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Baranyavármegye és Pécs sz. kir. 
város értekezlete 

a dunai áthidalás tárgyában?1'

Baranyavármegye és Pécs sz. kir. város 
törvényhatóságának több tagját értekezletre 
hívta egybe f. hó 7-én a kél törvényhatóság 
főispánja, Fejérváry Imre báró dl-, hogy 
Baranyavármegye alispánja és Pécs sz. kir. 
város polgármestere megismerhessék a tör
vényhatóságok vezető egyéniségeinek nézetét 
az újabb időben Zombor város törvényható
sága által napirendre tűzött bezdán-kisköszegi 
áthidalás tekintetében. Zombor sz. kir. város 
ugyanis átiratot intézett a két törvényható
sághoz, pártolnák e városiad; azon törekvését, 
hogy a Középduna áthidalása ne Baja-Bátta- 
szék, hanem Bezdán és Kis-Kőszeg között 
eszközöltessék.

Erről az értekezeletröl számol be rész
letesen a „Pécsi Napló1- és ahhoz a következő 
érdekes megjegyzéseket csatolja:

Zombor város érdemes tanácsa rend
kívüli közgyűlésben hozott ezen határozatát 
ugyancsak alaposan megindokolta, oly ala
posan, oly lelkes és meggyőző érvek kereté
ben, hogy magunkat is megingathatott volna 
azon meggyőződésben, hogy a Baja bátta- 
széki áthidalás mellett az országos és helyi 
érdekek legjobb összhangzásba jutottak, ha 
ezen meggyőződésünk nem reális alapokon 
épült volna löl. Mert káprázatos ez a meg
indokolás, szinte brillians tűzijátékhoz ha
sonlatos, de a tűzijátéknak is az a sajátossága, 
hogy a tüzszikrák csakhamar szétpattannak 
és mihelyt földet érnek, megsemmisülnek. 
A zombori memorandum anyagát a pécs— 
bajai memorandum szolgáltatta és mindazt, 
amit ezen memorandum érvül hozott föl a 
baja báttaszéki áthidalás mellett, a zombori 
áthidalás mellett hozza föl bizonyítékul. Ami

* Erre u tárgyra lapunk jövő számában visszatérünk.
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Második kötet.

VI.
Szökés a Kenguruból.

A kolera-korszak dicső hajnala letűnt! \ ége- 
végo a politika húsos-fazekainak! Nincs, nincs 
a ki összedrótozza eltöri cserepeit. A díszekben, 
czímckben pompázó nagy vizilkárlya lekerült az 
ajtófélfáról és ah ! a Zöld Kenguruban lön Puin- 
polius helyzete aggasztó. Eleinte csak zilálgalla 
anyagi viszonyait, de egy hónap múlva már nem 
bírta ezt sem. A hitel kimerült. Elérkezett ahhoz 
a pillanathoz, a mikor konstatálnia kellett, hogy 
anyagi viszonyai — sajnos többé már nem is 
zilálhatok. Micsoda gyönyörű állapot volt az, a 
mikor még néhány hét elölt barátai tudakozódá
sára igy felelhetett :

Anyagi viszonyaim ? Istennek hála: ziláltak.
Most már csak igy válaszolhatott:
— Anyagi viszonyaim . . . jaj-jaj, már nem 

zilálhatok.
Elérkezett az a pont, a hol megáll az omber 

esze. A kecskeméti ember ugyan azt mondogatja:

Lásd u „Bajai Hírlap" 13-ik számát. 

éltől éltéi-, az specifikus helyi érdek, ennek 
a zombori helyi érdeknek istápolására pedig 
sem mi pécsiek és baranyamegyeiek, de az ' 
ország se lehet hivatva.

Ha a zombori közönség actiójának meg
indítására azelőtt 15—20 évvel gondol és 
nem akkor kezdi azt meg, amikor tényleg 
minden előkészület megtörtént a baja- -bátta
széki áthidalás érdekében és amikor a kor
mány és szakértői post tót discrimina rerum 
<iz ország színe előtt is megnyilatkoztak a | 
bajai áthidalás melleit, tán nem jutottunk | 
volna azon kétségkívül kellemetlen helyzetbe, j 
hogy most a helyi érdek figyelmen kívül ■ 
való hagyásának látszatát vegyük magunkra. 
Mert csakis látszatról lehet szó. Nincsen a 
vármegyének abból nagyobb haszna, ha a 
dunai híd pilléreit a baranyai partról mossa 
a Duna árja, mint a szomszédos Tolna me
gyében. l)e arról se tehetünk, hogy a hegy
háti és pécsváradi vidékre előnyösebb lesz 
ez a hid, mint a baranyavári vidékre, de 
mikor csakis elvont értelemben beszélhetünk 
a valóságban helyi érdekről, mert közvetlen 
haszna a hid építéséből Pécsnek se igy, 
sem pedig úgy nem lehet, akkor mégis csak 
az általános érdeket kell szem előtt tartanunk 
és részünkről nem járulhatunk azon kísérlet
hez, hogy most rátáméig, a jelenlegi állás
pontot alapjából kiforgató újabb állásfoglalással 
csak egy napra is késleltessük, vagy kérdésessé 
tegyük az egész dunai áthidalást, melyet amúgy 
is csak nagy és kitartó küzdelemmel lehetett 
kivívni és melyből úgy Pécsnek, mint a vár- 

| megye egyik részének mégis csak tetemes 
| haszna és előnye lesz.

Zombor városa iránt tartozó köteles 
szomszédi udvariassági tény volt az, hogy 
törvényhatóságának főispánja, mielőtt az át
irat a közgyűléseken szóba kerül, a tárgyat 
fontosságához mért komolysággal nyilvános 
elbírálás alá vetette és Zombor város meg 
lehet elégedve azon érdeklődéssel, melylyel 
átirata az adott viszonyok közt találkozott.

„Ne búsulj koma. Majd csak el leszünk valahogy, 
ügy még nem volt, hogy sehogyse lettünk volna". 

De jaj! l’umpolius eljutott ide is. Eljutott 
I a nagy „sehogy" kellős közepébe, mely rosszabb 

a csődnél és mely már nem egy kishitű emberi ■ 
dobott az érdekházasság polypkarjaiba. Pumpolius 
is már-már azon volt, hogy beleházasodik Életbe
vágó Jakab famíliájába. Igaz ugyan, hogy Életbe- j 
vágó Hilda kisasszony már nem volt fiatal, de j 
legalább csúnya volt, mely körülmény határozottan 
illeti éveinek számához. Pumpolius kurizálni kez
dett a delnőnek és egy utálatos májusi reggelen |

I Életbevágó Jakab előtt feltárta szivét.
Életbevágó Jakab pedig az üzleti könyveit

I tárta fel. Kisült, hogy Pumpolius százhelvenkiloncz 
forinttal tartozik.

— Lássa uram, annál inkább. Ha elveszem 
a leányát, ezek az adósságok a családban marad
nak és azonkívül én is itt maradok.

Hosszabb érvelés után a bájtalan Hilda 
sipítva rohanhatott Pumpolius keblére. A Pumpo
lius és Hilda között történt eme lélekemelő jele
netet a következőképpen dramatizálom mindenek 
magasabb épülésére:

Személyek; Bletbevdgó Jakab, ennek leánya: Hilda 
és Pumpolius, a ki ebben a perezben zuhant alá a 
kérői magaslatról a völegényi mélységbe.

Életbevágó Jakab: Áldásom rátok, gyermekeim! 
Hilda: Ah! (Pumpoliusra dől.)

A rokonszenv megnyilatkozása volt, hogy 
Kovácsfy Kálmán államépitészeti főmérnök 
az értekezlet figyelmét arra terelte, hogy 
Baranyavármegye érdeke is úgy kívánná, 
hogy legalább közúti hid épüljön Bezdán és 
Kis-Kőszeg közölt, mely képes lenne a je
lentékeny kocsiforgalmat lebonyolítani és 
hogy ezen közüli hid pillérei már most oly 
anyagból építtessenek, hogy ezen hid idővel 
vasúti lóddá is átalakítható legyen. Ezen 
indítványt Simonffay János is helyeselte és 
tényleg kívánatos is lenne, hogy ezen közúti 
hid megépüljön. Minden újabb közlekedési 
eszköz újabb vívmánya a forgalomnak és 
forgalmi eszközökben a mi vidékünkön ez- 
ideig tényleg koldusok vagyunk. De a két 
hidépilést összezavarni nem szabad, nem 
lehel, és bár az értekezlet semminemű ha
tározatot nem hozott és mint az elnöklő 
főispán kijelentette, más mint tájékoztató 
jellege nincsen, mégis helyesen véljük az 
értekezlet hangulatát megítélni, ha abból azt 
állapítjuk meg, hogy annak jelentékeny több- 

'■ sége perhorreskálta a baja báttaszéki híd
építési terv megbolygatását, annál is inkább, 
mert a térkép nem változott meg azóta, 
amióta hatalmas küldöttségek ezen hídépítést 
sürgették a kormánynál és misem indokolja, 
hogy most másképpen gondolkozzunk ezen 
terviül mint azelőtt. Az értekezlet lefolyása

| a következő volt:
Baranya vármegye székhazának nagy terme 

ma tele volt aggatva térképekkel, hogy mindenki 
ad oeulos lássa — a fölmerült hidépitési tervek 
megvalósítása cselén mily uj összeköttetéseket 
fognak azok létesíteni a Duna két partja között. 
A zöld asztal mellett helyet foglaltak: Szeifritz 
István pápai praelatus, kanonok, Majorossy Imre 
kir. tanácsos polgármester, Koszits Kamill alispán, 
Errelh János, Egry Béla dr., Kiss Emil dl-., Sla- 
jevits János orsz. képviselők, Mándy Samu, Je
szenszky Eerencz, Halvax József, Jagics József, 
Darázsy Ödön dr., Jobszt László dr., j. Engel 
Gyula, Malellcr Rezső, Kindl József, Simonffay Já
nos, Horváth Antal és István, Zsolnay Miklós, cs. 
Schapringer Gusztáv, Driesz Lajos, Morvay Antal, 

1 Gállos Ede, Kontra János, Lieber György dr.,

Pumpolius: (Nem szól semmit. Szemmel láthatólag 
eszi a fene).

Másfél hónapig húzta-halaszlólla hősünk a meny- 
nyegzőt. De egyszer csak már nem lehetett tovább. 
Jakab apónak nem volt Ínyére a hosszas mátkaság 
és az esküvő utoljára és halaszthatatlanul kitűzött 
terminusa száguldva közeledett.

... És egy délelöttön a fiakkerek hosszú 
sora állt meg a Zöld Kenguruhoz czimzetl fogadó 
előtt. És Pumpoliust a fene jobban ette, mint 
máskor. Agya zúgott. És rémes látványok vonultak 
fel lázas szemei elölt. A Kenguru I Eszébe jutott 
az iskola, a hol a kengururól, az ausztráliai fia
hordóról egyetmást tanult! Ha majd ő apa lesz 
és felesége, az undok kenguru-hölgy apró kis 
kengurukkal ajándékozza meg ... Le akart ugrani 
az ablakból : de belépeti a mennyasszony és karját 
karjába fűzve, elindultak.

És beszálltak a felvonó-gépbo : a liftbe, mely 
a negyedik emelet és a földszint között közle
kedett.

A liftben üllek: Életbevágó Jakab, az öröm
apu, Szönyegcnforgó Móricz föpinezér, mint nász
nagy ; Életbevágó Hildegarde mint mennyasszony 
és Pumpolius, a megrémült vőlegény.

Jakab : Móricz, húzza meg a kötelet, hadd 
induljon le a lift. Ezért az utérl vöm már nem 
tizet egy hatost.

Mór: Eddig se fizetett.
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Zárity Karoly dr., Kenuéi Lajos. Wolleszky Károly 
törvényhatósági bizottsági tagok, KovácslTy Kálmán 
főmérnök, Slenge Ferencz vármegyei főjegyző, 
Kauch János városi főmérnök, Tichy Ferencz dr. 
városi tb. főjegyző.

Elnöklő főispán üdvözölte a szép számban 
megjelent bizottsági tagokat, fölkérte a főjegyzőt, 
ismertetné a szőnyegen levő ügy eddigi fázisait. 
Stenge főjegyző hivatkozva Baranyavármegye azon 
elfoglalt álláspontjára, hogy a hid létesítésének 
helyere nézve eddig nem nyilatkozóit. Baranya 
törvényhatóságát semmi sem köti és igy elfogultság 
nélkül teheti megfigyelés tárgyává, mely áthidalás 
felelne meg leginkább Baranyavármegye érdekei
nek. Ismerteti az áthidalás kérdésének iölmerüleset 
és annak mai stádiumát, majd

Tichy Ferencz dr. fölolvassa Zombor varos 
memorandumát, melyben kezdve a Balkan politi
kától, mely stratégiai szempontból a Dunának 
Bezdán és Kis-Köszeg közölt való áthidalását teszi 
kívánatossá, arra hivatkozik, hogy Zombor hal 
irányból jövő vonatnak képezi kiinduló pontját, 
mely vonatok a hídon át Kis-Köszeg és majdan 
Pécs —Dombóvár fele mehetnének tovább Fiumébe. 
A talajviszonyok is itt jóval kedvezőbbek, Dél- 
amerikába ezen hid létesítése esetén olcsóbban 
szállíthatnák a vidéki malmok a lisztet : a Ind | 
építése a buja—bállaszéki hid építési költségeinek 
- 3 részét venné igénybe. A boszniai forgalom is 
ezúton volna legröv idebben lebonyolítható.

A memorandum fölolvasása után Stenge Ee- j 
renez teljes részletességgel ismertette az összes 
koinbináczióba jöhető hidak esélyeit, távolságait I 
Pécs városához; kimutatta a fölmerülő nehézsé
geket és a kis-köszegi áthidalásnál rámutatott arra, I 
hogy mivel több idegen vasutat érintene a hídon [ 
átjövő vonat, igen valószínű, hogy Kis-Köszegröl 
Eszék —-Vrpolje—Zágráb felé gravilálna a főfor
galmú és Pécs igy is elesne attól, hogy főállomása 
legyen az uj transversalis vonalnak. A mohácsi j 
áthidalás lenne a legkedvezőbb, de ezen esetben 
ismét 32 kilométerrel lenne az ul hosszabb és 
ezen esetben is a déli vasút képezné akadályát a 
máv. forgalma lebonyolításának. Ugyan ezen szem
pontok jel enlkeznek az esetleges dimaszekcsöi át- | 
indulásnál.

Koszils Kamill köszönetét mond az értekezlet 
összehívásáért, mely Pécs varos polgármesterének 
és az alispánnak alkalmat nyújt a törvényhatóságok 
irányadó elemének nézetét megismerni, hogy en
nek figyelembe vételével tegyék meg az elölerjesz- , 
lést Zombor város átiratára. A kérdési beható ’ 
tanulmány tárgyává tettek, az előadó teljes rész
letességgel ismertette az. egybcgyüjlölt adatokat, 
de határozati javaslatot azért nem lettek, mert a 
mai értekezleten fölszólalni kívánókat befolyásolni 
semmi tekintetben nem alt rlák.

Majorossy Imre polgármester csatlakozik előtte 
szólóhoz. Nem tartja czélszerünek, hogy már most 
nyilatkozzék a maga részéröl is, annál kevésbbé, 
mert már részt vett egy zászlóbontásban.

Horváth István szólalt föl elsőnek, reámulatva 
a város érdekeire, melyeknek a Baja—bállaszéki 
áthidalás éppenséggel nem felel meg. amig teljes 
garancziát nem nyerünk, hogy a hid a Báltaszók- 
től Pécsre kiépítendő vasút által folytatást nyer. 
De Magyarország vidéke megtanulhatta a múltak
ból, hogy felülről semmit sem várhat. A Baltaszék- 
pécsi vasút nézete szerint ábránd, mely sohasem 
fog megvalósulni. Pécs város és Baranyavármegye 
érdeke azt kívánja ily körülmények között, hogy 
minél lejebb történjék az áthidalás és a helyi ér-

Jakab: Ezentúl jogosan nem fizet.
Hilda: Ah, tehát egyetlen Pmnpikám 1 Végre 

együtt vagyunk 1
Jakab: Mi az, Mór? A lift még nem indult meg?
Mór: Nem lehet. Pmnpolius nagyságos úr 

fogja a kötelet.
Jakab: Nű-üs?
Pumpolius: Igen. Vissza kell térnem a szó- : 

bániba, elfelejtettem a keztyüimet. Rögtön itt j 
leszek, édesem.

Pumpolius erre kiugrott. A liftet megindi- i 
tolta és a harmadik és negyedik emelet közölt 
megállította. Úgy. hogy a lift a kél emelet közt 
lebegett, mint Mohammed koporsója.

ö maga meg nem törődve semmivel, neki 
vágott a fővárosnak. Futott, futott! At a lánez- 
hidon, át az alaguton és valahol a vérmezőnél 
mert csak visszanézni, a hol kél krajezáron pat
togatott kukoriczát vett és megebédelt.

Életbevágónkat csak hosszas keresés után 
födözlék fel és félnapi veszteglés után szabadít
hatták ki a liftből.

- - Megszökött a vőlegényem I Megszökött 
az én imádoll vőlegényem! sipitozotl llihlegarde 
és mérgében tépte a lmját a szobalánynak . . .

És ezzel a Kenguru-korszak megszűnt. Csak 
később villant fel cgy-egy perezre. de tény, 
hogy hősünk új életet kezdett.

(Folytatom.) 

deliek szempontjából legmegfelelőbbnek tartja a 
kis-köszeg ballinai áthidalást. Ezért pártolja Zom
bor város átiratai.

Sliijevils János bár reszt vett a küldöttségben, 
mely a minisztereknél a közép-duna áthidalásul 
sürgette, de akkor is kijelentette többek elölt, 
hogy az ingoványos lmjai területet nem tartja al
kalmasnak az áthidalásra. A Baja balltiszeki át
hidalás Pécs érdeke ellen van és sokkal helyesebbnek 
vélné az áthidalást Dima-Szekcsönél vagy Mohács
nál, mely esetben a mohácsi vedgal társulat 
bizonyára ingvon elengedné a töltés voiml.il. Ezen 
áthidalásból Pécsnek is haszna lenne, im rt akkor 
főforgalmi vonal lenni' ismét és szerencsétlen vasúti 
helyzetéitől kimeiieküiiie. míg így alig lehel arra 
reménye, hogy ismét forgalmi jelentőségre legyen 
szeri.

Kunira János esiizai ref. lelkész a Bezdán 
kis-köszeg áthidalás mellett kel síkra, praolereált 
dolognak mondva, hogy' a Baja—bállaszéki áthidalás 
direkt hasznot hozzon Baranyának. Helytelennel! 
tartja, hogy Tolnavármegyében keressük helyi ér
dekeink kielégítését, inig ti kis-köszegi áthidalás 
esetén a létesítendő Kis-Kőszeg pécsi fővonal 
Pécsről nyerné folytatását Fiume felé. Ó-Becsétől 
Fiúméig egyenes vonal vezetne Pécsen ál, ami 
oly előny, mely elenyészik a hátrányok mellen. 
A hid építése is csak lel annyiba kerülne, mint a 
baltaszéki áthidalás es a baranyai szenet, kővel 
olcsón lehelne Bácskába át küldeni.

Morvay Aulai a helyi érdekek fölé helyezi 
az országos érdekeket. A vármegye boldogulását 
csakis a haza boldogulásában találhatja meg. A 
transveralis vasul kiépüli egész Ballaszékig, a 
másik vasul kiépült Nagyváradtól a Dunáig. Olt 
áll most két vasul, melyei nem választ el más, 
mint a Duna. A törvényhozás reges régen elhatá
rozta a Duna áthidalását, de annak mindig újabb 
pénzügyi akadályai merültek föl. Es most, midőn meg
hozza az állam azt a nagy áldozatul, hogy a két 
transveralis közutat vasutat híddal akarja össze
kötni, akkor ezt üdvözölnünk kell, nem pedig, hogy 
újabb áthidalási tervek előtérbe helyezésével meg
ingassuk elhatározásában. Technikai akadályok 
nincsenek, máskülömben már kijelentették volna a 
szakértők, hogy a hid Baja és Battaszéa közölt 
nem épülhet. Következetlenség lenne most azl 
mondani, hogy nekünk ez a hid nem kell, nekünk 
más kell. A költség se lenne kevesebb Bettina— 
Kis-Kőszeg között, meri Baja- -Bállaszéknél kél 
kész vasút van, inig itl uj vasutakat kellene épí
teni. Pécs forgalmi bajait nehéz most már jóvá 
lenni. Nem bízik a Batlaszék pécsi vasul kiépí
tésében, mert. Bátlaszéktöl- Dombóvárig a mai 
viezinális vasul ál fog alakiitatni elsőrendű vásottá. 
Összefoglalva mindent, nem tartaná most már taná
csosnak belenyúlni a kormány kerekeibe, mert ezzel 
veszélyeztetnök az egész áthidalást.

Egry Béla dr. nagyon csodálkozik azon, hogy 
Zombor szab. kir. város most bolygatja meg ezen 
ügyet, mikor Baja városa 60—70 éve sietteti ezen 
áthidalási terv megvalósítását. Baranyavármegve 
és Pécs szab. kir. város közönségének küldöttei 
részt vetlek azon küldöttségben, mely a Közép- 
Dunának Baja- Bállaszék között való áthidalását 
kérte és most nem jöhetünk azzal, hogy ne azt 
tegye a kormány, amit kértünk, hanem mást. Se 
czélsz.crü, se ildomos nem lenne, ha eddig elfoglalt 
álláspontunktól eltérnénk, csak azért, mert u szom
szédos törvényhatóság most privát óhajával és 
saját érdekeivel előhozakodik. Tény, hogy a dunai 
áthidalási Baja es Batlaszék közölt mar az 1869-iki 
országgyűlés elhatározta. Zombor átiratában más 
indokot, mint Zombor közönségének kényelmét 
nem talált. Nem fél attól, hogy a báttaszék-pécsi 
vasul nem fog kiépülni. Sőt biztos tudomása van 
arról, hogy ezen tekintetben is megindult már a 
mozgalom, mely eredménynyel kecsegtet. Kélszer 
megtagadta már a kereskedelemügyi miniszter az 
előmunkálati engedélyt, mert magának tartotta főn 
ezen nagyfontosságu vonal kiépítését. Nézete sze
rint semmi okunk sincs, hogy a baja—bállaszéki 
áthidalást d most tágítsunk és azért Zombor város 
átiratát egyszerűen levéltárba kellene helyezni.

Errelh János se tartozik azok közé, akik 
valami nagy rajongással fogadták a baja-bállaszéki 
áthidalás tervét. Ha mégis kötelességének tartotta, 
hogy a küldöttségben, mely a kormány tagjainál 
ezen hid kiépítései sürgette, mint a város orsz. 
képviselője megjelenjen, történt ez azért, mert ez 
uj összeköttetés mégis több olőnynyel jár, mintha 
tovább is áthidalás nélkül marad az alsó Duna 
Ma nem arról van szó, Bállaszék, vagy inkább 
Szászvárról létesilsen-e Pécs városa vasúti össze
köttetést, hanem tisztán arról : mily állást foglaljon 
el Pécs városa Zombor átiratával szeműén. Pécs 
városa nem teheti azt, hogy ezen átirat mellett fog
laljon áltást, mivel nem vállozlalhalja még egyszer 
elfoglalt álláspontját. De nincs is erre oka, mivel 
Kis-Köszegnél sincs forgalmi érdeke jobban biz
tosítva. mint Báltaszéknél. Ezért nem pártolhatja 
Zombor átiratát.

Simonfl'ay János nehéznek tartja helyzetét, 
midőn olyankor tanácskozunk, amikor már élhatá 
rozotl dolog, hogy a hid hol épüljön. Ha most 
állást foglalunk a baja—bállaszéki áthidalás ellen, 
a kormány kénytelen lesz a munkálatokat beszün
tetni és addig gondolkoznék: mi lenne ezélszc- 
riibb, hogy a híd sohase épülne meg. Évelt hosszú 
során át sürgettük a baja—bállaszéki áthidalást. 

(> maga is szóvá lelte azt a kepviselőházban, 
amikor sürgetésére Dániel Ernő akkori kereskede
lemügyi miniszter kijelentette, hogy még nem 
történt megállapodás: Bajánál vagy (lombosnál 
történjék-e az áthidalás. Ha sokáig tanácskozunk, 
annak az lesz a következménye, hogy nem lesz 
hid. A helyes forgalmi politika azt kívánja, hogy 
a Duna kel parija oll köttessék össze, akol a 
vasutakat vezették. Ne adjunk mosl ürügyet a 
kormánynak, hogy a hídépítés tervéi levegye a 
napirendről. .Ve taktikázzunk, hanem maradjunk 
meg a Baja -bállaszéki áthidalás melleit, mely 
nagy előnyöket biztosit Baranya vármegye egv 
jelentékeny részének.

Zsolnay Miklós opportunizmusnak tartaná a 
mozgalom megindilásál, hogy a kormány minél 
előbb építse ki a Batlaszék pécsi vasutat. A 
viezinális vasutak képtelenek lesznek ti nagy for- 

1 galoin lebonyolítására. Es mivel ezeknek elsőrendű 
j vasúinkká való átalakítása amúgy is nagy költsé

get venne igénybe, kérjük meg a kormányt, hogy 
vegye tekintetbe l’ées városának forgalmi tekin
tetben siralmas helyzetét és építtesse ki a hid 
forgalmának lebonyolítására a szükséges vasutat 
Pécs felé.

Záray Károly dr. konstatálja, hogy az érte
kezleten egyes fogalmak összezavartatnak. Hol 
hidaltassék át n Duna, már régen el van döntve. 
Már befejeztek erre nézve az előmunkálatokul, 
melyeket már fölülvizsgállak és az ünnepek után 
Bájára érkezik maga a miniszter is, hogy ezeket 
az építési munkálatok megkezdése előtt a hely
színén megtekintse. Erről tehát ma máv kár vitat
kozni. Rövid históriai visszapillantást vet a 70-es 
években keletkezett vasúinkra, mint épültek ki a 
transversalis vasutak és reámutat Zombor téve
désére, mikor nagy előnyöket vár attól, hogy 
transversalis vasul melle kerül. Dombóvár egyike 
a legnagyobb átmeneti forgalmi helyeknek és 
mégis csak Dombóvár maradi. Azt nem tavija 
oly fontosnak Pécsre, hogy itt a transversalis 
vasul kérésziül menjen, mint azt, hogy a pécsi 
szénvidéken ma 7—8000 munkás dolgozik és ha 
kiépül a baja -bállaszéki hid és a szászvári és 
komlói, majd a Vasasról Szászvárra vezetendő 
vasul közvetítésével Pécsről olcsó fuvardíj melleit 
kétszer annyi szenet küldhetünk cl, mint most, 
akkor 12—14,000 munkás kap majd ilt kenyerei 

l és ezeknek fogyasztása nagyobb sulylynl bir Pécs 
városara, mintha itt álrobog a transversalis vasul. 
Nem tartja lehetségesnek, hogy Báttaszékröl Pécsre 
vasul épüljön, mert 27 hegyet kell unnak meg- 

i mászni és 3 alagutat kellene áttörni. Ez kifizet- 
í heti magát a Simplon és Jura hegyen, óriási 

idegenforgalmúval, de nem oll, ahol kő- és szén
szállítás képezi a vasul főjövedelmi forrását. De 
mivel a várható jelentékeny forgalo n emelkedése 
mialt parallel vonal létezéséről mégis gondos
kodni kell, a szükség fogja magával hozni, hogy 
Szászvárról Pécsre az állam maga fog vasutat 
építeni, inig Komlóról is szárnyvasutat fognak 
Szászvárrá vezetni. Épp igy a Dmiagözhajózási 
társulat is kénytelen lesz a szénpiac/. biztosítása 
érdekében uj vasúti összeköttetésről gondoskodni. 
Zombor város átiratát ily körülmények között semmi 
tekintetben se pártolhatja,

Lieber György dr. azon közvetítő indítványt 
teszi, ha a Baja—bállaszéki hid építése elé aka
dályok gördülnének, ezen esetben pártoljuk Zombor 
átiratát.

Kiss Emil dr., mint az érdekelt vidék pol
gára, mikor megkeresték, hogy foglaljon állást az 
újabb mozgalom melleit, mely a Bezdán—kis- 
köszegi összeköttetést óhajtja, kijelentette, hogy 
azt etikai okokból nem leheti, mivel ő is részt 
vett azon küldöttségben, mely a Dunának Baja 
és Báltaszék között való áthidalását kérte. De 
azok után, amiket itt hallott, megváltozott nézete 
és most már igy találja, hogy a kis-köszegi áthi
dalás jobban megfelel a vármegye érdekének. 
Zombor átiratát őszintének látja, amely őszintesé
get honorálva, azt pártolja és előző állásfoglalását 
ezen ügyben való tájékozatlanságára kéri vissza- 

! vezetni.
Majorossy Imre a mai értekezlet után is 

teljes meggyőződéssel mondhatja, hogy a zászló
bontást, Pécs állásfoglalását hibának nem tartja. 
Ibi rátekintünk a, térképre, az államhatalom sfe- 
rajara. ... országos érdekből nem lehetett mást kö
vetelni, mint a mit az az érdekeltség követelt, mely 
Pécs vezetésével kivívta a baja—bállaszéki áthida
lást. Az országos érdekel nehéz a helyi érdekkel 

! kiegyenlíteni. A lehetőség az élet. És most itt 
i látjuk annak lehetőségét, hogy az életképesség 

érvomtla megnyíljék Pécs részére. Ezt az alkalmai 
| meg kellett ragadnunk és bizton hiszi, hogy' remé

nyeink teljesedésbe lógnak menni. A vasúti össze
köttetés, melyet oly régen kívánunk, meglesz. Erre 
biztató reményeink vaunak. Kéri Baranya vár
megye együttműködését Pécs városával és együt
tes erővel kivívjuk az életszükségletei. Pécs város 
közönségének eljárása helyes és czélravez.etö volt. 
Más választ Zombor átiratára, nemi adhat.

Elnöklő főispán, mielőtt berekesztette az 
értekezletet, kijelentette, hogy az ilt elhangzott 
véleményeket a kél törvényhatóság meg fogja 
szívlelni és a törvényhatóságok vezetői ezeknek 
alapján teszik majd meg indítványaikat. Közel 
járt az idő esti 7 órához, mire az értekezlet be- 
rokesz telelt,

voiml.il
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Helybeli és vidéki hírek.
A közigazgatási bizottság április havi ülése. 

Baja varos törvényhatósági közigazgatási bizottsága 
f. bo 7-oii tartotta április havi rondszorinli illései 
Schmait*:  Isiidre főispán elnöklete alatt. A refe
rensek havi jelentősein kiviül egyéb lényeges tárgy 
nem volt napirenden.

Kinevezés. A király Di. Öltél kó Dezső, pécsi 
kir. járási;irósági albirót a szabadkai kir. törvény
székhez bíróvá nevezte ki.

Dankó Gábor meghalt. Őszinte, igaz részvétel, 
Jái.diibnas inegillelödésl kellett városszerte az a 
szárnyaló hir, hogy Dankó (iábor. a mi híres 
czigányprimásnnk. városunk büszkesége és ékessége, 
Dél-Amerikaban elhalt volna. Magánlevél érkezeti 
Baján lakó gyermekeihez, hogy I. évi márczius hó 
lő-én Brazíliában, Bio de Janeirióban, a hova az év 
elején újonnan szervezett társulatával utazott, az 
oltani éghajlat rémének, a sárga láznak, áldozatul 
esett volna maga is és társulatának kel tagja.

A szomorú hirt, inig megerősítést nem nyer, 
fenntartással közöljük csak.

Szegény Dankó Gábor! A megélhetés küz
delmes. fáradságos gondjai kényszerilellék arra, 
hogy elhagyja a sírva vigadó magyar hazát és 
messze idegenben szerezzen kenyeret magának és 
anyátlan immár fájdalom apai lan árváinak, 
és dicsőséget, hirvirágot a magyar czigány büszke 
nevének.

Ha a megdöbbentő hir valónak bizonyulna 
társulatának tagjai már hazanlazóban vannak.

a bajaink hűséges szeretető és fájdalmas vissza
emlékezése fog virrasztani a mindenki által kedvelt 
és sokra becsült ezigányprimás korán, tulkorán 
behanlolt sirdombja felelt !

Műkedvelői előadás. A bajai I. kath. nöcgylel 
husvél másodnapján végi) emenö műkedvelői előa
dása. a jegyek nagy kelendősége után ítélve, igen 
látogatottnak Ígérkezik. A lelkes és buzgó rendező- ; 
bizottság a mulatság sikere érdekeben minden 
lehetőt meglesz.

Elje0yzes. Dr. Ilabermann Andor csalaaljai 
orvos jegyet váltott (kiskun Malvin kisasszonynyal 
Bács-Pivniczán.

A Bácsmegyei Kör vasárnap tartotta Bpeslen 
rendkívüli közgyűlését Latinovils Pál főispán elnök
leté alatt. A főispán elnöki megnyitójában jelezte 
azt tíz irányt, a melyet művelt fiatalságunknak 
hivatása teljesítésében követnie kell. A jövőre ki
ható komoly czélokért való küzdelmükben ne 
zavartassák magukat illetéktelen befolyások által. 
Gátolják mega széltagolásra irányuló törekvéseket, 
s ápoljak igaz szeretettel az összetartás magasztos 
eszmejél. A zajos tetszéssel fogadott szép beszéd 
után l’iiikorieli Elemér főtitkár terjesztette elő 
nagy gonddal megszerkesztett, terjedelmes évi 
jelentéséi, melyből kitűnik, hogy a kör a jótékony
ság téren nagy akcziót fejlett ki. A liszlujilás meg- 
ojtelvén, elnökké újból nagy lelkesedéssel Latino- 
vics Pál főispánt választották meg, alelnökké: dr. 
Iladzsy János országgyűlési képviselőt és dr. Talils 
Péter kir. aljárásbirót. Eötil kárrá: Piukovich Elemér 
miniszteri fogalmazót, főjegyzővé: Pető Lajos 
lapszerkesztőt. Az ülés végén dr. Molnár Gyula 
szép szavakban köszönte meg a főispánnak az 
ifjúság iránt tanúsított érdeklődését és jóindulatát.

Halálozás. Eelsö-Szl.-Ivánon f. hó 5-én reggel 
6 órakor az egész község legnagyobb szomorúsá
gára elhunyt szeretett plébánosuk Csilien Bálint. 
Márczius hó 3-án agyba döntötte a különben erős 
szervezelii férfiul influenzából eredő tüdőgyulladás, 
amely a leggondosabb es gyors orvosi segély da
czára gyözdelmeskedetl rajta, inig végre kioltotta 
életét. A boldogult lelkész szószoros értőimében 
igazi lelkipásztora volt hívéinek, a szegényeknek 
valódi atyja, ki nemcsak jó tanácsosai, de nagyon 
sokszor pénzzel is segitelte a hozzá bizalommal 
fordulókat. Lelkésztársai, a lanilóikar ős hívei 
siratják! Nyugodjék békében I — I1'. hó 6-án d. u. 
4 órakor temették el nagy pompával. A temetési 
szertartást El. Krauszky Eerencz junkováczi esperes
plébános nagyszerű papi segédlettel végezte. Meg
jelent a temetésre 17 pap, részint, az almási, 
részint más kerületből.

Színházi hir. Pesti Ihász Lajos, a bajai szín
ház igazgatója a napokban itt járt és azt a kérel
met terjesztette a városi tanács elé, hogy a tavaszi 
saison helyett október és november havára adjon 
neki helyhatósági engedélyt. A tanács az okszerű 
kérelmet bizonyára teljesíteni fogja, annál is inkább, 
mert a még egyre vajúdó színkör-kérdés czélirá- 
nyos realizálása nélkül tavaszi vagy nyári szí
nészeinek nálunk létjogosultsága nincs. Teljesen 
lehetetlenné teszi az idei tavaszi idény megtar
tását az a körülmény is, hogy a társulat legjobbjai: 
NróV/í/i Giua (koloratur), Kállaii Jolán (szubrell). 
Tarján Irma (Iragika), Cs. Almási Júlia (drámai 
anya). í'iireili Béla (bonvivaul), Harangul (lenn- 
rislu) és Szigeti (siheder) virágvusárnappul 
megváltak színtársulatunktól és tmlliinkkal a direk
tor ezen igazán előkelő erők helyettesítéséről 
eleddig még nem gondoskodott. Nekünk a 
megkötőit szerződés értelmében ■ jussunk van 
a teljes téli társulathoz, a mostani ensemble pe
dig nagyon is Csonka es egyáltalán nem felel meg 

szinházközönségíiiik ízlésének és igényeinók.
A városi tanács lehal csak szolgálatot lesz a 
helybeli színészét ügyének, lm a direktort a tava
szi saison megtartása alól most fölmenti és egy
ben utasítja, hogy öszszel majd teljes társulatáéul 
vonuljon be színházunkba. Itt említjük meg. 
hogy Bajai (Kriuisz.) M. Mihály bajai földiák, a 
budapesti színművészeti akadémia végzett növen
déke virágvasárnappal Pestihez szegődött drámai 
hősnek.

Angliának híres pázsit-területei valóban igen I 
szépek: ámde azok sem szebbek, mint Budapest 
sétatéréinek pázsilrészlelei és a Margitsziget disz 
gyepterületei. I'gyan ki ne gyönyörködött volna 
már ezekben? Egy ev hiányzik csupán es akkor 
liarminez. éve lesz, hogy ezen remek pázsitokhoz i 
a fűmagot Mandiner <Időn cs. es kir. udvari mag
kereskedése Budapesten szállítja. Méltán lett oly 
nagy híre mar o fűmagnak, hogy nemcsak a 
monarchia minden nagyobb parkja részére szállítja 
az említett ezég ezt n fűmagot, hanem Német-. 
Eranezia- és Orosz-országból is érkeznek tömege
sen rendelések. Mosl midőn a pázsilfűmag vetésé
nek ideje elérkezett, jó tárnicsot vélünk adni, midőn 
azoknak. kik hasonló gyönyörű, üde zöld pázsitot 
akarnak létesíteni, azt tanácsoljuk, hogy szerez
zék be Mandinertől vagy a “ Sétatéri - vagy a 
„Margitszigeti" fümagkeverőket.

Irodahelyiség változás. Bodrogi Gyula kir. 
közjegyző f. hó 16-án közjegyzői irodáját Kiss 
Károly újonnan épült emeletes házába (volt Mé
száros-féle ház) helyezi ál.

Névmagyarosítás. Kulin. Adolf bajai illetőségű 
ugyanilleni lakosnak, valamint kiskora Béla, Elvira, 
llezsö, Itózsa, Jenő és Lidin gyermekeinek a belügy
miniszter megengedte. hogy vezeték nevüket l’ap-ra 
változtassák.

Állat az emberben. Gálád bűn terheli Ágimig 
József helybeli magánzó lelkét. A bajai kir. járás
bíróság vizsgálóbírója, l)r. Heténgi Pál kir. albiró 
f. hó 7-én előzetes letartóztatást rendelt el ellene, 
mert alaposan gyanusiltiitik azzal, hogy gyalázatos 
szenvedélyeinek négy 8—12 eves leánykákat sze
melt ki áldozatokul. Agárdg, ki a bajai kir. járás
bíróság foglya, a vizsgálóbíró letartóztatást ren
delő határozata ellen felfolyamodott. A szabadkai 
kir. törvényszék vádtanácsa azonban helybenhagyta 
a vizsgálóbíró határozatát.

Pályázati hirdetmény. 4906. szám. 87. kig.
1903. közgy. A katonai alreáliskolák l-ső évfolya
mában az 1903./19O4.-ik iskolai év kezdetén egy 
Baja városi alapítványi hely fog betöltőim, melyre 
nézve a bemutatás jogát Baja város közönsége 
gyakorolja. Eelhivatnak ennélfogva mindazok, kik 
ezen alapítványi helyet elnyerni óhajtják, hogy az 
általános pályázati feltételek szerint felszerelendő 
folyamodványukat folgo éri április Ilii Sü-éig be
zárólag Baja város tanácsához nyújtsák be. Az 
általános pályázati feltételek 4222./kig. 1903. szám 
alatt előzőleg mar közhírré tétetlek, ezenkívül a 
városi katonaügyi hivatalban is a délelőtti hivatalos 
órák alalt betekinthel.ök. Különös feltétel az alapító
levél kikölménye, hogy az alapítvány kedvezmé
nyében csak bajai fiuk részesíthetők. Baja város 
törvényhatósági bizottságának 1903. márczius hó 
28-án tartott közgyűléséből. I)r. Hegedűs Aladár 
s. k. polgármester.

Szakvizsga. A gőzgépkezelők és kazánfűtők 
képesítő vizsgái Szegeden április hó 3(>-án délelőtt 
9 órakor fognak megtartatni. A vizsgálati kérvények 
kellően felszerelve 6—10 nappal előbb küldendők 
be a kerületi kir. iparfelügyelőséghez (Szilágyi-ut- 
eza I. szám.)

Dunapataj bajai viczinális vasút. Ezen vasul 
építése tárgyában Teleky József gróf elnöklete 
alatt folyó hó 4-én Kalocsán, az érdekelt vidékek 
élénk részvétele mellett értekezletet tartottak. Az 
érdekeltség tetemes hozzájárulást helyezett kilá
tásba az építendő vasat számára és igv biztosnak 
vehető, hogy az építkezés közelebb megindul.

A dolnji-miholjáczi áthidalás. A baja-báltaszéki 
áthidalás mellett még ezen évben hozzákezdenek 
Dolnji-Miholjáeznál a drávai áthidaláshoz is, melyet
1904. évben befejeznek. A kereskedelemügyi minisz
tériumban folyamatban levő tárgyalásokat a jövő 
hóban befejezik és miután ezen híd költségeit is 
a beruházási kölcsönből fedezik, ha azt addigra 
megszavazza a képviselőház, nem lesz akadály, 
hogy megkezdjék az. építést. A hidat vasúti és 
koesiforgalomra rendezik be.

Személyhajó járatok. Bajáról ■Budapestre na
ponta: 2 ó. 05 p. délután és vasárnapon, kedden, 
pénteken : 5 ó. 55 p. hajnalkor. - Budapestről— 
Bajára naponta: 12 ó. délben és szombaton, ked
den, csütörtökön: 10 órak. este. Bujáról Mo
hácsra naponta : 8 ó. 25 p. este és szerdán, pén
teken, vasárnapon : 6 órakor reggel. Bajáról 
Orsovára- (ialaezra: szerdán pénteken és vasár
napon: 6 ó. reggel. Mohácsról- Bajára naponta: 
12 ii. délben és kedden, pénteken, és vasárnapim: 
2 órakor éjjel.

CSARNOK. 

A jó balha és a rossz király.
M E S E.

Hugó Viktor után, a ..Bajai Hírlap" részére irta:

Márton ííy Imre.

Hugó Viktor ii’.iul lyrni költő, mint regényíró, 
mint, drámai színműíró miimik Magyarországon 
eléggé ismeretes és becsült egyéniség, de unnál 
kevesebben ismerik őt mint meséiről.

E -gyönyörű kis mesét, a boldogult lángeszű 
férfi barátai körében rögtönözte, de soha le nem 
irta, mosl is Catlille Mendés közli ezt a müveit 
világgal. A történet, melynek czime: „A jó balha 
es a rossz király", anyaga régi, Hugó Viktor 
azonban eredetire oly szellemes módon változtatta 
es ültette át, hogy bátran újnak és eredetinek 
lehetne, nevezni. A költő e mesét unokái, János 
es Györgyike kérelmére mondta cl, s a jelenlevő 
Catulle Mendés pedig itt mondja el olvasóinknak:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy rossz 
király, ki népét nagyon szerencsétlenné tette. 
Mindenki gyűlölte és azok, kiket bebörtönözött 
vagy üldözött, szerették volna meggyilkolni. De 
hogyan, miképen? Ö volt a leghatalmasabb, a 
legnagyobb ur, senki tanácsát el nem fogadta, 
s hu valaki monda neki, hogy alattvalói nincsenek 
vele megelégedve, röviden válaszolá:

Vigye az ördög őket, én nem törődöm 
velők I

8 Így uralkodott tovább, mindig kegyetle
nebből, zsarnoki módon.

Egyszer egy kis balha, melynek jó szive 
volt, okos gondolatra jött. Bár balhéinknak nincs 
ily jó tulajdonságuk, de ez a kis balha igen jól 
volt nevelve, ö az embereket csak akkor csípte, 
ha gyűlölte és ha éhes volt.

Milyen jó volna, ha én a királyt meg- 
javithalnám ? moudá magában.

A merénylet veszélyes ugyan, de azért 
kísértsük meg.

Midőn egyszer a király egész napi rossz leltei 
után aludni ment, egyszerre csak heves csípést 
érez, mintha gombostűvel szúrták volna meg.

- Pik!
A király szitkozódott.

- Pik! l’ik!
A király dühöngött.
- Pik! l’ik! Pik:

A király megfordult a másik oldalra.
Pik! Pik! Pik!
Ki csip engem? kérdé a király félelmes 

haraggal.
- Én felség, — válaszolá a kis balha. 

Te? ki vagy?
Egy kis balha, mely téged meg akar

javítani.
— Balha? megállj csak, majd megfoglak

ón mindjárt. A király kiugrott ágyából, össze-
kutatta az ágyat és az ágynemüeket, de eredmény 
nélkül, mert a kis balha a király szakállába rej
tőzött. A király azt hitte, hogy a balha elugrott.

— Ah I moudá —■ végre nyugodtan fogok 
aludni!

De alig hajié le fejét, már újra kezdődött 
az attak.

— l’ik!
Mi az ördög már megint I
Pik! Pik!

— Hogyan, te újra merészelsz csípni, — 
utálatos haliul 1

■ Pik!
De gondold meg, hogy mit teszosz I

- Pik! Pik!
— Hisz nem vagy nagyobb egy homokszemnél. 

Pik I
— És merészeled a világ legnagyobb orszá

gának királyát csípni.
Vigyen el az ördög, nem törődöm én 

veled.
Obi csak megfoghatnálak! 
De nem fogsz meg ám!

A dühös király az éjjel semmit se aludt. 
Heggel e.llialározii, hogy kis ellenségét minden 
áron kézrekerili. Parancsára a kastély minden 
zegél-zugát összekutallák, úgyszintén ágyát is 
megvizsgállak.

Tíz öreg nő, kik a balliafogásban nagy 
ügyességéi tanúsítottak, meg lellek bízva e fontos 
feladat megoldásával. De hiába volt minden fára- 
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dozásnk, mert a jó balba a király kabátjának 
gallérja alá rejtőzött.

A király azt gondolta, hogy ellensége meg
szökött, tehát nyugodtan hajtó le fejét a biztos 
alvásra.

De mily hamar csalódott. Alig oltotta el a 
gyertyát, midőn a balba folytatni kezdte táma
dásait.

— Pik!
— Istenem, mi az már megint ?
— Pik! Pik!
— Ki zavar megint ?
— Én vagyok, a tegnapi balba.
— Mit akarsz te tolakodó, mit követelsz 

tőlem te nyomorult teremtés ?
— Azt követelem, hogy engedelmeskedjél 

nekem és tedd népedet boldoggá! Pik! Pik! Pik!
Hamar! Ide katonáim, testőreim, minis

tereim. tábornokom. Mind jertelt be!
Mind berohantak.
A király roppant dühös volt úgy. hogy ezek 

remegni kezdtek. A föurakat és udvarnokait ösz- 
szeszidta, a leggorombább szavakkal illette, az öreg 
nőket, kik a balhát megfogni nem tudták, meg- 
korbáesoltatá. A többit börtönbe velleté.

A kis balba pedig ezalatt a király hálósap
kájában keresett biztos menhelyet.

Az örökét inegkettöztették, uj törvényt hoz
tak, uj rendeletet adlak ki a balba ellen, szóval 
mindent elkövetlek, hogy az óhajtott balhát kézrc- 
keritsék. De mindhiába, a király nem tudott 
aludni soha.

— Pik! Pik! hallatszott minden éjjel.
Mindennap más vánkost tétetett a király 

ágyába, uj és tiszta köntöst váltott, mindhiába! 
Végre nem is mert ágyába lefeküdni, hanem karos
székébe ülve töltötte az éjét, majd alá és fel 
járt, mint egy elkárhozott lélek, megsoványodott 
s bizonyára belehalt volna, ha környezete nem 
figyelmezteti makacs elhatározására.

— Megadom magam. — midőn a balba 
csípni kezdte, — kegyelmezz meg nekem, meg
teszek mindent, mit tőlem követelsz.

— Jól van. Csak is e föltétel mellott enged
lek aludni.

—■ Köszönöm. Es mit legyek?
■ - Tedd népedet boldoggá !
— Ezt nem tanultam, nem tudom, hogyan 

tegyem boldoggá ?
— Nem kell egyebet tenned, mint lemondani.
— Kincseimet is elvihetem ?
— Azt nem; az a népé, mely annyit szen

vedett uralkodásod alatt.
— De akkor miből élek, ha egy garasom 

sincs !
— Vigyen el az ördög, nem törődöm veled! 

mint te szoktad mondani.
A balba azonban, hogy jó szivét megmu

tassa, a királynak adott ulravalóul egy pár fran
kot. A nép pedig, hogy boldogságát elérje, csak
hamar megtalálta a módot arra, kikiáltotta a 
köztársaságot.

KÖZGAZDASÁG.
Baja város selyemtenyésztéséröl.

A m. kir. földmivelésiigyi minisztérium or
szágos selyemtenyésztési felügyelősége az 1902. 
évről kiadott jelentésében a következőképen ismer
teti Baja város selyemtenyésztését és selyemfonó 
iparának állapotát:

Baja városban 1902-ben 140 tenyésztő 2,541 
kgr. gubót termelt, 4.573 koronát keresett. Átlagos 
keresete egy tenyésztőnek 32 kor. volt: legmaga
sabb keresete pedig egy tenyésztőnek 87 koronára 
rugóit. A selyemtenyésztés megkezdése óta 68,694 
koronát fizettetett ki a városban.

Szederfa-állománya: Közterületeken lombsze
désre alkalmas szederfa van. 1.635 darab, esik 
átlag I tenyésztőre II darab. 1902-ik évben tönkre 
ment 1.388 darab.

Baja városban annak daczara. hogy a szeder
falevél kétszer fagyott le, a selyemtenyészlés ered
ménye mégis jónak mondható. Mert a homokos, 
meleg talajban a szederfák ismét gyorson kihajtottak. 
A tenyésztők száma 30-ezal, a gubólerinésc pedig 
300 kilóval szaporodott. A selycmtermelök keresete 
szinten kielégítő volt, amennyiben allag 32 kor. 
60 fillérre rúgott. Ezen örvendetes fejlődés láttára 
nem kérhetjük eléggé a várost, hogy tegyen meg 
mindent a szederfák szaporítása érdekében. Ha ez 
megtörténik, Baja is ép úgy. mint Zombor, be 
fogja bizonyítani, hogy varosokban is mily áldásos 
a selyemtenyésztés. Ennek megvilágítására álljon 
itt, hogy Zombor lakossága ez ideig már 270,026 

koronát keresett a selyemtenyészlésböl. Különösen 
pedig kérjük a várost arra, hogy kivaltkepen gon
doskodjék szederfák kiiilteléséröl Mert annak, 
hogy az idén kiültetett fiatal fák közül igen sok 
kiszáradt, egyik oka épen az is. hogy a gödrök 
szabályellenesen kicsinyek és keskenyek voltak, A 
városi tanács eddig minden irányban elismerésre 
méltó tevékenységet fejtett ki a selyem- es szedería 
tenyésztés érdekében. Annál sajnosabban tapasz
taljuk, hogy n esalauljai és pesti útvonalakra 80(1 
dí-ii. másnemű fát ültetett ki s ez által ugyanannyi 
szederfa helyét foglalta el, hololt a szs derfánál 
több hasznot a nép szegény osztálya számára 
semmi más fa nem ad. Arin kérhetjük tehát éléíggé 
a várost, hogy ne vonja el az utak melletti területet 
a szederfátől. mert ezzel nemcsak a szegény népnek, 
de magának a selyemlenyészlésnck is árt. Tudjuk, 
hogy a selyemtenyésztés fejlődésének egyetlen fel
tétele, hogy legyen elég szederfa. Ha tehát a 
szederfa ültetésre alkalmas területeket a szedería 
tenyésztéstől elvonjuk, az annyit jelent, mint magot 
az ügyel szándékosan elejteni. Ha nincs elég kiül
tetni való szederfa. éhből nem az következik, hogy 
más fákkal ültessék be az utak melléked. Ez eset
ben várjunk addig, amig elég kiültetni való szederfa 
áll rendelkezésre. Ezekre kérve, biztosan elvárjuk, 
egy olyan nagy és hazafias érzésű várostól, mint 
Baja, hogy a selyemtenyészlés előmozdítását, mely 
mindnyájunknak egyaránt hazafias feladata, szivén 
viseli és annak érdekében minden kitelhelöt meg 
fog tenni.

IRODALOM.
A kis emberek szószólója. Ezt a nevet egv 

fővárosi lap sem érdemli meg olyan mértékben, 
mint a Magyar Világ, amely deczemberben indult 
meg Benedek Elek szerkesztésében és amely fönn
állásának rövid ideje alatt szinte páratlan sikert 
ért el. Nem csoda! A Magyar Világ-ol bátor szó
kimondás, lelkes hazafiul érzés, törhetlen szabad
elvűség jellemzik. A Magyar Világ minden politikai 
párttól függetlenül küzd a nemzet jogaiért, igazaiért 
és különös figyelemmel foglalkozik a nemzet zömét 
és igazi erejét képezi kis emberek: az iparosok, 
kisgazdák, tanítók, tisztviselők érdekeivel. A Magyar 
Világ, melynek minden rovata, minden közleménye 
magas színvonalon áll, mert ezt a lapot a magyar 
hirlapirásnak kiváló munkásai Írják (köztük Balogh 
Pál, Endrödi Sándor, Jancsó Benedek, Szabolcsba 
Mihály, Gaál Mózes, Földes Géza, Vértesy Gyula, 
Lörinezy György, Jakab Ödön, Szeredai Leó. Papp 
Ferenez, Lengyel Laura, Paláslhy Marczell. Somo
gyi Endre, Szálai Károly, Nagy László. Száva Já
nos, sth) a szó szoros értelmében a családok lapja. 
Amellett, hogy értesülései gyorsak, megbízhatóak 
és a közleményei érdekesek, gondosan ügyel rá. 
még a hirdetések szövegében is, hogy minden 
családapa nyugodtan adhassa serdülő gyermekei 
kezébe ezt a lapot. Tárcsái, regényei igazi irodalmi 
becsű munkák. Ennyi előnye mellett a Magyar 
Világ, mely a fővárosban már esti 5 órakor meg

jelenik, ügy hogy másnap reggelre már az ország 
legtávolabbi vidékein is ott van friss híreivel, mégis 
a legolcsóbb napilap, inért úgyszólván csak fél
annyiba kerül, mint a többi fővárosi újság. A Ma
gyar Világ előfizetési ára ugyanis égés: érre csak 
8 forint, félérre I forint, negyedévre 2 forint, egy 
hónapra 70 krajezár. A Magyar Világ kiadóhivatala 
(Budapest, VI., Váczi-körut 23.) készséggel küld 
mutatványszámot minden érdeklődőnek. Különösen 
figyelmeztetjük az iparosokat, hogy a Magyar Világ 
mely az országos iparpártoló szövetség hivatalos lapja, 
állandóan közli az ipari munkára való szállítási 
pályázatokat.

Törvénykezés.
Gyújtogatás bosszúból. 

(Esküdtszék: tárgyalás.)

Mándity Márton felsö-szt.-iváni lakos nagy 
haragot táplált Páncsics Márk nevű földije ellen, 
mert ez Mándity egyik barátjának állítása szerint 
egy korbács ellopásával gyanúsította s bosszul for
ralt Páncsics ellen, s bosszúvágyát ki is elégítette - 
a mull hó 3-án, amikor ellesve az alkalmat, Pán- 
esicsnak a falu közelében lévő tanyáját, midőn 
abban senki sem tartózkodott, - felgyújtotta oly- I 
képen, hogy az épület nádfödele alá egy szalma
csomót dugott, azt egy gyufával meggyujlotta, 
mitől a tető rögtön tűzet fogott és az épület tel
jesen leégett,

A szabadkai kir. törvényszék mint esküdt- 1 
bíróság f, hó 7 én Ítélkezett ez ügyben. Az esküdt- 
bíróság elnöke dr. Polgár József kir. törvényszéki 
elnök, szavazó bírák dr. Kovács Gyula és dr. 
Costán Miklós törvényszéki bírák, jegyzője Józsa : 
Benedek törvényszéki jegyző voltak. A vádhatóságot 1 
dr. Papp Sándor kir. alügyész képviselte, vádlottat 
dr. Vécééi Samu ügyvéd védte. Esküdtekül kísor- 
soltattak: Millió Henrik dr.. Vojnieli II. József. 
Pirnilzer Vilmos, Bóinics l’al, Horváth Kálmán, 
Guganovits Máté, Fierst István, Bemer Lajos, 
Németh Péter, Krnyajszki Máté, Sltircz Béla es 
Merev Ágoston.

Mivel vádlott a vizsgálóbíró előtt telt vallo
mása alkalmával, ncmkülömben az eskiidlszéki 
tárgyaláson is teljes beismerésben volt, a bizonyító I 

eljárás mellőzhető volt. A vádbeszédben az ügyész 
utalt a gyújtogatás közveszélyes voltara, a védő 
pedig az esküdteket a számos enyhítő körülményié 
lelte figyelmessé, mire az esküdlek határozathoza
talra vonüllak vissza, a melyben 7-nél több igennel 
a vádlottat a gyújtogatás bűntettében bűnösnek 
mondották ki és ezért a törvényszék a 92. §. al
kalmazása mellett egy éri és hat hónapi börtön
büntetésre Ítélte, a melyből egy hónapot vizsgálati 
fogsággal kitöltöttnek vett. Az Ítéletben úgy az 
ügyész, mint vádlott és védője megnyugodtak.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-lemploin kifeslésérc 
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ
kezők adakoztak :

Eckert Gyula és Krajcsovits Mihály gyüjtöivéu 
befolyt:

.lariner Lipót 2 kor.. Eckert (ívnia 10 kor.. 
W'eidiuger 2 kor.. Milller 1 kor.. Maizon Jakab I 
kor., özv. Sleininger Lajosné | kor.. Prágcr leslv. 
1 kor.. Schlieszer Mór 1 kor.. Kollner Ida I kor.. 
Wunderlich János 5 kor., özv. Fogl Alajosné 5 
kor., Nievcl Lajos 2 kor.. X. N. 2 kor., G. Ele) 1 
kor.. Benczák 20 íil., Iszkeicz József 1 kor., N. N. 
20 íil.. Ilechll József 1 kor.. II. A. 20 íil.. Szigriszt 
Ilona 2 kor., Krcilsmer János 1 kor.. Kollár An- 
lalné 50 íil.. özv. Kul Gáborné 60 íil.. Rosenfeld 
Alberlnc 60 íil., Deulseh Mátyás 1 kor., Behavecz 
Pislika 50 íil.. Horváth Lajosné 20 íil., Hübner 
József 3 kor.. Csermák Gyula 1 kor., Kapots Nán- 
dorné 2 kor.. Podvinelz Samu 1 kor., Spach József 
60 íil., Kobelrausch 1 kor.. Magyar András 1 kor.. 
Dr. Szabó 1 kor., Ackerinann 1 kor.. Erődi l)á- 
nielné 1 kor.. N. N. 10 íil., Adatnék Mariska 20 
íil.. Rigoczki Mihály 40 íil.. Vermes Simon 60 íil.. 
Vilzl Ferenez 20 íil.. Tausig Jakab 1 kor., Jung 
József 1 kor., özv. Papp Jánosné 1 kor.. Wilhehn 
Józsefné 1 kor.. Godár Lajosné 1 kor.. Szeile Fc- 
rencz 1 kor.. Chaluppáné 1 kor., Gyarmaly 1 kor.. 
X. N. 40 íil.. Csaplos József 40 íil., Közelin János 
20 fii.. Rosenfeld 40 íil.. Reich Farkas Fiai 3 kor.. 
Mandils Maliid 1 kor., Pintér Ferenez 3 kor.. 
Mojzes Maria 1 kor.. Szilágyi Sándor 1 kor.. Feli
nél’ Józsefné 1 kor., Schlesinger Gyula 1 kor., 
özv. Gludovácz Ferenczné 5 kor.. Steril Vilmos 1 
kor., Deulseh Mátyás 1 kor., Danucz Sándor 1 
kor., Gugenberg Gusztáv 1 kor.. Schlieszer Miksa 
1 kor.. Berger Hermáim 40 íil.. Vuils József 1 
kor.. Fiseher Béládé 1 kor.. Diamanl Lajos 1 kor.. 
Krajcsovits Mihályné I kor.. Krajcsovits Mihály 
1 kor. Összesen 110 kor. 3(1 íil.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
hálás köszönetünkel. Isten aldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:
Vágó Rezső. Vojnits Dániel, Demuth Gyula, 

titkár. (*liiök.  jegyző.

HIRDETÉSEK.

3132. szám.
tkv. 1903Í

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. telekkönyvi .hatóság közhírré teszi, 

hogy az árverést Dr. Lemberger Ármin bajai ügyvéd által 
képviselt a Bajai Kölcsönös Segélyzö Egylet kérelmén', 
Wiener Zsigmond, mint kiskorú Wiener Gyula és Ármin 
törvényes képviselője bács-vaskuti és Goldmann Hermanne 
Wiener Etel budapesti lakósok ellen 1245 kor. 73 fillér 
tőke, és 2000 korona után 15101. évi február hó 12-től 
1ÍI02. június hó 20-ig és 1245 kor. 73 fii. után 15)02. évi 
jnnius hó 21-től járó8°/o kamatai 7!) kor. 30 fit. eddigi 25 kor. 
30 fii. ezúttal és a még felmerülendő költségeknek kielé
gítése végett az 1881. LX. t.-cz. 144. és kövotkező §-ai 
alapján a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó a bajai 
kir. járásbíróság területen lévő a bács-vaskuti 1979. számú 
betétben A 1. 1-2. sorszám 1176. és 1177. hrszámu 285. 
számú házas beltclekből kiskorú Wiener Gyulát és kis
korú Wiener Ármint és Wiener Etelt illető 3 n részre 
1018 korona kikiáltási árban ezennel elrendeli és annak 
Bács-Vaskút községházánál 1903. évi Junius hó 16-ik napjá
nak d. u. 3 óráját kitűzi, amidőn a fenébb körülirt ingatlan 
a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10"/o-át készpénzben vagy 
óvadékkópes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baján, 15)03. évi márczius hó 29-én.

Temmer,
kir. járásbiró.

5033. sz,
kig. 1903.

Árlejtési hirdetmény.

A Kaszárnya-, Rókus-, Kórház- és 
Szarvas-nlcztik kövezési munkálatai-, vala
mint a Róktts-ulrza járdázási munkálatai 
biztosítása végett f. évi április hó 15-én d. 
U. 1 ■-■ 5 Órakor nyilvános árlejtés fog tartatni 
a városi gazdasági hivatalban ttlulirollnál 
betekinthető feltételek mellett.

Baja. 1903, április 4,
WEISZ NÁNDOR,

tanácsnok.
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Részletfizetés
engedélyeztetik.

csupán egy GR AMMOPHONI

Srammopfion beszel es enekel: magyarul, francziául. angolul, olaszul, 

oroszul, horvátul, szerbül, csehül, németül stb. <-

Katalógusokat és legújabb lemez-jegyzéket ingyen és bérmentve.
Valódi csakis akkor, ha a hirdetésünkben fellünletelt ..iróiingyal" védjegygyei van ellátva.

„URAMMOPHOW*  WEISS H. ÉS TÁRSA
Budapest. Károly-körut 2.

MS*  A lemezekre kiváló művészek énekei vétettek fel. 44 Minden helyen k «pviselő k korestetnek.

FISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK DIVATÁRÚHÁZA

BAJ Á N. -^<4
Első Bajai

Van szerencsém a nagyérdemű helybeli és 
vidéki közönség szives tudomására juttatni, hogy

15 év óta fömjlló

pői-, férfi- és gy^rrpek-

Agyag-, Czement-, és Gipszárúgyár
ÖZV. SPITZER SIMONNÉ.

<0 diVatárúfrázan) <$>
több árúezikk hozzátételével megbövilettem, ugyanis 
nagybani (MT Blouse árusítást ~SK1 
vezettem be, kezdve a legegvszeriibb házi-blousok- 
tol a I egdiszesebb kivitelig, melyek oll helyben 
próbálva és azonnal megigazítva kézbesiltetnek.

Azonkívül eső- es napernyők uj gyártását, 
ugv színes mind feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek pontosan és 
gyorsan saját műhelyemben eszközöltetnek.

'['elemes kibővített férfi- es gyermek kalapok 
nagy raktáromra vagyok bátor a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmét felhívni.

Habig kalapok egyedüli elárusító helye.
Sliglitz. és Inger-fele fehérnemű, menyasszonyi 

kelengyék egyedüli elárusilása ezégem állal esz
közöltetnek.

Minthogy több évi működésem alatt volt 
alkalma a nagyérdemű közönségnek pontos és 
szolid kiszolgálásomról meggyőződést szerezni, 
jövőben is azon leszek, hogy vevőimet minél ol
csóbban juttassam első rendű áruk beszerzéséhez, 
mely lények valódiságáról mielőbbi meggyőződést 
szerezhetnek, kérem minél számosabb megrende
léseiket és szives további pártfogásukért újabb 
vállalatomba is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettel

Legújabb iiiintájii díszes

utczák, udvarok, folyosók, konyhák, 
fürdő-szobák, kapualjak, templomok, falak, 

stb. kirakására.

VIHARÁLLÓ VÍZHATLAN

ezement díszeserép
legjobb tetőfedőanyag.

GIPSZDISZITMÉNYEK
bármily minta szerint.

zz • •

EbHDÓ

ház kerttel, 
valamint a [tetői dűlőben fekvő 1 hold 
1506 -öl szőlő és 1503 -öl szántó
föld a rajta levő házzal (szeremlci vámliáz) 
(‘gyűlt.

Felvilágosítás Kollár Á. könyvkeres
kedésében nyerhető.

l

£e Sriffon
valódi franczia

szivarftapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

II.

MŰKÖVEK
ni. sírkövek, jászlak, kémény- és í'alfedők, lépcsők, 

szökő-kutak, épületaljak stb.
Granitterrazzo, betonmunkák,

gzeídejmt CSÖVEK- 
Építési anyagok u. ni. 

beocsini román- és portland fiRST czement

JIÉSZ,
aszfalt lemezek, nádszövet, kátrány, carbolineuiii, 

meszeltík, dunahomok, kavics stb.
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Városi telefon 32. Gyári telefon 33.
x
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Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT-FESTÉK-GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, III., Hauptstrasse 120

.. ——— (saját házában) =
ARAN YÉ líM E K K K L K1TÜ N T ET V E.

Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek. 
vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építő
mesterek. úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E vihiirmonles lioinlokzul-feslékek, melyek niészlmn föloldliulók. 
száraz, álliipolbon, porainkban és 4t> különböző mintában kilon- 
kint Ki krtól fölfelé szállíttatnak es a mi a festék szintiszlaságát 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

ÍME- 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért.
Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve.

$ Főraktár WAGENBLATT FERENCZ, BAJA „Központi Szálloda'*  épület. "B0 Tfcü
~ fiv.

Törlesztéses
kölcsönök

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként.

Megvásárolt földekre W a vételár 
háromnegyedrésze "W lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

----  SZEGEDEN. =
Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

--*j /a
4® 4® 4® 4®jA j A í.f ,*  $

A Rlchter-féle

Llnlmení.Caps. comp.
• i

»

V

Horgony - Pala - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésöl alkalmaztat ik 
kiuviiyail, eláznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
r i, ■ bevásárláskor óvatosak ló
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a„Ricbter,‘ czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, ryps 
Richter F. Ad. és társa, f -í 

cakai. ée kir. udvari szállítók. IIA I 
Rudolstadt.

•» •y ^rv-vy-vy-v-v •Y-yy-vv
4''TVV VV$ V V VT V TB

Élőkerités
Ezer darab kétéves csemete ára 6 forint, elegendő 

kétszáz méter kerítés örökítéséhez.

A csemeték 2 éves, 1 méter magas, botvastagságuak. 
Óriási tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény-növény. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös körítés nevel
hető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle állat, még 
apró nyíllak sem hatolhatnak át. Nagyobb és kisebb 
birtokok, hegy-községek, legelők, udvarok, majorok, 
kertek, temetők stb. stb. a legolcsóbban egyszcr- 
smindenkorra kulcscsal zárhatóan kerithetők körül. 
Főelőnye még az is, hogy egész május közepéig a 
legjobb eredménynyel ültethető. Minden rendelés
hez rajzokkal ellátott ültetési és kezelési utasítás 

meliékeltetik.
Bővebb tájékozás végett színes IVuynyomatu díszes 
árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek, ren
delési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kívül 
egy oly könyvöt kap ezzel, ki czimét egy levelező
lapon tudatja, hogy nincsen az a ház vagy család, 
ahol annak tartalmát haszonra ne fordítanák, váro
son, falun, pusztán, gazdag vagy szegény család
nál egyaránt. Így még azoknak is érdekében áll, 
kik rendelni semmit nem akarnak, mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek min

denkinek nagy szolgálatot tesznek.

Czi m:

Érmelléki Első Szölöoltvány-Telep. 
Nagy-Kágya. u. p. Székelyhid.

Yleiiiiisszoni I és lakodalmi
selyemszövetek föliilmulhatatlan nagy választékban.

Legutolsó divatu zsánerűk fehér-, fekete- és színesben, a legolcsóbb árakon, akár csak nagyban való vétel
nél : méterenként, magánosoknak is portó- és vámmentesen. Minták postaköltség nélkül. Levóldij 25 fillér.

Selyemszövetg-yár Unión

6RIEPER APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

Értesítés.
Van szerencsém a helybeli és vidéki 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

férfi-sza6ó <♦>
<$» üzletemóen

nagy választékban kaphatók mindennemű 
tavaszi és nyári szövetek, melyeket mérték 
szerint a legújabb divat szerint a legolcsóbb 
árban készítek.

Továbbá raktáron tartok saját készit- 
ményü úri ruhákat és tavaszi felöl
tőket a legszebb és legdivatosabb kivitelben.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel

Hirsclilei*  Jliksa
férfi-szabó.

Ugyanitt egy tanoncz
fizetés mellett felvétetik.

A
„BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

HAZAI. JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN, BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

A

„BAJAI HÍRLAP**
KIADÓHIVATALA.

Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállaltatnak u.

dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

^“tvak lakodalmi meghívók.
SZÁMLÁK. LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK.

KÖRLEVELEK.
GYÁSZJELENTÉSEK, ís

LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK. —^4

ffláli megfiivód a iegizléseseóó divitelden olcsó áron dészittetned.

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek. "WH
Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. "*0

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


