.
Erzsébet királyné-ucca 21.

Keresek Baján
2 szoba konvhás biilön

álló CSALÁDI HÁZAT
bérbe, vagy havi 40—50
ppngö labbértörlesztés-J
MEGVÉTELRE
Ugyanitt

bét diákot TELJES L’
LÁTÁSRA jeles tanuló
mellé felveszek. — Cim :
Franck Károly Bátaszék.

Mindenféle arany és ezüst ékszerek raktáron.
Prima 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 nfii Karóráit 2 évi jótállással mór

6

pen»ölöl.

Régi ékszereket, tört aranyat és brilliánsköveket a legmagasabb áron veszek.
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Borzalmas szerencsétlenség a bácsborsódi
Tománovits tanyán.

— Leszúrta a pajtását egy inas.

! Bán Sándor 14 éves mágocsi fiú a
nevezett kalocsai szegény iskolanő
dombóvári Cirkusz téren társaival a
vérek vezetése alatt álló bijai is
szabadtéri előadást nézte. Bán SánMa hajnalban borzalmas kínok között meghalt egy
kolák ezideí értesítője fekszik élőt'
napszámos, akinek karját a cséplőgép tőből kiszakította. : dór összeveszett a mellette álló kis
tünk. A körülbelül 4 Ívnyi füzet a
korú dombóvári tanonccal, aki a
Ma hajnalban borzalmas sze szott, a cséplőgép dobja el vita hevében kést rántott és h isbanagyarányú intézet tanitónőkézőjének, kéttagozatu elemi , polgári le- | rencsétlenség színhelye volt kapta és a bal karját tőből szurta Bán Sándort A szerencsét
Bácsborsódon a Tománovits kilepte. A szerencsétlen em len fiú rövid szenvedés után sérü
ányiskolájának, elemi népiskoláié
nak és kisdedovodájának működé uradalom. Az uradalom egyik ber ezenkívül több súlyos zu- léseibe I e' -h ilt
— Gyomorsavas szellemi mun
tanyáján a cséplési munkála zódást is szenvedett. Rendkí
séről számol be.
A tanitónőképzőjének

162 tanulója volt. A tanulmányi
eredmény statisztikai táblázata azt
mutatja, hogy a tanilónőjelöltek igen
jó eredményi értek el. A jeles és
a jó osztályzatok rubrikái s-zépen
megtöltöttek, az elégséges már több
helyen hiányos, az elégtelen kal
kulus pedig épenséggel ritka.
Az intézet ebben az évben húsz
uj tanítónőt bocsájtolt ki az életbe.
(Itt említjük meg, hogy az. Édesítő
első oldalain Tóth Tivadar hiitanár
vitába száll azokkal, akik szerint az
állásnélküli tanítónők feleslegesek.
A hely hiánya miatt részletesen nem
foglalkozunk ezzel a témával csak
egy kis mondatot idézünk a kis
polémiából : „az igazi nő mindig
szívesen rejti el oklevelét, ha hű
séges hitves és napsugár szivü anya
lehet." A művelt, intelligens magyar
anyák nem feleslege-sek, sőt szük
ségesek.)
A gyakorló iskolában 60 kislányt
vezettek be az elemi ismeretek tit
kaiba. A tanítóképzős növendékek
magaviseleti statisztikája szerint pél
dás viseleté volt 149, jó 7, szabály
szerű 2 növendéknek.

tokat végezték, A munkások
között volt Szanta Mihály 27
éves napszámos, aki reggel
háromnegyed 6 órakor ször
nyű sérülést szenvedett.
Szanta Mihály a cséplőgép
etetőjénél dolgozott és egy vi
gyázatlan pillanatban megcsú

vül válságos állapotban szállí kásoknál, neuraszténiái embe
tották a mentők a kórházba, reknél és betegeskedő asszonyok
ahol a borzalmas sérülések és íláS reggelenként éhgyomorra egy
a nagy vérvesztés következté pohár természetes ..FerCIK JÖZSef**
| keserüviz rendkívül jótékony hatást
ben meghalt.
A borzalmas szerencsétlen fejt ki.
ség ügyében az ügyészség vizsLaptuÍH|doi){>0 ;
j gáiatot indított.
»í. IMÉÍV líHEL.

' élőit tartásával a villanyoszlopok
i
A Dobszay csárda
helyeit földalatti kábelezés utján
1
Jó halpaprikása,
bi.-lositják
a
hid
megvilágítását.
A
Minden este várja,
I
változtatás eszközlése után az el
Nincsen sehol parja.
!
— Holnap utazik Miskolcra a
Cigány hu: za rája.
i polgármester. Dr. Borbiró Ferenc múlt héten kezdték meg a hídfel
Szúnyogok kizárva!
polgármester holnap utazik Miskolcra járók építését. A munkákat Piszáa Magyar Városok Országos Kong rovics Sándor kövezőmestev ina fe1 resszusára, melynek egyik előadója I jezte be.
I lesz.
i
— Dr. Schön Jenő ügyvéd, a
Szentistvánon,
KÖZVETLEN A DUNA HÍDNÁL,
Bajai Kereskedelmi és Iparbank
Mária utca 6. sz. alatti
MÁTYAI VENDÉGLŐ MELLETT.
I ügyésze Íródójót Szent Imre tér 2Ugv anoit aug. 2 án cca
szám alá (plébánia templom mögött)
40 000 kéve rőzse önkéntes
helyezte át.
árverésen való ELADÁSA.
— A közművelődési Egyesület
füszerüzlettel és trafikjoggal.
Árverés délután 3 órákkor.
: Választmányi ÜléSC. A .Baja Bács Érdeklődni lehet : Mándity Mátyás Kemény tuskó fa öie . . 16'- P
kai Közművelődési Egyesület teg ingatlanközvetítőnél, Hunyadi u. 10. Lágy
............12 - P
I nap este tat tolta meg választmányi
i^tsgaa^
ülését dr. Gondán Felicián elnök
letével. A választmányi ülésen ősz
sz.eáliilolták az egyesület őszi prog
ramját, mely igen színes és szép
A polgári leányiskola
lesz.
f«e~r >==3*
314 növendékkel foglalkozott. /Xz
— Idegesség, fejfájás, álmat
osztályozási statisztika itt is szép lanság, reggeli rosszullét, levertség,
eredményről tanúskodik.
bágyadlság, szédülés esetében a
Augusztus 1-én, szombaton
Az elemi népiskolának 146 tanu természetes ,,Ferenc JÓZSEf" keselója volt, a kisdedovodában pedig rüaiz az emésztőszervek hiányos
Augusztus 2-án, vasárnap
102 apró magyar tanulta, szebbnek, működéséből eredő zavarok nagy
részét azonnal megszünteti, az ét
sugarasabbnak látni ;.z életet.
S c b I rle y Temple
Az intézel szelleméből előnyösen vágyat erősen fokozza s visszaadja
állapítjuk meg, a már teljesen mo a testnek és szellemnek régi frisse
dern, sportszerű nevelésen keresz ségét.
— Az államópiiészeti hivatal
tül, — melynek remek dokumen
tumai a nívós torna ünnepélyek, — holnap adja át a városnak a
a mindig fegyelmezett, öntudatos dunai közúti hid feljáróit. Holnap
nevelést. Számtalan megnyilvánulá szombaton délelőtt a helyszínen lesz
a dunai közúti hídhoz vezető utak
sai annak a valóban művészi, vallá
című b ü b áj ó s filmben.
sós irányú és hazafias ünnepségek, hivatalos vizsgálata és átadása.
Bencze
Béla
műszaki
főtanácsos
az
előadások'. Ezeken mindig hangsú
lyozottan érezhető a növendékek államépilészeli hivatal vezetője, a
Ezt megelőzi :
nek a szociális feladatokra való város részére Nagy András műsza
buzdítása, aminek különben nagy ki tanácsos a város mérnöki hiva
szerű és mindennél beszédesebb falának képviselője, azonkívül a keténye az ifjúsági Őrangyal Társulat reskedilmi minisztérium és a Máv.
tevékenysége, mely tudvalévőén a kiküldöttei vesznek részt a helyszíni
szegényebb növendékek tanszerrel, vizsgálaton, melynek alapján a fel
könyvvel, ruhával és sok esetben járókat a városnak ál.alják.
élelemmel való ellátására is ered
— Befejezték a kamarásdunai
vasbetonhid feljáróinak ép tését.
ményesen kiterjed.
Kalandos film 10 felvonásban.
Örömmel látjuk, hogy a tisztelet- A Kamarásdunáu az uj vasbeton
' reméltó Intézet a hivatása magasla hid építését már régebben befejez
tán álló tanári karral ideális, öntu lék. A hidat azóta már át is adták
datos, lisztultabb erkölcsű és minde a forgalomnak, azonban a hidfel
járók építése addig nem történhe
nek felett helyes értelemben mo
tett meg, mig a hid világításának
dern uj magyar leánytipust nevel.
Temesváry Béla. kérdését esztétikai szempontból elő
nyösebbé nem telték. Ennek szem

HÍREK.

Olcsó

tűilfa eladás

ssaládi ház

URÁNIA

Napsuiófka

Aki a montecarloi
bankot robbantotí®

Híradó

IfttSó. a ugttszlus 1.

BAJArBAGSKA

4

Wiesel Sándor és Fia

KASS
Váradi Érsek-ut 25. szám árai
— 44
1 drb. II. seprű
—'56
1 .. Hl—■20
1 „ kis seprű
1 pár vászoncipö öntött
talppal
10 iv pergamenlpapir

2'—
—'62

1 drb. 5 kg.-os gyümölcs
kosár
1 di b. 10 kg.-os gyümölcs
kosár
1 „ 15 kg os kosár
1 „ 50 kg os kosár
1 kg csemege paprika

FATERMELÖK ÉS TÜZIFAKERESKEDÖK
Fatelep: Sugovica part.
Iroda : Hajnald u. 13.
Telefon: 195

Telefon : 42.

IQ

fej
‘031
tM

vékony lágy dorong ölenként
vékony kemény dorong
aprított lágyfa q-ként

17 P
30 P
3 P

FENTI ÁRAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA ÉRTENDŐK I

Inteligens kifutó fiú felvétetik

Mindennemű tűzifa ölben és aprítva lagalacsonyabb
napi árért kapható I

1$ É
C Szénkereíkedelmi
W & It 0 l£ 3 Részvénytársaság
Bajai fiókja. Ferenciek-tere 2. Telefon: 52.

Lágy baltázott fa
„
vékony doycng
Kemény vékony dorong

Hófehér beremendi mész
Hagysziiárdságu portiandcement

Ölenként házhoz szállítva!
napi árban
Kutgyürü
Cementcsövek
Cementvályuk

Hódfarkú cserép
Portland cement
Hornyolt cserép
Ültöket fehér cem.
Favai égetettmész Elszigetelő lemez

Kátránypapir és minden más építőanyag
LEGJUTÁNVOSABS ÁR3AN KAPHATÓ

Griinhut és Tárw Bí^Jr“uf^r1^

köpor

Dimakavks

Szükséglete fedezése előtt saját érdekében
kérje ajánlatunkat!
Éjjeli

szolgálatot tart
reggel fél 8 óráig és
vasárnap d. u. nyitva

julius 27-tól augusztus 3-ig

Dr. GEIRINGER JÁNOS
a «k==í

«c~x 2s=» «zz=:x

«==s

a Máv. menetrend májas 15-től:
Érkezés
óra porc
7 ! 09
7
7

25

FI o n n a n ?

Indulás
óra perc

Gara

4

40

Hercegszántó

Ujdombovár

5

19

Gaia

20

Bátaszék, Sárbogárd,
Budapest

Bácsalmás, Kiskunhalas
Budapest, Csikéria

32

Hercegszántó

7

40

Budapest, Kiskunhalas.
Bácsalmás

5

42

9

26

Pécs, Budapest

8

15

Ujdombovár. Sárbogárd.
Budapest

5

13

19

Budapest. Sárbogárd.
Bátaszék

9

57

Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest

/4

01

Budapest. Kiskunhalas.
Bácsalmás

10

05

Baja. Bálaszék, Pécs

14

09

Ujdombovár

14

26

Bátaszék, Uidombovár

16

47

Pécs, Bálaszék, Baja

14

15

Hercegszántó

18

03

Gara

14

19

Bácsalmás. Kiskunhalas.
Budapest, Csikéria

18

27

Hercegszántó

14

38

Gara

18

48

Bpest, Kiskunhalas

15

47

Bátaszék. Sárbogárd.
Budapest gyors

58

Ujdombovár. Pécs,
Bátaszék

18

55

Bátaszék. Pécs,
Sárbogárd, Budapest

33

41

Budapest. Kiskunhalas
Bácsalmás, Csikéria

23

55

Bácsalmás. K skunhalas.
Budapest. Csikéria

23 1

08

Bpest, Sárbogárd

23

49

Bátaszék. Ujdombovár.
Budapest

19

falszigetelő

teljes vagonban bármely állomásra és « unapaiti rak
tárunkból minden mennyiségben házhoz szállítva.

gyógyszertára.
HIRDETÉSEKET FELVESZ
A NYOMDAVÁLLALAT.

Ha szépen, jól és olcsón
akar öltözködni

ruháit
csináltassa
Máté Lajos
férfi szabónál
(Sugovicapart)

Bakanek » Goldberger
könyvnyomdája
Baja. Ferenciek-tere 2. szám.

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

Nyomatott Bakanek As Goldberger könyvnyomdáiéban Hm*.

