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A/ előfizetési pénzek és hirdeiés 
dijuk Niínay Lajos könyvnyomclú- 

jóim küldendők.

Hója, ISS2. djiril 9-én.
Kotok óta volt forrongásban váró 

suuk polgársága, midőn Ilin k szállonglak 
szőri o, hogy néhány lelkes polgár a hü/.- 
liangulnt szavát felfogva, módozatokat

*9!"rállap it arra, mikéin, hogyan lehetne Ki- •VPlN
fojozést adni azon köztisztelet, szeretet 
és becslilcstiek, molyíyel a  közönség np- 

(ftraja-nagyja viseltetik azon léi Hu iránt, 
t>ki a magas kormány bizalmából hatósí

kiváló érdemeket szerzett, 
magas missióját felfogva 

kitűnő ismereteinek tárát felnyitva, bölcs 
intézkedéseivel csupán azon őzéi felé tört, 
mely c/.él volt leghőbb vágya, legforróbb 
kívánsága minden polgárnak, s o czél : 
városunk jóléte, boldogsága.

Valóban szerencsés volt a magas 
kormánynak intézkedése, midőn e város 
foispáui székébe azon lei fiút ültette, ki 
isiseivé a mi speciális viszonyainkat, 
ismerve a pártok állását, a szereplő 
egyéneket, az érdekek minden szálát, 
kitűnő tehetségeivel nem csak minden 
hozzákötött várakozásnak megfelelt, de 
bölcs intézkedéseivel lehetővé tette, hogy 
administratiónk minden ágában a hiányok 
feltüntetve, orvosolva legyenek. 

yZrv Unja város polgársága áthatva a
'■ w  kötelesség tudatával, lelkesen karolta fel 

azon eszmét, hogy Jankovich Aurél fó- 
"'^fcispáu tír ö méltóságának egy évi míikö- 

7dése inegűuiiepeltté tétessék.

S úgy történt.

'v J j X  K nap eseményei arany betűkkel 
lesznek városink histót iájának lapjain 
megölökitve, mert a polgárság önmagái, 
is megbecsülte akkor, midőn egy szívvel 
lélekkel hozta meg az elismerés koszolu- 
já t hon szeretett vezérének főispánjának.

Az események hatású ulutt állva 
tiszta szívből kiálltjuk : „ ttja i  J uh- 
kovich Aurél főispán ur, éljen Haja 

r  város lelkes közönsége.

Az a Ibiim átadása.
Már 10 óra körül sok száz főre 

menő tömeg lepte el a városháza előtti 
díszes főtéri, s midőn az isteni tisztelet
nek vége volt, a közönség tódult a \u- 
rosház nagytermébe s azt nem csak zsú
folásig (ölté meg, de minden mellúkszobu, 
folyosó, lépcső fe járás is tömve volt.

A közönség atezán sugárzó öröm, 
9 V S a meghatottság kiuyomuta tükröződött, 

f^m idóu Nagys. Herényi Dániel apát ur

egyházi díszben megérkezvén, kezébe vette 
a diszalbumot, Szulrély Dipól ügyvéd ur 
üdvözölte a nagyszámban megjelent, pol
gárságot, s felkérte, hogy 12 tagból 
álló küldöttséget szíveskedjenek menesz
teni főispán ur ő méltóságához, ót a 
terembe meghívni.

A küldöttség megjelenvéu'föispáii ur 
hivatalos helyiségében, ott Drescher Kde 
ügyvéd ur tolmácsolta a kikii dőlés cr.él- 
ját, felkérte az ünnepeltet, hogy a nagy
terem be megjelenni kegyeskedjék.

O méltósága a küldöttség által 
kisérve midőn a terembe lépett, szűnni 
nem akaró lelkes éljenzéssel fogadtatott, 
melynek lecsillapulása után .Nagyságos 
Herényi Dániel apátplcbános ur a l*ö 
vetkező keszéddel üdvözölte :

Méltóságot Főispán ár!
Lelkesedett örömhang rezgi át ma 

a keresztény világot. Napkelettől nap
nyugatig milliók ajkain és keblében élén
ken visszhangzik azon magasztos dicsének, 
mely a Világmegváltónak az emberiség 
eme leghóbb, Icgöuzetleuebb barátjának 
önfeláldozó, példátlan rokouszeuvét; lán
goló igazsagszeretét s ezek alapján a 
szellemi sötétség s nyomor felett nyert 
fényes, csodás diadalát zengi. Ezen alla- 
iános lelki örömérzet Uuucpies hutása 
alatt vajmi kellemesen esik keblünknek 
azok iránt is leróhatni szivünk drága 
adóját, kik az isteni gondviselő ától mind 
megannyi téuyezolc lévén embertársaik 
íöldi jólétének kezelésére, polgánlag jog. 
szerii érdekeiknek védelmére kiszemelve, 
ezen fontos feladatukat híven, becsülete
sen, —  hogy úgy mondjam — diadal
masan megoldani criiycdcilcu.il, öntetni 
dozólag törekszenek.

Mtliósúgos Főispán ú r ! Tudjuk mi 
azt jói, hogy Te, unni a tettek sziláid 
embere, a helyesen teljesített hivatásiiuk 
mindennel becsesb, boldogító, edes öntu
datában keresed és utalod közhasznú 
tevékenységed mindenkori legfőbb (illái
mat. Ámde erkölcsi lényünk mivoltában 
gyökeredző azon alapélvvei szemben : 
„ Honor ciii lionor" tiszteld., elisme
rés unnak, kit a tisztelőt és elismerés 
megillet — teljes luduiavai bírunk mi 
uzoii elodázbuUaii kedves kötelességünk
nek is, mely minket létkerdtíses koz- 
úgyciuk és ctdei,emu előmozdítása körül 
oly előnyösen tanúsított kitartó, bu/go 
lat adózásaidért tény leges lialunyilutkuzai- 
ra indít.

M iért is engedd meg Mélt. Főispán 
úr ! hogy Haja varos lelkes, halas pol
gársága kitűnő érdemeid iráni, viseltető 
ősz tűi Jau ehsmei'éseuelí, s úri személyed 
iránt ápolt méiy tisztelete-, bizalma-, és 
ragaszkodásának lörhetieii érzetibol fűzőit 
szerény ibolya-csokrot tűzhessen ma keb
ledre, — az üu nemes kebelre, melyuek 
reánk nézve oly jótékony dobbanásait 
nem egyszer voltunk szerencsések erezni, 
tapasztalni --- egy évi m idézésed s 
löispáni itt Működésed alán — e helyütt 
tartani S/.okotl iörvény hatósági közgyű
léseinken szintúgy, unni városi háztartá

sunk, municipalis administratiónlc 
zol ének felügyeletében, ellenőrzési

lm fogadd lellát Mélt. Foisp 
eme szerény emlékiratunkat, fógi 
kedvesen, mint nmiiy őszinte, lelke 
és készséggel nyújtjuk mi azt 
Csekélynek látszó az ugyan, hisz 
vé'bbé sem mérközhetik egy - 
századok viharival büszkén daczolő érez 
vagy márványszoborral; de mégis a maga 
nemébon becsesnek merjük e szivkegye- 
Icilink szülte és nyújtotta emlékadomá- 
nyiiiiknt. jelezni, mert 800 önérzetes pol
gárnak Icgfoutosb aclusával — saját-keze 
aláírásával — megerősít ott s mintegy 
megpieseteit bálit- és iidviratnt tartalmaz 
az magában. 800  szabad polgár mint 
megannyi művészi, mesterkéz dolgozott 
szivecsctével ez emléktárgy létcsilésén. 
Vagy — ha úgy szabad magamat kife
jeznem — 800 önérzetes, szabad polgár 
mint megannyi élő szobor hu ajakkal és 
hón érző szívvel fennen hirdeti, mennyire 
tiszteli, becsüli azon férfiúi, ki az í> szii- 
kekbkörii hazájának — ez amúgy is oly 
igen megpróbált, oly sokat szenvedett 
városnak, — féltékenyen őrzött legdrá
gább földi kincsét — családi tűzhelyét 
öleli édes anyaként szerető kebelén, s hol 
neki — „áUlja bár vagy verje sors 
keieu, de „élnie, halnia kell“ — oly 
nemesidkti jótevőjéül, oly inelcgkeblü 
barátjául bizonyitá magát.

Méltóságos Főispán ú r!  A szép, 
jó, hasznos, nemes, üdvös és nagy tettek 
mezején való kitartó küzdelem csak is 
erős, lürelemcdzett, jelleinszilárd, nemes 
lelkeknek szokott tu ajdona lenni. Váro
sunk közügyéinek s ezek által szellemi 
és anyagi jobblétünknek emelését, felvi
rágoztatását ezélzó egy évi lankadatlan 
küzdelmes, fáradozásod teljesen meggyő
zőit bennünket arról, hogy lentien lel
ked is c fényes tulajdonnal van felvér
tezve. e gyémántbecsii ékszerrel van lel 
zománezozva. De mégis kérve kérünk ; 
légy reánk-, légy városunkra nézve ezen
túl is rendületlenül ugyan az, ki eddigelé 
voltál; légy lelkes, póldnatló clOhatczosn, 
vezére, légy jóakaró tanácsadója, igaz 
barátja, hathatós védője, oltalmazója, 
neintöje !

Ms mi gondos kezekkel fogjuk to
vább fűzni étdemeid myi'tlmsait, bálatelt 
kebellel fogjuk homlokodra illeszteni el
ismerésünk liervadhallan borostyán ko
szorúját ; és egy szívvel, egy lélekkel 
lógjuk mindenkor hangoztatni azon hő 
imaszerli szavakat : hogy Jankovich Au
rél ur 0  .Méltóságát Haja város köz• 
tiszteletii és szeretető, érdemdús, derék 
főispánját az Kgelc Ura áklástetézetten, 
boldogan sokáig, igen sokáig tartsa meg !

A kitörő éljenzés perczekig tartott, 
mindenki clérzékcny ült, s midőn főispán 
ur a diszalbumot kezébe vette, siti CSt'lul 
állott be, várva a meghatottság lecsilla- 
puliísát, midőn ö méltósága clérzékcny ült 
hangon, rezgő szavakkal, következő be
szédet tartott :

Nagyságos apát ár!
Mélyen tisztelt közönség !

Hogy önök indíttatva őrizték magu
kat főispánt székfoglalóm első évfordu-

h li'*/,lrali>k im *iii adu t link i issza .

gépe- lójának alkalmából ilven re ndkivüli niddon
Síién. n\ ilvánub>, szokatlan uagv u.egl is/.le11 ■tésA állal njnltinin is kifejezést adni oszt átlón
id.l oly liiziilmukiml;; hogv önök uiri anez »l ka-

lomból eg iszersinint beiga/fútnak kiv i'niják
feltlintet.n i amaz eljárás beUes \ o tát,

legk e- inelvet n részben székfogl a lóm nlkin Imii
vnl innug utállak : hogy onők n tóispáni
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hivatás betöltésénél követett 
tásábau érdemeket, látni vélnél

dezt Haja város közönsége részéről m&rfc 
kezdettől fogva felém síi 
indulat mik és i okons/envn 
mert csakis ilyen és In 
in.-pirátiója lünletlietett le 
szemei elé érdemeket, ott 
l.ütelosségfeljesicésnél egyéb nincsen.

Érdemekre, igen tisztelt közönség ! 
nem liivatkozbatom, mert ha a főispáni 
hivatásból tnlyólag az önkormányzati kö
zrgek hivatali működését szigorúan ellen- 
őrixtem ; ha a közigazgatási téren szer
zett. ismereteimnek cseké y túrát, főleg 
városi közügyek körül szerzett lő  évi 
tapasztalataimat készségesen feltártam , 
hogy azok esetleg Baja város hasznára 
foidithatók legyenek; ha egyes közérdekű 
függő kérdések' megoldását a közönség 
lég táplált óhajához mérten a szűk-égés 
erélv igémbe vételével is. végbefejezéshez
jurt.af.tam : mindez nem érdem, -  ezzel
csak szorosan vett kötelességet teljesi-
tettem.

xV mire tiszta öntudattal h ivat koz-
hatom, az a teljes jó akarat , nielylyel
ezen törvényhatóságba, mely! 
körébe léptein.

vei ötiök

Ha netán sikerült, ezen jó akarat- 
nál fogva, városi közügvek intézésénél 
kormányzati tekintetben olyan utat mó- ^  
dót választanom, mely a közönség e 5^ 
részbeni igénylőnek es kívánalmainak O  
leginkább megfő i:  lu  egyes nagy hord- 
erejű, általános érib'i.eiiséget keltő, 
legkülönbözőbb éidel,szálakat érintő kér-^ fv  
dések megoldása oly kepén sii.eiüit, hogyy 1̂  
ez által az ilyen alkalmakkor tenclsze-/*^ 
rint bekövetkezni szokott, migyobli izg.il 
inak és társadalmi megrázkódtatások jw f, 
teljesen ciketültettek ; ha :t követkéz- 
menyeiben mindig karos hatású, és a f \  
közügyéit folyamára bénitólag ható pár* 
toskodás szú kebli korlátolt közé szőri Ita
tott, vagy o.néinilalott : úgy a e tekin- 
telbeni érdem önöket, mint. a közönség 
vezérférliait illeti, kik nem ritkán saját 
magán érdekeik háttérbe szorításával is, 
mindig készségesen adtak ki.ejezést sze
mélyem iránti becses vonzódásuknak, az 
által, hogy a közjóra való tekintetből, 
akár korán, akár későn, mindég készsé
gesen követték felhívásomat, hogy Itat- 
öltve munkálkodhassanak Haja város 
köztigyeiben és érdekében.

A  közbizalom, nyilvános pályán 
miiuüdőrc nézve, a legdrágább kincs. — 
Ezen drága kincsnek fokozott mérvbeni 
birtokosává avatnak fel önök ingemet 
ma. Ez altul csak növelik vonzalmamat, 
hatványozzák a nagyold) le adván vök 
megoldásánál i.élkülözhetlenül szükséges 
önbizalmat, és edzik a lelki akarat erőt, 
hogy annál biztosabb • n haladhassak, 
ezen erők igény be vételével is, a közjóra 
célzó utamon.

Alkotmányos államban. kö/.ügyekkOi1
foglalkozó férfiúra nézve, leg^dib  ju ta j

’ r'



lom a polgárok elismerése. Ilyen ju ta
lomban részesítenek önök engemet ma. 
Fogadják érte hálás köszönetemet. K ü
lönösen fogadják köszönetomet azou gyen
géd figyelemért, melylyel vonzalmuknak 
és szeretetüknek küljelek általi kifejezé
sénél módot nyújtanak nékem ezen díszes 
album átadásával arra nézve is, hogy 
életemnek ezen egyik legszebb napját, 
családomban megörökíthessem az által, 
hogy ezen remek mii — szeretetüknek 
ezen syiuboluina utódaim által is gondo
san megőrizve, azok maradékainak a 
későbbi korban is folyton tauubizonysá 
got szolgáljon az iránt, hogy c nemes 
város lelkes közönsége a közszolgálat 
szerény munkásáról igen-igen kegyesen 
és netneslclkülcg gondolkozott.

És végre, — midőn á vonzalomnak, 
a szeretetnek és ragaszkodásnak ezen 
manifestatiéjaért ismételten hálás köszö
netét mondanék, engedjék meg, hogy 
magamut becses jóindulatukba és szere
tet ilkbe továbbra is ajánljam.

A lélek emelő ünnepély első felvo
nása ezzel a közönség hosszantartó él
jenzése mellett véget ért, a küldöttség 
a főispán urat lakosztályába kisérte, a 
nagy közönség pedig azon tudattól át
hatva távozott, hogy a kivívott érdem
nek leikéből adta meg adóját.

Az album.
Az album fehér bőrből készült, 

díszes dombor kinyomatokkal, aranyozott 
arabeszk füzérrel körítve, az előlap kö
zepén zománezos mezőben Kaja város 
cziuiere: Ádám és ftva, közöttük a til
tott gyümölcs fája, a kísértő kígyóval 
törzsén, hátlapján középen aranyozott 
monogramm BVK. i Baja város közönsége).

Az album belső lapja kék selyem, 
a második fehér lapon következő szavak :

Méitúságos

JANKOYICH AURÉL úrnak
Baja és Szabadka városok 

f  U ispá nj á a a k

Ba j a  v á r o s  b á l á s  k ö z ö n s é g e .

A következő lapon ezen felirat van:

Méitúságos főispán ár !
B a j a  v á r o s  polgársága élénk 

örömmel tapasztalván Méltóságodnak 
szeretett városunk szellemi és anyagi 
felvirágoztatása iránt tanúsított ön
zetlen munkásságát, elodázhat lan ked
vez kötelességet kíván teljesíteni, midőn 
egy évi föispáni kitűnő működéséért 
leghálásabb köszönetét fejezi ki.

Legyen Méltóságod meggyőződve, 
hogy magas missiójának teljesítésében 
övedzni lógja mindenkor törhet!én bi
zalmunk és kiváló tiszteletűnk.

Baja. 1882. márczius hó 3.
Méltóságos f  őispán urnák

lekötelezett szolgát.

Ezen lap után még 10 fehér papír 
lap van kék selyem szalaggal az albumba 
kötve, minden lap aráuy szegélj ü virág
füzérrel körítve, minden lapon 4b pol
gárnak, a város szine-javának aláírása, 
arany vonalakkal különítve el egymástól.

Megjegyezzük még, hogy e kiváló 
disz és Ízléssel készült album az oiszAg- 
liirtt Posner Károly Lajos nagykereskedő 
miiintézetőből került ki, s hogy u felirat 
minden egyes betűje művészi kivitelű 
remekmű, könnyen olvasható, ünnepics 
kiuyoniatú.

A fáklyás menőt.
Azon kitörő lelkesedés , melynek 

tanúi voltunk az album átadásakor, ga- 
rantiája volt egyiktől a fáklyás menet 
nagjszerűségének.

Őszinte lelkesedés vonzotta a pol
gárságot már ■/.,8 órakor a „Bárány" 
szálló helyiségeibe, minden ember ostro
mot vívott a tömeg ellen, csakhogy fák
lyát kaphasson a rendezőségtől.

Roppant zsúfolás, de azért példás 
rend volt mindfelé, midőn a tnciiet meg
indult, élén nagy nemzeti színű lobogóval. 
A Rákóczy induló lelkesítő ütemei által 
a különben is lelkes közönség egetverö 
éljenzése mellett fordult ki az ezrekre 
rugó tömeg 000 fáklya vivője a díszes 
főtérre, mely ezúttal kicsiny volt, foly
ton (elhangzott az ünnepelt, a szeretett 
főispánnak neve, annak éljenzése ; mig a 
városház minden ablakából, termeiből 
Baja város szépei gyönyörködtek ezen 
valóban nagyszerű látványon.

A menet i tt  egyet kanyarodott, a 
fáklyák két oldalra fordulva nagy kört 
képeztek, a nemzeti szinti lobogóval Baja 
város törvényhatóságának bizottsági lúg
jai, élükön ( ’serba Ferenc kir. aljárás- 
birtó úrral, mint az egyik rendezővel a 
városháza erkélye előtt állapodtak meg, 
s midőn az erkélyen a főispán kedves 
személye megjelent, újra kitört a lelke
sedés lángja, mig végre a zaj lecsilla
podván, az ünnepeltet, Oserba Ferenc 
aljárásbiró ur következőleg üdvözölte:

M éltóságos fő isp á n  tír  !

Egy örömhír járta  be városunkat, 
reményt nyújtva az aggódóknak, lelke
sítve mindazokat, kik városunk haladását 
szivükön hordták, s ezen örömhír volt 
Méltóságodnak főispánná lett kinevez
te! esc.

Mi nagy reményeket fűltünk Mél
tóságod működéséhez, mert tudtunk, hogy 
kitűnő szakképzettsége, törhet len erélye, 
igazi meleg érdeklődése, javára leend sze
retett városunknak.

Ezen reményünk ma már ténnyé vált.
Méltóságod nem csak rendet létesített 

az igazgatás minden ágában, nemcsak kezde
ményezője volt az életbe léptetett mindazon 
üdvös reformoknak, melyek a további ha
ladásnak is biztosilékai, hanem a munka 
nagyrészét önmagának osztva ki, mint 
polgár lelkesedéssel működött a város
nak szellemi és anyagi felvirágzásán.

De nem elégedett inog Méltóságod 
ezen nagy eredményinél, ezélja, törek
vése bölcsen oda irányult, hogy a kiví
vott sikert biztosítsa.

S z e l l e m i  h a t a l m á v a l  a  p á r t o k  m i n d e n

árnyalatát megnyerve, a polgárokat azon 
lobogó alá gyűjtötte, melyre Méltóságod 
tiiztc a jelszó t: munka, bizalom.

Baja város hálás közönsége min
denkor hű marad az ily vezérhez, mert 
tudja, mert érzi. hogy ily vezér előtt 
csak egy őzéi lebeg, s e ezól: városunk 
haladása, a polgárság jóléte.

Nem szokásból, nem tüntetésből jö t
tünk mi most Méltóságodhoz, s a kép, 
mely ma Méltóságod előtt itt feltárult, nem 
a látszat képe, — mi adósságot jöttünk 
Űzetni, de a szív és a hála adósságát : 
Méltóságodnak vonzalmáért itt rójuk le 
mély tiszt életünket, és szeretőiünket.

Fogadja ezt Méltóságod kegyesen, 
s legyen ez záloga azou feltétlen biza
lomnak, melylyel Baja város lelkes pol
gársága lankadatlanul fog a jövőben is 
csatlakozni Méltóságodhoz, tiszta szívből 
kívánva, hogy Méltóságod a haza javára, 
városunk díszére sokáig éljen.

A riadó éljen ismét ielhangzolt, 
pillanatra csillapulva, újból és újból lel
kesedve tört ki, majd siti csend állott 
be, midőn főispán ur ő méltósága szív
ből megindulva, elérzékcnjültén igy üd
vözölte a polgárságot.

T iszte lt közönség!
Alig múlt egy éve, hogy Buja város 

közönsége, föispáni székfoglalóm alkui 
mából ugyan e helyen, ugyan ilyen idő
ben, hasonló módon nyilvánította szívélyes 
üdvözlete kíséretében lelkesült örömét é-i 
osztutlan bizalmát, melylyel főispánt mű
ködésem elé tekint.

Már e pillanattól fogva élénk vágy 
szállta meg lolkcinct, hogy a föispáni 
tisztességből folyó szigorú kötélne k szá
raz teljesítésén kívül, minden rendelke
zésemre álló eszközt és módot felhasz
náljak arra nézve, hogy ezen nemes város 
rokonszenves közönségének szívélyes ma
gatartását megháláljam és nagybecsű bi
zalmát erőmtől tellietőleg mentül továbbra 
és mentül nagyobb inévbcu biztosítsam.

Ezen lcglióbb óhajom felé való tö
rekvésben segédeszközül szolgált nékem 
a közönség bizalma. Ugyanis a bizalom, 
mely különösen közügyokbeni tényezőknél, 
bizalmat szül, lehetővé tette, hogy a kö 
zönség vezérfél fiaival folyton bizalmasan 
érintkezve, esetről-eset re biztos és pontos 
tájékozást nyerjek a közönség érdekei 
iránt, úgyszintén ezen érdekek megvaló
sításánál választandó helyes útra nézve is.

A verscuyző pártok küzdelmei és 
ellentétei érdekei összeütközésével szemben 
a törvény pártái lan magaslatára emel
kedni, és ezeu állásból a kölcsönös ér
dekek kiegyenlítése által a következmé
nyeiben káros hatású és a közügyek 
folyamára bénitóiag ható pártoskodást 
eltiéniituni, volt egyik iránycszmém.

11a sikerült a kezdet nehézségeivel 
való küzdelem mellett, a lefolyt év alatt 
tanúsított eljárásom által, csak részben 
is a mélyen tisztelt közönség vonzalmát 
és szeretőiét megnyernem; ha sikerült 
ezen rövid idő alatt oly eredményt tüu- 
tetnetn fel, mely a közönséget orra in
dította, Imgy ma ily tüntető módon 
nyilvánuló rendkívüli nagy megtisztelte
tés által újabban is cclatans bizonyité
kát adja fokozot t Lizái mának és vonzal
mának ; ez végtelen örömet kelt bennem 
és boldogsággal árasztja el keblemet.

Nem a ezövétnekek kápráztató csil
logása, nem a külfóny és a zajos tün

tetései; iránti hiú vágyakozás, hanem 
azon tudat, ad nokeni boldogsági érzetet, 
hogy hivatásom teljesitésébcii e nemes 
város l«lkcs közönségének megnyugvására 
működhettem.

Midőn a mélyen tisztelt közönség
nek ezen különös kegyességéért, melylyel 
engemet ismételve érdememen felül el
árasztani szíveskedik, lelkem mélyéből 
fakadó hálás köszönetét mondanék, engedje 
kinyilvánítanom, hogy nem zárkózhatom 
el boldogságom közepette sem az aggo
dalom elöl, miként fogom én mindezt 
Buja varos közönségének meghálálhatni.

Ezen, — egy nagy kérdőjel alak
jában bennem fel-feltoluló, s boldogságom 
érzetén murdosó kígyót, akként vélem 
azonban legbiztosabbnn elfojthatni, ha 
erre nézve az igen tisztelt közönséget 
hívom fel segítségül ; megkérvén önöket,
hogy ajándékozzanak meg jövőre is foly
ton nagybecsű bizalmukkal és szeretet ük
kel : és én biztosítom önöket, hogy a 
miként eddig, úgy ezentúl is főiörekvé
sem leend, önök vonzalmát és ragaszko
dását kizárólag Baja város közjavára 
használni fel.

Fogadja a mélyen tisztelt közönség 
őszinte tiszteletem és ragaszkodásom 
nyilvánítását, melylyel magamat továbbra 
is becses jó indulatukba ajánlom.

A közönség számos helyen percze- 
kig tartó viharos lelkesedéssel fogadta 
szeretett főispánjának ezen szívből faka
dó buzdító szavait, s mintha az ünne

pélyt szándékozta volna meghosszabbítani, 
a beszéd végén újra meg újra felhangzott :
„ Kijen Jankovich Aurél főispán ár / “

A menet, mintha vezényszóra en
gedett volna, ismét egyet kanyarodva a 
városháztérről a ferenczick ule/ájába 
fordulva, folyton éljenzéssel a Rákor/y 
induló lel kosi tő daliával kisérve tért vissza 
a Bárány szállóba s ezzel az ünnepély 
véget ért.

Mindnyájunk keblében feledhetlenűl 
lesz azonban bevésve, hogy erőt, csak a 
kölcsönös bizalom és együtt működés 
ezen örökszép példája nyújt hat, s hogy 
ez fennmaradjon, hő kívánsága minden 
igaz polgárnak.

Köszönet nyilvánitris.
Alulírott rendező bizottság kedves kü 

tét ességét teljesíti, midiin a legforróbb köszö
netét fejezi k i Baja város lelkes közönségének 
azon szívességéért, melylyel a bizottság fe lh í 
vásának engedve, főispán úr ö méltóságának 
tiszteleté,re rendezett Ünnepélynél megjelenni, 
s az által az Ünnepély fényét emelni szíve
sek voltak.

Erőt m entünk ezen bizalomból arra 
hogy szívás összetartás, lankadatlan munkás
sággal továbbra is azon működjünk, miszerint 
ezen sokat sze.nvede.tt, sokat csalódott, de etéi( 
mindnyájunk által hőn szeretett városunkban 
a jólét, a megelégedés biztosítva tegyen.

Baja, 1882. april hó 11.
A rendező bizottság megbízásából:

( ’serba Ferenc.

felelős szerkcszlő: kőniunkatárx:

Cser lm Ferenc. Devleh László.

N jo u iu to t t  Nana) La jos könyvnyom dájában Buján.


