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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Kéziratok nem adatnak vissza.

1) u n a i li i d.
Évek kosszá során, midőn a vasú- 

ti ősszel;öttelésérr. küzdöttünk, általános 
volt a nézet, hogy a budapest-ziinonyi 
fővoual kiépítés! magával hozza a baja
szabadkai vonalat.

Ezen szárnyvasút fontossága a szak
körök előtt általános elismert volt, nem 
csak azért, hogy egy igen élénk keres
kedelem és iparral biró várost és termékeny 
vidékét csatolják a fővonalhoz, hanem 
picit eléggé erődnek tartották már az 
ország központját, Budapest fővárost, arra, 
hogy fontosságánál fogva, megizinosod.i,- 
páhál fogva, nem fog veszteni akkor, ha 
az ország keletéből más, a fővárost neiu 
érintő, közlekedési vonal is létesül a 
Dunán át.

A központosító törekvés mellett, 
melynek az volt czélja, hogy az ország 
minden részéből kiinduló vasút Budapestre 
törjön elő, s ott mint I rtzpontban talál
kozzék, folyton látható vo t. azon tervezés 
is, hogy a kereskedelem és iparnak ezen, 
mondhatni csatornája, más irányban is 
létesiteBsék,

Nem elegendő az ország kereskedelmi 
igényeinek csupán a Budapesten biztosított 
dunai átkelés, több ily átkelésre van szük
ség.

Az ország keletéről jövő áruk tért 
keresve nyugat felé törnek, s káros, ha 
fiéru a legrövidebb úton érkeznek rendel
tetési helyükre.

Évek óta hangoztatják a szakkörök, 
hogy állandó dunai átkelésre van már az 
országnak, a kereskedelmi igényesnek 
szüksége a budapestiu kívül.

Hallottuk számtalanszor, Baja mel
lett szándékozik a kormány állandó á t
kelést létesíteni, s tán mondhatjuk, hogy 
mi azon vérmes reményekben éltüuk, 
hogy ezen dunai Ilid bizonyosan itt épül ki.

Pár nap óta ismét és ismét felme
rül a hír, hogy a jövő évben szándé
kozik ntár a kormány a vasúti hidat 
kiépíttetni Bajánál, avagy Gombosnál, 
sőt valószínűbb, hogy Gombos kapja a 
hidat, Baja pedig a gőzkompot..

Az eszme tehát a létesítés stádiu
mába jutott, itt az ideje, hogy városunk 
s a polgárság érdekeinél fogva, minden 
erőnkből hassunk oda, hogy a Ind Ba
jánál építtessék ki.

M ert nem közönyös dolog az, hid, 
vagy gózkompou történik-e az átkelés.

Ha mást nem tekintünk, csupán azt, 
hogy a hid a Dunán való közlekedést 
minden időszakra biztosítja, mig a gőz- 
komp-küzlekedés már a jégzajlás alkal
mával beszüutettetik, kétségtelen, hogy 
kereskedelmünkre igen nagy fontosságú 
kérdésuek kell tekinteni azt, hidat vagy 
gőzkompot kapunk-e.

De nem csak nekünk áll érdekünk
ben, hogy a hid Bajánál építtessék, ha
nem érdekelve van Tolna, Baranya, Pest
megye is, tehát az ország négy nagy 
megyéjének érdeke jár együtt, mert hisz 
szűk, hogy Bácsuiogye inkább Baja, mint 
Gombos leié hajlik.

Ne vesztegessük az időt, indítsunk 
mozgalmat az érdekelt megyékkel egye
sülve, nehogy késő Jegyen bánatunk.

Ezen mozgalmat kétségkívül nekünk 
kell kezdeményeznünk, mert épen mi va 
gyünk azok, kik az érdekeltek közt leg
többet, majdnem mindent veszthetünk.

A mozgalmat azért kell minél sür
gősebben megindítani, mert a kérdés szak- 
szet ü megvitatása, tanulmány ozása hosszabb 
időt vesz igénybe, s akkor, midőn a hid 
ügye eldöntés alá kerül, bírnunk kell 
mindazon okokat, melyek támogatják azon 
forró óhajunkat, hogy a hid Baja mel
lett építtessék,

A magyar társadalom 
feladata.

A jelen időnek legnagyobb fela
data édes hazánk Magyarországból müveit 
és jogállamot teremteni s azt minden 
izében magyarrá tenni. Éhez szent jo
gunk van, mert ez a föld a mienk. 
Apáink vérrel szerezték, s tartották 
meg egy hosszú ezredéven át

Mi küzdi Unk és mi v éreztünk 
mindenkoron határaink, alkotmányunk 
és szabadságunk oltalmáért, s bár sza
badságunk és alkotmányunk áldásait kész 
örömmel és testvéries szívvel megoszt
juk e haza minden hü fiával, de ezek
től meg is várjuk, hogy Magyarországot 
magyar országnak tekintsék, s nyelvünk 
elsajátításával annak szolgálatára magú- 
hűt. népessé tegyék.

Mert a jog kötelességekkel jár. 
A ki valamely országban alkotmányos 
jogokat, kivan élvezni, annak el kell 
fogadnia és téljesitnie alkotmányos köte
lességeit is.

De hogy a köztünk élő testvérnépek 
e kötelességüknek eleget tehessenek, s 
a hazát és közügyeket hozzánk hasonlóan 
szolgálhassák, annak első feltétele nyel
vünk elsajátítása.

Erre kell őket rábírnunk és kény
szer itenütik. Azt hóm követeljük, hogy 
saját nyelvükről lemondjanak, de hogy 
az ország hivatalos és uralkodó nyelvét 
ismerjék és bírják, s ez által magukat 
a közszolgálatra képesekké tegyék, azt 
már nem engedhetjük el. Szükségünk 
van tevékenységükre, a közügyektől 
való távolmaradásuk veszteség a közre.

Ezt három utón eszközölhetjük. A 
törvényhozás, a közigazgatás és társa
dalmi utón. H a e három laktor egyaiánt 
megteszi kötelességét, akkor Magyaror
szág tizenöt-busz év alatt igazán ma
gyar országgá lesz.

Csak következeteseknek, erélyesek
nek és kitartóknak kell lennünk nagy 
munkánkban.

A  törvényhozásnak kötelessége oly 
törvényeket hozni, melyek megszabják, 
hogy semmiféle állam- és közszolgálatba 
sehol, semm- téren és semmi ürügy 
alatt oly egyéu fel ne vétessék, ki a 
hivatalos nyelvet szóval és Írásban nem 
birja.

Ne lehessen biró, ne lehessen ügy
véd, ne lehessen pap, jegyző, tanító, 
egyáltalán ne viselhessen semmi közhi
vatalt. A közigazgatás ügyeljen fel és 
alkalmazza gyakorlatban a törvény ren
deletéit kérlelhctleu következetességgel. 
A lársadalom pedig siettesse és könuyitse 
a nagy átalakulást, egyéni és egyleti 
közreműködésével.

A méhészet az orsz. kiállí
táson .

A méhészeti osztályt a mezőgazdasági 
csarnokban, a délnyugati kapuu bemen ve, 
a jobboldali szegletben látjuk elhelyezve 
320 1_J méternyi területen.

Hazánkban a méhészet a hatvanas 
évek végéig oly elaléltságban volt., hogy 
szinte — majdnem egészen elenyészett, 
Okszerű méhészetről akkortájt hallani 
is alig lehetett.

A délmagyarországi méhészcgylet 
tűzte ki legelőbb hazánkban az okszerű 
méhészet zászlaját; majd azután a békés
megyei és Aradi méhészegy letek. Legtöbb 
tevékenységet a délmagyaiországi egylet 
[ejtett ki. Azonban működése mégis ha
zánknak csak egy kisebb részére terjedt ki,

liolott szükséges lett volna az egészet 
felölelni. Ereztük egy országos méhész
egylet hiányát. Az öreg marosmenti 
méhész intézett legelőbb felhívást n hazai 
méhészekhez egy országos méhészeti ogyc- 
sídet alapítására. De szava elhangzott. 
Majd Knescli János műegyetemi tanár, 
mint az országos gazdasági egyesület 
méhészeti szakosztályának elnöke, rende
z e t méhészestélyeket, melyeken ö a 
méhészetből érdekes felolvasásokat tartott. 
Mindjobban szaporodott u  érdeklődők 
száma.

Ezen estélyeken vettetett fel az eszme, 
egy országos méhészeti egyesület alapí
tására. A kezdetben ki merte volna re
ményleni, hogy az ezen estélyeken ossz.e- 
gyülekezni szokott szerény kör, rövid öt 
év alatt helyét derekasan megállja s a hazai 
méhészetnek nem remélt lendületet adjon. 
A  vállalkozás nem részesült eleinte nagy 
biztatásban, de hozzá fogván a munkához, 
sikerült 1879 ben. az országos méhészeti 
egyesületei, mogul-untain. Kezdetben alig 
volt kétszáz tagj . : i i.ö/.el vau tagjainak 
száma a kétezerhez.

Az egyesület terjesztő az okszerű 
méhészet tudományait a havoukint meg
jelenő méhészeti lapok utján. Buzditá a 
hazai méhészeket a haladás felé. Továbbá 
„A méhészeti káté" kiadásával vezér
fonalat adott a kezdők kezébe. Majd 1882- 
il< évben Budapesten méhészeti kiállítást 
rendezett. Nem vallott vele szégyent; az 
a küliöldiek által is elismerésben része- 
sittetett. Sikerült, az egyletnek továbbá 
a földmivclési minisztérium támogatását 
is kieszközölni. Kezdetheti csak az anyagi 
segélyben való részesítése által, majd a 
váudortanitói intézmény felállítása által. A 
vándortanitók bejárván kerületeiket, a 
méhészet tudományát minden egyesnek 
mintegy a helyébe vitték.

Az eredmény azonnal szemlátomást 
mutatkozott. Az egyesület tagjainak száma 
napról-napra szaporodott. Áz 1883-ik 
évben Békés-Gyulán megtartott méhészeti 
kiállítás tauusitá a haladást.. És íme most 
az orsz. kiállításon oly rendkívüli haladást, 
a melyet a méhészet tüntet elő, hazánk 
egy iparága sem képes felmutatni. Rövid 
tíz év alatt majdnem a semmiből előva
rázsoltunk oly méhészetet, mely hivatva 
vau európai országok méhészeteit túlszár
nyalni. Ma már az a kérdés, hová tegyük 
ama tömérdek mézet, a melyet a magyar 
méhészek termelni képesek. De csak le
gyen is mentői több. Piaczot majd lelünk 
annak ; csak legyen mit eladni.

Am de beszéljenek a számok:
Kiállító jelentkezett az állandó ki

állításra 198 egyén, A 2286 darab kiállí
tott tárgy hói esik az irodalmi és tanulmány i 
részre 95 J drb.

Különféle szerkezetű méhlak kiál
líttatott 135 drb, melyek nagy része 
keretes kaptar.

Légüritö gép kiállíttatott 20 darab. 
Kisebb méhészeti eszköz 616 darab- Méz 
üvegekben és keretekben, úgy viasz és 
propolis, összesen 1104 drb. Összesen 
tehát 2826 tárgy vau kiállítva. Ha te
kintetbe vesszük azt, hogy nekünk ma
gyaroknak egyáltalában nem természetünk 
azzal, a mink van, kérkedni, bátran 
elmondhatjuk, hogy ez csak halvány képe 
aun&k, & mi tényleg létezik.

Hazánkban miuden községben van 
méhészet. Vaunak kik 5— 10— 20 kassal 
méhészkednek. De vannak sokan, a kik 
70 — 80, sőt százakta menő méhtörzseket 
bírnak. Vaunak a kik kellemes időtöltés 
kedvéért bíbelődnek a méhek kel. De a 
nagy rész a méhészetet mint rendes 
hasznothajtó iparágát iolytatja, százakat 
vesznek be abból évcukéut.

Hazánkban —  amint ezt a kiállítás 
is igazolja —  a méhtermények — méz 
és viasz — kitűnőek s oly mennyiségben 
termeltetnek, hogy azok igen fontos ki
viteli czikket fognak majd idővel képezni. 
— Azonban a magyar méznek még nincs 
meg a jó hire. A régi rendszer szerinti 
méhészek a melleket öszszel lefojtván, a 
lépeket a kasokból kivagdosták s úgy 
mindenestől, döglött méhekkel, kukaczokkal 
együtt, hordókba lecsömöszölték s ezen 
zagyvalékot kipréselve adták cl mint nié-
7.:t. Természetesen ezen méz a meleg 
hozzájárulásával felforr, megsavanyodik, 
elromlik. Ilyen mézet vásárolván a kül
földi kereskedők, nem csoda, ha a magyar 
méznek rosszhírét költötték. Most azonban 
már az újabb rendszerű méhészek tiszta 
szim ném  állítanak elő. Ezen méz majd 
idővel meg fogja lelni piaczát- De ahhoz 
idő kell és az egyes termelőkre az felette 
nehéz feladat. Reméljük azonban, hogy a 
minisztérium e téren is érvéuyesiieudi 
hathatos támogatását.

Hazánk dús virányát tekintve, bátran 
felvehetjük számítási alapul, hogy miuden 
10 katasztrális holduyi földön egy törzs 
méh megél. A mintegy 60 millió katasztr. 
holduyi földünkön tehát megélne mintegy 
6 millió törzs méh. Ez idő szerint hoz 
zavetoleges számítással alig van még egy 
millió törzs méh hazánkban. Ezen egy mil
lió törzs méh, 3 fiijával számítva, három 
millió frt. jövedelmet ad. De tarthatnánk 
G-szor ennyit és a jövedelmünk hatszor 
ennyi — 18—20 millió forint — lehetne. 
Megérdemli tehát a méhészet, hogy az 
mentol jobban lejleszszük.

A  minisztérium alig tehet hasznosabb 
befektetést, m inta mit az okszerű méhészet 
fejlesztésére fordít. Áldásos és okszerű 
működését igazolja ezen kiállításunk sike
re is.

A közönség köréből.*
a  „Baja" és a „Bajai Közlöny" czimü 

helyi lapok, e folyó évi juuius hó 14-éa 
kiadott számaikban, az a folyó évi junius hó 
11-én megtartott törvényhatósági közgyűlés 
lefolyásáról megemlékezvén, a „Baja" czimü 
lapban az mondatik, hogy Scheibner Gyula 
főkapitány nyilatkozatában visszautasította 
a vadat, és kijelentette, hogy személye elleni 
busszu vezérelt az indítvány beadásánál.

A főkapitány eme védekezésének az 
ellenkezője áll, az csak hatásra volt szá
mítva, mivel a főkapitány vinczellérem sze
mélyében eugemet akart bosszantani, hogy 
miért, azt ö tudja.

A „Bajai Közlöny" czimü helyi lap 
már tovább megy, és a többi között hang
súlyozza, hogy a közgyűlés nagy izgatottság 
kozott oszlott fel, és a bizottsági tagok leg
nagyobb részé helytelenítette eljárásomat.

Nehogy a nagy olvasó közönség félre 
vezettessék, eljárásom igazolása, és az általam 
alliioit ténynek bebizonyítására itt közlöm 
egész terjedelmében az általam beadott in
dítványt, és ahoz mellékelt tanuk nyilatko
zatát, — megjegyzem, hogy utóbbi felolvasva 
nem lett s enuelfogva a közgyűlés tagjai a vád 
alapossága felöl tiszta képet nem nyerhetlek.

Scheibner Gyula főkapitány tartott sta
tisztikai elötuiást működéséről, és saját élmé
nyeiről, de nagy bölcsen hallgatott arról, a 
mi a vád alapját képezi, hogy t. i. Matko- 
vics Miklóst vén disznónak uem nevezte, 
védekezni nem engedte meg, és tauuit nem 
hallgatta k i ; — és ez igen természetes, mert 
tnszeu az általam állított vádak megtörtént 
tények, és a legfényesebben igazolva van 
a tárgyalási jegyzőkönyvvel, melyben nyoma 
sincsen annak, hogy a tauuk kihallgatva 
lettek.

A mi pedig azt az állítást illeti, hogy 
a bizottsági tagok legnagyobb része hely
telenítette volna eljárásomat, anuak épen 
ellenkezője áll, mert a közgyűlést követő na
pokon lübbeu nálam megjelentek, és köBzö-

* )  E  rovat a la tt  a közérdekkel összefüggő 
közlemények d ijta lau u l, a beküldő felelőssége m e l
lett közoltctuck. bzork.



Hetüket nyilvánították, hogy találkozott valaki,
a ki a visszaélésekkel szemben fellép.

Ezúttal cl nem mulaszthatom, és ked
ves kötelességemnek ismerem kijelenteni, hogy 
mcltóságos Jaukovich Aurél elnökié főispán 
ur pártatlanul, — részrehajlatlanul járuit el, 
és a két félszobáiét figyelmeztette, hogy 
minden bizottsági tagnak jogában áll indít
ványt beadni.

Vitatkozásba bocsájtkozni nincsen szán
dékom, de feleslegesnek is tartom, miután 
a tanuk vallomásával vádam alapossága bei
gazolva van.

Különben kíváncsisággal nézek — az előz
mények után — a vizsgálat eredményére; s el
várom Drescber Ede polgármester úrtól, a 
mint annak a közgyűlésen is kifejezést ad
tam, hogy a vizsgálatot közbenjöttimmel 
fogja megejteni, és az általam még hivat
kozandó és előlegesen bejelentendő tanukat 
kihallgatandja.

Baján, 1885. junius 17.
Mildsevics Márton, 

királyi közjegyző s bizottsági tag.

Tekintetes közgyűlés !
Köztudomású nem csak itt Baján, de 

a vidéken is, hogy rendőrségünk nem fi
iéi meg a hozzákötött várakozásnak, sőt 
miüt csak a közel múlt is igazolja, a rendő
rök oly botráuyt idéztek elő, hogy katona
ságot kellett requirálni, a részegen dühöngő 
rendőrök lefegyverzése és a polgárok meg
védésére.

Volt már úgy hiszem többeknek módja 
akár közvetlenül, akár közvetve értesülni 
rendőreink basáskodásairól, de hiszem arról is, 
hogy az ily basáskodásokat feljelentő legtöbb 
esetben vádlottá lesz, s elitélték; elitélte a 
rendőrkapitány a nélkül, hogy kihallgatta 
volDa, hogy védelmét előterjesztette, és ta
núinak kihallgatását elrendelte volna.

Hogy ez áll, rögtön okmánnyal igazolom.
Már pedig tudjuk azt, hogy a milyen 

vezérlet, olyan a mivelet, ha tehát rendőre
ink bábáskodnak, ha hamis feljelentéseket 
tesznek, ha ütnek, vernek egy békés agg 
adófizető polgárt, ha hajmeresztő istenká
romlást visznek véghez büntetlenül, akkor az 
elfogulatlan ember nyugodt lélekkel mond
hatja ki, hogy a bűnös az, ki az ilyent meg- 
nem büntet, a ki pedig hivatásszerűen az 
ismert bűnt megnem bünteti, hivatalos kö
telességét mulasztja el, a ki pedig hivatalos 
kötelességét annyiszor és annyira elmulasztja, 
hogy az egy messzeterjedö károsodásnak 
lesz alapja, érdcmetlen arra, hogy azt a 
helyet betöltse, honnan az igazságnak kell 
visszasugároznia, honnan az igazságos intéz
kedések jönnek az összpolgársag érdekében.

Már pedig rendőreink túlkapásai az 
illetékes lökapitáuy által, kellő, és méltányos 
megtorlásban sohasem részesültek, hanem 
hogy a vádló, mint vádlott elitélve lett, az 
a kapitánysági levéltár titkaiból kitiiulietik.

Ila pedig a főkapitány ezen, varosun
kat annyi tekintetben érdeklő intézményt, 
a békés polgárság nyílt zaklatására akarja 
felhasználni, akkor a t. közgyűlés kell, hogy 
közbelépjen, mert kell, hogy megbízóink ér
dekét védjük, kell, hogy azokat, kiket mi itt 
képviselünk, a jogtalan zaklatásoktól meg
mentsük, s azt ki eme zaklatásokat létesülni 
engedte, avagytán éppen fejlesztette, mert 
megjegyzem, hogy rendőreink, minden jog
talan eröszakOBkodásukor fennen hirdetik, 
mintha csak a lökapitauy egyenes, és hatá
rozott utasításából járnának el, és ezt a 
fókapitáuy soha meg nem tagadta, — köte- 
lességszerüen a legyeimi hatóságnak átad
juk, azért ha ily esetekben nem a tiszta 
igazság, és méltányosság vezérli határoza
tainkat, hanem személyes érdekek, akkor 
mi visszaélünk azon bizalommal, mellyel 
polgártársaink ide választásunkkor felru
háztak.

Nem azt akarom én, mint Miláse- 
vits Marton, és mint törvényhatósági bí
zott. tag, hogy egyes rendőrök túlkapásaiért 
u rendőrség főnöke bűnhődjék, hanem igenis 
azt, hogy toroltassanak meg a főkapitánynak 
n/on túlkapásai, melyekkel a polgárság, s 
az igazság rovására a hamis feladást acczep- 
tálja, pusztáu a feljelentésen alapuló ítéle
tekkel a törvényt sérti meg ; mert ha ma 
egy leljelentcs elég volna a marasztaló íté
lethez, úgy nem hiszem volna itt egy is kö
zülünk, kit már hamis feladás fo ytan ciné 
llellek volna.

Pedig Scheibner Gyula főkapitány ur 
így jár el, melyre nézve szolgáljon inusztra- 
tzióul a következő panaszlott tény.

A most múlt országos vu.-iir alkalmi 
val viiiczcliémn Matkovns Miklós kihajtotta 
tehenemet eladás végett oda, hol a bajaink 
egyáltalán teheneiket árultak.

ült járt, Scultéty alkapitány is, kiről 
pedig tudjuk, hogy semmi viszást megnem 
tűr s ha tehenein útban állt volna, bizo
nyára elrendeli ounan.

Később két részeg rendőr jött oda 
Gizinger és Pollik nevtiek, es azonnal — 
mert vÍBczellérem kérdezte tőlük, — hogy 
nem-e pálinkáztak be, durva káromlások 
között borjas tehenemet kardlnpozni, ül éves 
vinczelléremet lókdösni kezdtek, ugyannyira, 
hogy tehenemet haza kellett vezetni.

Megjegyzem itt, hogy mint a csatolt 
bizonyítványból is kitűnik, a többi ott le
vők felsem hivattak a hely elhagyására, te
hát kétségtelen, hogy útban nem volt az en 
tehenem bt1,

Hogy a rendőrök bűnös tettük bünte
tése elöl * meneküljenek, s vinczelléremet a 
feljelentésben megelőzzek, feljelentették öt.

Eu vinczelléremet oda utasítottam, hogy 
csak a kitűzendő tárgyaláskor terjessze elő 
viszonvádját, és tauuit akkorra vigye magá
val, magam pedig u főkapitánnyal értekez
tem, hogy a legszigorúbb vizsgálatot ejtse 
meg, és a hivatkozott tanukat hallgassa ki, 
mit ö meg is Ígért, azonban, hogy megnem 
tette, az A. alattiból, s a fentebb hivatko
zott számú okiratból kitűnik. — Pedig ha 
igy jár el a főkapitány velem szemben, úgy 
miként járhat el a szegény tudatlan néppel.

A múlt hó 18-án tartott tárgyaláskor 
Sckeibner Gyula lökapitáuy, mint a esatott 
bizonyítványból látható, egyoldalulag intéz
kedve, a helyett, hogy a polgári jogaiban 
sértett szolgámnak adott volna elégtételt, 
uiig öt ítélte el d írtban a nélkül, hogy vé
delmét meghallgatta, avagy tanúitól vallomá
sát kivette volna, hanem a helyett v é n  
d i s z n ó n a k  t i t u l á l t a  öt ,  s a rend- 
• röknek apprehensiv hangon azt mondotta, 
h o g y  b e k  e l l e t t  v o l n a  k i s ér u i, és 
b e c s u k n i .

Ezen utóbbi ténye az, mely joggal vi
hető vissza rendőreink busáskodásaira, a 
melyért a főkapitány a felelős, s leirt ténye 
pedig az 1871. évi 8. t. ez. HÓ. §-asaz 1870. 
évi fegyelmi törvény 1-sö §. a. pontjába üt
köző fegyelmi vétség, melyet lm megtorlásra 
nem ajánlanánk, akkor hivatásunkat sértjük 
meg, mert egy megsértettet az elégtétel adás 
helyett elitélni nem más, mint maga felett 
marasztaló ítéletet hozni, s midőn kijelentem, 
hogy nem akarok ezúttal a rendőrség ta
núra obseurájába hatolni, indítványozom, 
hogy utasitassék a helyi közigazgatási bizott
ság az 1870. évi VI. t. ez. 43. §. alapján, 
hogy Scheibner Gyula főkapitány ellen hivata
los kötelesség mulasztása, és kötelesség 
szegés miatt a fegyelmi eljárást rendelné 
el és a kifejleudökhöz képest Ítéljen, s egy
úttal utasittassék a rendőrkapitány, hogy 
ítéleteit ne a puszta feljelentésre, hanem a 
kiderített tényállásra állapítsa, a vádlottakat 
megne felemlítse, mert az inquisiczió ideje 
lejárván, a kínvallatások és megfélemlítések 
tiltott cselekmények.

Baján, 1885. jun';., D-én.
Teljes tisztelettel 

M i l d s e v i c s  M á r t o n , 
bizottsági tag.

Másolat.
Bizonyítvány. Melynél fogva én első 

helyen alulírott Tor János hitletéteiem fel
ajánlása mellett tanúsítom, hogy a bajai ka
pitányi hivatalnál 345/1885. szám alatt Mat
kovics Miklós elleni ügyében e hó lb-án 
tartott tárgyaláson jelen lévén, ha Scheibner 
Gyula főkapitány ur kihallgatásomat elrendeli, 
a következőket adtam volna elő. — A Szent- 
györgy napi vásárkor, ott hol a hajaiak 
ái ülni szoktak Matkovics Miklós tehenet 
árult, én is tehenet árultam. — Pollák Jó
zsef, és Gizinger Mihály rendőrök megjelen
tek ott, és öt tehenével onnan elzavarni 
akarták, mire Matkovics kijelentette, hogy 
miért akarják éppen Öt elűzni onnan, mikor 
se útban nincsen, és a többiek az elűzésre, 
illetve a hely elhagyására felhiva nem lettek,
— erre Gizinger rendőr kardját kihúzta, és 
e szavakkal „az ur istenét a gazdájának“ 
a tehenet kardlapozni kezdte, és azt teljes 
erővel ütötte is, és közben Matkovicsnak eze
ket mondotta „a vén disznó is ten é t,é s  lök- 
dösték is öt nagyon. — Továbbá, hogy ugyan 
ott árullak többen is tehenet, én is, de sem 
azok, se cu felhiva nem lettem arra, hogy 
ouuet elmenjek, b továbbá hogy Matkovics a 
tehenet kézen tartotta. Kijelentem továbbá, 
hogy midén e hó 18-áu a kapitányi hivatal
ban tanusagtétel végett megjelentem, Scheib
ner Gyula főkapitány, Matkovicsot magát 
menteni, több Ízben tett fenyegető kijelen
téssel megengedni megtagadta, es tanúinak 
kihallgatását még említeni se engedte, de azt 
mondta „hogy az ilyen vén disznót be kellett 
volna kísérni, és bezárni.“ Ezen vallomáso
mat teszem a kéidéscs ügy tisztába hozha- 
tása végett.

Másod helyen írott szinten esküm fel
ajánlása mellett állítom, hogy kihallgatásom 
eseten ezen vallomást tettem volna. — Én 
PetreseVica Mihály a szeutgyörgyi vásárkor 
Matkovicscsal egy helyen tehenet árultam, es 
sem engem , sem a többit Jeln-m hív
tak, csak Matkovicsot, pedig utbuu sem volt.

A rcudötök Pofiak es Gizinger voltak, ez 
utóbbi „ven disz.uó, kar hogy uiegveuiilt az 
istenit- szavakkal illette ól, lökdostek, es fe
nyegettek nagyon. — Ugyanitt Scultéty ul- 
kapitány is veit tehenet, es ueiu tett kifogást 
a hely elfoglalása ellen. Ezen vallomásomat 
most Matkovns jogai megvédése szempont
jából adom ki. Miről kiadiuk Matkovics Mik- 
iüs köreimére ezen nyilatkozatot. Buján, 18*5. 
májusiul 11*. Tor János j névirö Spitzer Ui- 
poi, s. k. Pciiesevits Mihály, s. k. Előttünk : 
Droisziger Kálmán, s. k. Biczók Nándor, s. k.

Kiállítási hírek.
Vasöntő és gép-gyár iparunk.

• A heh lick-gyár. —
Országos kiállításunk tudvalevőleg an

nál jobban meglepte a külföldet, mert eddig 
nemcsak a külföldön, de még nagyrészt nálunk 
is uz a most már lényében megczáfolt véle

mény uralkodott, hogy Magyarország a maga
sabb gépgyártás terén a kezdet nehézségeit 
sem küzdte le, hanem úgyszólván a kezdet 
kezdetén áll, úgy hogy az egész világ meg 
volt róla győződve, hogy idegen segélyt e téren 
nem nélkülözhet.

Hazai gépcsarnokunk és a hozzácsatla
kozó számos kisebb nagyobb pavillon más 
nézetre terelték az érdekelteket. Vasművoiuk 
és gépgyáraink bebizonyították a kiállításon, 
hogy sokra képesek és hogy a versenyt rég főn- 
álló külföldi hasonló telepekkel mindenkor fel
vehetik. Lesz még alkalmunk a gépcsarnokot és 
annak tartalmát e lapok hasábjain megbe
szélni, most azonban figyelmünket egy oly 
budapesti gyártelepre irányozzuk, mely sze
rény kezdetből fejlődött oly nagygyá, hogy 
most már az első helyet foglalja el vas és 
gépgyáraink között.

A Scblick-féle vasöntöde és gépgyár 
részvénytársulat ez. Midőn körülbelül 25 évvel 
ezelőtt néhai Scblick Iguácz Budán egy kis 
vasöntödét állított fel, aligha remélte, hogy a 
nevét viselő vállalat ily óriási kiterjedést és 
alapot nyeljen.

Ma a gépgyár 40,000 □m éter területet 
foglal e l ; maga a vasöntöde pedig 2000 Q  
métert, s a modern technika vívmányai sze
rint fölszerelve 200 métermázsa súlyú vas
darabokat képes önteni. Az ide tartozó iniu- 
taasztalosság nagytcrjedelmü helyiségeiben 
több mint 100,000 különféle öntvény-mintát 
tartalmaz, épületek vasrészeinek, rácsozatok, 
oszlopzatok, géprészek és minden más kép 
zelbetö vasöntvények öntésére. Az öntödében 
több mint 250 munkás, hetenkint körülbelül 
800 métermázsa öntvényt állít elő.

Az öntödéből a 2500 □m éter területű 
hidépitési és épület, vasszerkezeteket előállító 
műhelybe lépünk, hol koloszszális gépek sike- 
titó zaja fogad berniünket. Itt készültek a nagy
szerű tözsdeépület, a főposta, föváinház, az aka
démia palotaja, a dalmű színház, az elevátor, 
a fiumei kikötő-raktárak, a városligeti hidak, 
számos vasúti Ind, köztük a Szajol melletti 
220 m. hosszú Körcs-bid vasszerkezetei, mely 
utóbbit a gyár mindössze ü bét alatt ál
lította fi 1.

Innen a gazdasági gépek osztályába ju- 
tuuk, melyuek helyiségei fölötte ezélszeriieu 
vannak berendezve. Alig két éve, hogy a 
gyár ezen osztálya fenáll, és már is oly ered
ményeket képes ielmutatui, melyek csaknem 
egyedülállók a gépgyárak történetében. Ezen 
osztály működését a már híressé vált Schlick- 
Stiuinpach féle többvasu ekékkel kezdte meg, 
mely ekék a két év óta rendezett körülbelül 
25 ekeversenyen első rendű dijakat nyerve, 
valamennyi külföldi versenytársaikat legyőz
tek és rövid idő alatt oly nagy keresletre 
tettek szert, hogy most már az 'azelőtt leg
jobbaknak tartott külföldi hasonló gyártmá
nyokat lassan lassan kiszorítják Magyaror
szágból. Ezen ekék előnyeit az európai hírű 
holienlieimi gazdasági intézet is elismerte és 
a legszigorúbb alapokra fektetett Ítéletében 
kimondotta, hogy ezen ekék gyártása a gyár
nak becsületére válik.

a  gyár ornamentikái osztálya szintén 
nagy figyelmet érdemel. A belépőt Olymp 
összes istenei, istennői és múzsái fogadják.
A számos már kész és mintául szolgáló myt- 
hologiai alakok, kifogástalan kivitelben, ér
dekes látványt nyújtanak. Bronzba öntött 
kisebb-nagyobb alakok egész halmaza látható 
itt. Továbbá a vajda-hunyadi vár gyönyörű 
réz es horgany diszitményei, a magyar 'kir. 
államvasutak pályaházáuak szó bormintái és 
a daluiü-sziiilniznak ornamentikái diszitmé 
nyci, a Deák-Mauzóleum kupolájának tetején 
álló „Genius" alak mintája stb.

Az általános gépgyári műhelyben ké
szülnek a nagyobbszerü gépek: központlutó 
szivattyúk a legkisebbtől a legnagyobb ará
nyokig ; teljes vízlevezető berendezések, for
gó és futó daruk, személy-és teher felvonók, 
gép víz- és kézi hajtásra, mozdonyok, ka
zánok, accnmulálorok, modellezek, kotró- 
gép-berendezések, transniissiok és más be
rendezések külöuíéle iparágakra. Itt készült 
az. apát-mindszenti Tisz.a-szabályoz.ó társulat 
számára az. óránként 20 millió kilogranrmé- 
ter munkaképességű két darab kö/.pontfutó 
szivattyú, továbbá a rima-murány-aalgó-tar 
jáni vusművekuek több heugerszéke, kohó- 
keinetieze leszerelései, legszesz és szélvczelé- 
kei, linó es forgó darui; a dalmüszinház 
viz.nyoinasu gcphereiidezese, a fiumei Kikötő- 
raktalak Iclvouó gépéi, o kikötő vasszerke
zetű világító tornya stb.

A kiállításon a Schlick-gyár elsőrendű 
helyit loglal el. A főkapun belepve, mindjárt 
szunheutlik a zenekari pavillon. mely gyö
nyörű kivitele által méltán részesül köztél- 
sz.esben. /\z. impozáns ipurcsaruok óriási vas
vara szinten c gyanít dicséri mesterének.

A benyomás, melyet e vusszerkezet tesz 
felölte kedvező a szakértőkre is, különösen 
azért, mert (búzára, hogy e vasszerkezetbeu 
i>*'0,000 kigrain vas van feldolgozva, az mégis 
kellemes, könnyed benyomást gyakorol, és m in 
latszik nehézkesnek, mely ncíiez feladat, meg
oldása az összes bel- és külföldi szakértők 
általános elismerését vívta ki. A gyár kiváló 
munkaképességét mi sem bizonyítja fénye
sebben, mint hogy e vasszerkezet elkészítése 
5 hónapig és a kupái a dekoratív díszítése 
csuk Ü hétig tartott.

Az iparcsarnok közepén álló gyönyörű 
ugrókul és ettől jobbra elhelyezett es a 
Deák szoborhoz tartozó „Justitia", bronzalak, 
mely a király figyelmét is lekötötte, továbbá 
a \  éttér tábornok síremlékét képező nyugvó

oroszlány és több mellszobor szintén a gyár
ban készültek.

A gazdasági gépcsarnokban a legna
gyobb helyek egyikét foglalja el a gyár. A 
működésben levő gózcséplökészletek és egy 
óriási központlutó szivattyú, az ott kiállított 
istálló berendezések, zúzó- és daráló-, szecska- 
és répa vágógépek, ekék stb. fölötte érdekes 
egészet képeznek és láthatóvá teszik o gyár 
nagy munka- és versenyképességét.

Midőn a kiállításnak e csoportját el
hagyjuk azt a benyomást visszük magunkkal, 
hogy czéltudatos vezetés, alapos tauuluiá- 
nyozás mellett sikerülni kell egy oly erötel 
jes hazui gazdasági gépgyári ipart teremteni, 
mint az hasonló körülmények közt a Scblick- 
gyárnak is sikerült, mely bizonyára nem 
szorul többé a külföld segélyére. Nem a közön
ség hazafisága biztosítja a gyárnak a vevők 
nagy körét, hanem gyártmányainak kitűnő- 
sége.

Vende Soma.

Különfélék.
— Bács-Bodrogit megye lótenyésztés 

jutalmazására engedélyezett állami dijak 1885. 
évi junius hó 14-éu következőleg osztatlak 
ki: 1. dij. Szabó Ferencz Csantavér, 12 
darab magyarítrany. 2. díj. Melchcr Mihály 
Gákova 10 darab magyararany. 3. dij. llef- 
ner Ferencz Gara 8 darab magyararany. 4. 
dij. Eiírid Adum liigyicza 7 darab magyar
arany. 5. dij. Túri Antal Gara ü darab 
magyararunj. ti. dij. Mészáros Sebestyén 
Gara G darab magyararauy. 7. dij. Sclióu 
Mátyás Baj inuk 5  darab magyararauy. — 
Ad. 11. 1. d'j. Yeíehes Antal Almás 1U db. 
magyar arany. 2. dij. Szigeti József Ó-Moro- 
viezu 8 db. magyar arany. 3. dij. Bauer 
János Almás 7 db. magyar arany, a 4., 5. 
és ti. dij ki néni adatott. Kétéves kancza 
csikók közül Sz geti József Ó-Morovicza 4 
arany. Majer József Gákova 3 arany. Müller 
Ferencz Vaskút 2 arany. Egyéves kancza 
csikó csupán egy lett díjazva, Szong Mártoné 
Bikityröl 1 db. aianyuval, ezenkívül Fodor 
Pál l éves p jtnénje, 3 arunyuyal. Rad- 
vánszky Gáspai lu nje Mélykútról 2 arany- 
uyal. Tényé--ti óit Polli Fülöp uj-szivaczi 
lakos nyert aranyoklevelet és 1 db. aranyat, 
Kainer Gáspár szintén aranyoklevelet és 1 
db. aranyat. Kovács Mihály jankováczi lakós 
ezüstoklevelet és 1 db. aranyat. Kiállító cse
kély számban jelentkezett.

* A bajai izr. hitközség 2 db. kir. ara
nyat küldött két, a lögymnásiumban járó s 
a magyar történelem ben legjobb előmenetelt 
tanúsító ifjú jutalmazására; egy névtelen jó
tevő egy db. 20 frankos magyar aranyat; 
Milassevics Márton kir. közjegyző úr az ala
pítványból külön egy tanuló ösztönzésére 25 
Irtot; a gór. kel. szerb hitközség két hitló- 
tekezetbeli tanuló jutalmazására u Vuich- 
féle alapitvauybol 21 Irtot adományozott. 
Fogadják a nagylelkű jótevők, az igazgatóság 
elismerő köszönetnyilvánítását. Baja, 1885. 
jun. 10. Szenczy Győző, igazgató.

* Tüzeset. F. hó lü-ika éjféle után 
puskadun ogtatnsok riaszták föl városi közön
ségünk ju nagy részét. — Tűz van! Tűz vau ! 
— volt hallható. — De hol V Semmi fény, 
semmi nesz! — Széna ég a ká'rányos fedél
zetű vasúti fanemtt épületek és raktá
rak igen — nagy közelében, — volt a 
felelet. — Futottunk a jelzett hely felé, de 
nem láttunk .semmit s épen azért meg azért 
is, mivel a harangok tűzjelző hangjai is 
megszűntek: sokan elhagyott nyughelyeikre 
visszatértek; a közel katonavárosi lakók pedig 
az cl/.árt ut miatt nem kerültek. —■ A tűz
oltókkal is megtörtént, hogy alig tudták a 
vészhelyet fölfedezni. — Nagy baglya széna 
égett, meg pedig oly helyen, hol számos 
baglya volt üsazehalmozva egymástól nlig 
pár lépésnyire. S miért nem volt a tűz látható, 
pedig ez az esti homályban nagy messzeség
ről is föltünőeu észrevehető. — Mindez csak 
ama szerencsének köszönhető: 1-szór, mert 
széna égett és hamarosan észrevéve kívülről 
öntüztctelt míg belülről izzóparázs lejlődö- 
zött; 2-or, mert a l e g n a g y o b b  s z e 
r e n c s é r e  s z é l c s e n d  v o 11. — E z 
az  e z e r n é l  is t ö b b  s z e r e n c s e  nem
csak a körül levő községi, vasúti épületekre, 
hanem az egész városra nézve is. — Ne 
feledjük a városunkat már ért 1840. évi 
nagy tüzet, mely nem széna és szalma-baglyák 
tii/.lcazke. közül eredt s nőtte ki magát oly 
terjedelmesen, veszélyesen es annyira kárté
konyán nz egész varos közönségére nézve. —
U e g y e n  e l ő t t ü n k  ez  m i n d i g  é b e r  
1»»' I da !  Másnap városi derék rendőrka
pitányunk, mim hallottuk — a helyszínén 
megjelent es körülményesen meggyőződött 
a borzasztó mennyiségű baglya láttára a 
nagyobb eshetőségekről. Ezek alapján van 
is u nagyközönségnek reménye, hogy a derék 
rendőrkapitány ur, ki a nép élet és vagyon
biztonságai örökön éber figyelemmel kíséri, 
crehesm ellenőrzi, e tűzfészek mielőbbi eltá
volítására nézve hathatós jelentését a nagy 
közöiiM'g érdekében a legközelebbi tanácsi 
vagy városi hatósági közgyűlésen megteeodi. 
Nem szólalunk föl mi semmi üzlet ellen, sőt 
üdvözölhetjük csak az t ; de ha nz veszélyes, 
ki vele oda, hol annak fullánktnérge is ár
talmatlanná tétethetik. Egyesek érdekeért, 
ezrek vagyonbiztonságát, éjjeli nyugalmát, 
mondjuk életet, koczknru téve hagyni nem 
leltet . . .  Gondoljunk csak a szélviharra, 
ni'-ly házakat is ledönt . . . A tűzoltók de
rekasan es tapintatosan lurzzáfogt^ a t0j



'ovííbUoi'jfdhetéBének megakadályozásához. 
Különösen kitűnő közreműködést tanúsítot
tak igen lelkesítő őrmester vezetése mel
lett cs. k. huszáraink, kik kitartóan az utolsó 
szikra elnyomásáig virradtig erősen és szor
galmasan dolgoztak. Érdeuiszcrü dicséret 
legyen jutalmuk! Idején volna is, ha városi 
hatóságunk egy bizottság kiküldése által e 
veszélyes helyet megtekintetné és oly helyre 
helyeztetné át, hová az leginkább való.*

— A vidéki magyar lapszerkesztők or
szágos eongressusa Budapesten. Koboz István 
a „Somogy11 szerkesztője egy lelkes felhívást 
bocsájtott ki ez ügyben, a melynek minden 
egyes betűjét mi készségesen aláírjuk, és kí
vánjuk, hogy a vidéki magyar lapszerkesztők 
eongressusa mielőbb megtartassák.

5  A bajai dalegylet által e hó 18-án 
rendezett d a I e s t é I y sikerültnek mondha
tó, a mennyiben az előadott darabokon meg
látszott, hogy a dalárda minden egyes tagja, 
élükön fáradhatlan karmesterükkel , Bene 
Gyula úrral, azon voltuk, hogy a közönség
nek — mely bár esekély számmal volt jelen 
— egy kellemes estélyt szerezzenek. Eóadás 
után táncz volt.

— Helyes intézkedés. Baja város fő
kapitánya a nagy meleg beálltával hirdetmény 
által hívja lel a háztulajdonosokat, hogy a 
házaik előtt levő gyalogjárdát naponként két
szer önlözíessék lel. Felhívjuk e helyütt is 
az érdekeltek figyelmét a rendeletre, mint
hogy annak nem teljesítése szigorú büntetést 
von maga után.

— A helybeli izr. elemi óspolg. isko - 
Iában az évi zárvizsgák juuius 21—20-ig tar
tatnak meg.

— TUz volt folyó hó 19-én éjjeli l óra 
tájt, mely alkalommal VV. J. uj-világ-utczai 
háza lett a lángok martalékává, A tüzoliók bár 
elég jókor érkeztek a vesz színhelyére, mind 
a mellett nagyou köveseit tehettek, mert az 
egész ház padlása telve volt búza és bőrrel, 
a mi n így részben oda is égett. — A tűz ke
letkezésének oka ismeretlen.

— Vörösm arty Mihály összes mun
káinak 31. — 3-1. füzete megjelent Mehner 
Vilmos kiadásában Budip-sten. — Egy fü
zet ára 35 kr. --  Ajánljuk t. olvasóink b. 
figyelmébe.

A „Képes Családi Lapok“  38. 
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

* Szívesen adunk helyt ily közérdekű fclszól- 
Inlnsrnk, mert ha nz illetékes hatósági közegek 
ügyelnie kellő időben láva tik lel, sok veszedelemtől 
szabadul meg polgárságunk vagyona és személye.

Szerk.

22 Hétfő 
2S' Kedd 
24 Szerda 
25' Csütörtök 
2li: Péntek 
27 Szombat 
28; Vasárnap

i I'aulin pk. hv.
Kdiltrud kir. sz. 

i Kér. sz. dán sz. 
! Vilmos hv.

János, Pál vtk.
| László in. kir.
| Leó p.

I

TJz leli tudósítás.
Hu,mi, 1885. juuiushó 17.

Búza u j ................................... 7.(;o
Zab ............................  5.90
Á r p a ................................... 5.80
R ó z a ..............................  G-40
Kukoricán u j .......................... 5.85
K ö le s ...................................  5.20
Bab u j .................................... 7.20
A z  á r a k  1 (K ) k i l o g r .  i i i . i in .

AZ ELSŐ j p p j ' f  CS. KIR.

D U N A G Ó Z H A J Ó Z Á S I  T ÁRS UL AT
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1885. feb. 21-töl további iutézkedésig 
SZEMÉLY- es FOSTA HAJOK:

l< útin pestre: naponta kétszer, reggeli óra 45 
perczkor, és délutáni í) órakor.

Mnlmt'Hrn : naponta kétszer, reggeli <i óra 45 
perczkor, és estve 8 óra 40 perczkor.

t'jvitlekre : naponta reggeli (! óra 45 perczkor.
Zimoiiy, llclgratl és l’uiicsovurn : kedden, szer

dán, pénteken é. vasárnap reggeli (> 
óra 45 perczkor.

O r s ó i é r a  és n DunafejcdcIciiiNcgokbe : szerdán, 
pénteken és vasárnap reggeli 0 óra 
45 perczkor.

A hajók indulása Ifiidapeströl : déli 12 órakor és 
éjjeli 11 ómkor.

Étkezés lltidnpcslre : hajnalban 3 órakor és dél
után 2 óra 45 perczkor.

V a s ú t i  át y  menetrend 

B a já r ó l  -  S z a b a d k á ra .
Bajáról indul naponkint kétszer d. e. 10 óra és 13 

perczkor és este 7 óra és 14 perczkor.

Nyílt tér *

L együ n k  m indig  elővigy&zók.
Mindazok, kik sürüvérUek s ennek folytán bőr
kiütésekben, vcrtorlódúsokbau fejre és mellre-, 
aranyé rés bajokban stb. szenveduek.ne múlás/.- 
szák el a tavaszi tisztító kúrát, mely naponkint 
csak kevés krajezárba kerül, s a mely által 
a test felfrissül s minden betegségtől ment ma
rad. Erre nézve legjobb szer: a Brnndt R. 
gyógyszerész-féle svájezi labdacsok, melyek a 
gyógyszert árakban 70 kr kaphatók. Minthogy 
Magyarországban Brandt It. gyógyszerész 
svájezi labdacsainak különféle utánzatai létez
nek, arra kell gondosan figyelni, hogy minden 
dobozon, ezégjegyül, egy fehér kereszt vörös 
mezőben s Brandt R. névaláírása meglegyen.

Heti naptár.
J U N I U S  (30) N A P.

SMMWIJ-YJ1T
legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gége' ajoknál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

Jllllloili Henrik, Kailsbad és Budapest

*10 rovat alatt közlőitekéit nem vállal fele-
szerk.

Felelős szerkesztő:
C  S E  R  II A  F  E  K  E  N  C.

í Iloldviíltozda : 
Holdtölte  

27-én 34 p. 
délután ; lio- 
rult s esős j 

idővel I

Fából épült léiiykéitészeti mii- 
le r ( ‘Hl, nagy oldal ablakokkal, vastag 
üveg tetővel, könnyen szétszedhető, to
vábbá egy jó karban lévő zongora, va
lamint több rendbeli bútorok cladat- 
nak PA U L  B. fényképésznél, ílaynald 
(bárány)-utcza, a „Bárány" szálloda kö
zelében

Ttbb
” kiállításon jutalmat nyert, 

k a p h a tó  m in d en  f ty ó g y s x e r t á r  é s  á s v in y v i*  k e r e s k e d é s b e n .

RUATTONI és WILLE
B U D A P E S T E N .

Árlejtési hirdetmény.
Alolirott kir. törvényszéki elnök 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a 
bajai kir. járásbirósági épületnek elö- 
irányzatszerü kitoldásával kapcsolatos 
építkezési munkálat biztosítására f  évi 

Ju liiig  hó  5-én  d é le lő tti lO  ó r a 
k o r  Baján a kir. járásbíróságnál Írás
beli zárt ajánlatokkal egybekötött szó
beli nyilvános verseny tárgyalás fog 
tartatni, melyhez a vállalkozni szándé
kozók ezennel meghivatnak.

Ezen építkezésnél előforduló mun
kák a következőn vaunak előirányozva 
és pedig :
1. A bontási munkák 150 frt G3 krral
2. A földkiemelések .

és feltöltések . . 363 frt 24 „
3. A  kőmives munkák 3940 frt 47 „
4. Az ács munkák . 1913 frt 39 „
5. Az asztalos, laka

tos és mázoló mun
kák együttesen . 895 frt 88 „

6. A  szobafestő mun
kák . . .  . 1 4 6  frt — „

7. Á  bádogos mun
kák .......................  1G6 frt 80 „

8. A  cserépfedö mun
kák .......................  378 frt 29 „

9. A kályhás mun
kák .......................  163 frt 60 „

Vagyis az összes elő
irányzott munkák 8118 frt 30 krral 

Mindezen munkálatok összesitettlen 
és átalány összegű vállalati dij mellett 
fognak, a legelőnyösebb ajánlattevőnek 
kiadatni, s illetve a nagy méltóságú Igaz
ságügyi m. kir. Ministerium által oda- 
ité lte tn i; miből önként következik, hogy 
minden versenyző által letett bánatpénz 
a most nevezett Ministeriumnak az á r
lejtés eredménye feletti intézkedéséig, 
vissza fognak tartatni.

Az ezen építkezési munkálatra pá
lyázók részéről 800 frt értékű bánat
pénz teendő le.

Az összes előirányzott építkezés 
legkésőbben 1886. évi juuius hó 30-ig 
teljesen befejezendő ; előnyben részesit- 
tetvén azok, kik ezen építkezésnek még 
a jelen évben leendő teljes és kifogás 
tálán módon való elkészítésére nézve 
magokat jogérvényesen kötelezik, minden 
esetre kiköttetik azonban, hogy az uj 
épületrész, még ezen évi október 11-ig 
okvetlenül tető alá hozandó.

Az ezen építkezésre vonatkozó Írás
beli zárt ajánlatok, melyekben nz illető 
ajánlattevő neve, polgári állása, állandó 
tartózkodási helye, továbbá a megajánlt 
s illetve igényelt vállalati dij, — és pe
dig az útóbbi úgy számokkal mint szó
val is, — tisztán kiirandók, és a me
lyekben az illető ajánlattevők kijelenteni 
tartoznak, hogy az idevonatkozó árlej
tési f-Kőteleket és kapcsolatos műszaki 
okmányokat teljesen ösmerik ; végül pe
dig a melyekben 800 frt értékű bánat 
pénz, akar készpénzben, al ár árlej

tés! feltételekben elfogadhatóknak jelzett 
értékpapírokban, -  okvetlenül csato
landó, fo lyó  övi Juliira hó  2-ik  
n a p já n a k  d é lu tán i 5 ó rá já ig  a  
•szabadkai k ir  tö rv én y szék  e ln ö 
k énél, u g y a n az o n  évi ju liu s  5 -tó l 
b e z á ró la g  Juliiig  4 -ik  n a p já n a k  
d é lu tán i 5 órájáig pedig a h a ja i 
k ir . J á r á g b iró s á g  veze tő jének  nyúj
tandók b e ; az ajánlatok boritékára vi
lágosan feljegyzendő lévén, hogy az mire 
vonatkozik.

A  feuntebb kitett határidőkön túl, 
vagy az előirt kellékeket bármi tekin
tetben nélkülöző ajánlatok figyelembe 
nem fognak vétetni.

Mindazok, kik a szóban lévő épít
kezésre, szóbelileg kívánnak versenyezni, 
kötelessek a fentebb meghatározott raeny- 
nyiségü biztosítékot a szóbeli árlejtés 
megkezdése előtt, az azt cszközlő bizott
ság elnökének kezeihez letenni.

Végül megjegyeztetik, hogy az ide 
vonatkozó árlejtési feltételek és műszaki 
okmányok eredeti példányai a bajai kir. 
járásbíróság vezetőjénél, másolati példá
nyai pedig a Bács-Bodrogh-megyei m. 
kir. építészeti hivataluál (Zombor, megye
székház) folyó évi junius hó 15-től 
kezdve, a szokott hivatalos órákban na
ponta betekintbetők.

K elt Szabadkán, 1885. évi junius 
hó 9-én

l i i r ó  A n ta l, s. k.
kir. törv. elnök.

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről K o m ig  
L ip ó t bajai lakos végrehajtató kérelme 
folytán K n ip f J ó z s e f  garai lakos vég
rehajtást szenvedettek elleni végrehajtási 
ügyében a végrehajtási ujabbi árverés 
652 frt tőkekövetelés és ennek 1882. évi 
október hó 4-ik napjától járó 6°/0 ka
matai 9 ír t 20 kr jelenlegi és a még fel
merülendő költségeknek kielégítése végett 
az 1881. évi LX. t. ez. 144. és 146. 
illetve 176. §-ai értelmében a szabadkai 
kir. törvényszék területén lévő a garai 
1-sö sz. tj u ben foglalt Knipf József ne
vén álló A. I . 1 hr. 607 ö. i. számú 
ház és 400 QÖ1 b kelekre 400 frt, — 
a 2-- 16. rdsz. a. V* telekföld és hozzá
tartozó 1 hold 1400 Q ö l legelőillet- 
méuyre 1921 frt, — és az A  f .  761. 
hr. számú 350 [Jö l szöllőre 96 frt ki
kiáltási árban, — továbbá a garai 1384. 
sz tjkben foglalt Knipf József és neje 
Brandt Gertrud nevén álló A f .  1 - 4 .  
idíz. a. ingatlanokból Knipf Józsefet 
megillető fele jutalékra 1892 frt kikiál
tási árban ezennel elrendeltetik, és annak 
Gara község házánál leendő megtartásá
ra batáridőül 1 8 8 5  évi s ze p te m b e r 
h ó  10-ik  napjának d é le lő tti lO  
ő ró ja  kitüzelik, mely alkalommal a jel
zett ingatlanok a kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Az ingatlan a fennt kitett árban 
fog kikiáltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a ki
kiáltási ár 10%  százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezeihez letenni.

A kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Baján, 1885. évi april hó 30 -ik 
napján.

R á ez .
kir. járásltirá.

lliKlapi-MN H O T Z tl
tó Tessék megtekinteni g épraktár ómat !!

r* "t.

nem csaló külsejű fényezett ..k iá llítási gépek**, hnne 
e la d á sra  szánt gépek vannak felállítva.

11 k ü l ö n ö s  figyelemre méltók !!

R  G A R R E T T & BON R. G A R R E T T  & BON
Gompound gőzmozgonynit klfülio gő/liio/.goiiy ni.

in o / tllvnliiiiiívmi könnyen hozzáférheti”, kiváló n/i-
, u , , . Inni, tartán,ok nélkül hajlított

t II k H I* I t á 8 s n 1 fedelű tUzszckréuynycl.

W 0 F  L e sz á llíto tt á ra k . V

PÁL ÜSim- si? K p. h v *. ^
'Tessék megtekinteni gépraktáromat!!

hol :i gyakorlatban legjobbnak elismert gépek kiválás/,t- 
liatók, megvehetők es azonnal átvehetők.

1! k ü l ö n ö s  figyelemre m é l t ó k ! !

R. G A R R E T T  & BON .lÁKUÁNYCsiiiam
világhírű crtplfll. !

harangi firginy okkal
ni egy gyártmány sem kd-ytcB. sth. stb.

B V  K ed v ező  fizetési fe lté te lek
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JÓZSEF FŐHERCZEG
s a földművelés, ipar- es kereskedelemügyminiszter és számos föur, gazda 

és állatorvos a legnagyobb elismeréssel tüntette ki

Nemcncsck J. és Társa
kizárólagosan szabadalmazott találmányait, u. m.

Fekete börkenöcs 1 kilós bádogdobozban 1 írt 20 kr.
Sárga börkenöcs 1 kiló . . . , 1 írt 130 kr.
Géphajtó szijkenöcs 1 kiló . 1 írt 40 kr.
Velenczei kettős börlakk 1 liter . . . . 3  írt.
Börmosó szappan 1 nagy darab . . . .  1 írt.
Állat-, gyógy- és pata-kenöcs '/a kiló . . . 2  írt.
Fekete viasz 1 nagy darab . . . . .  1 írt.
S a híres gyógyerejü Szultánit növcnyszappan 1 doboz 1 írt.

NRJIEÍÍCSUK J. i s  T.ÍKSA
első m agyar k izáró lag szabadalm azott fekete  bőr- 

kenőcs-, bőrlakk-, á lla t-, gyógy- ós pipere 
szappan s gyógynövény p ipereszappan gyára. 

Q 9 * *  A  fö n t kitett találmányokból kisebb mennyiség is megrendelhető.
Czim : Budapest, X . Kőbánya, jdszbcrc'nyi-ut, Lázár ház.

I W  Mintán igen sok visszaélés történik áruimmal, figyelmeztetem n 
nagyérdemű közönséget, hogy egy ed dl a nálam rendelt és gyáramból 

küldött áruért vállalok felelősséget.

A czipő nem zsirositja el a ruhát. ij

A  le g jo b b  b o rd e r i tö  sze r.
Egy, ismert magyar, bálátonvidéki borkereskedő feltalálta azon bor* 

dóritő szert, mely a legtöröllebb es legzavarosabb bort is 3 nap 
a la t t  kristály fényessé teszi, anélkül, hogy a borban u tó izt, vagy 
butellázásnál a legcsekélyebb csap ad ék o t hagtna az üvegben. Ezen szer 
több pinezében használtatott s nagyobb vendéglőkben is 2 év  óta 
a leg n ag y o b b  s ik e rre l használják. */l0-es palaezk ára 2 fr t  30 
kr. Minden üveg használati utasítással küldetik. Megrendelhető: Bu
dapesten a „Munkatárs* kiadó-hivatala utján; IV, kér. LipÓt-lltCZft 
0. szám I. óm. 12. ajtó.

H Á P Í A Y  L A J O S
ÖNYVNYOM. á l l

GYORSAN, CSINOSAN és JÜTÍNYOS ÁRON
mindennemű

I l i i m  i i i i A i á T .
Készít továbbá

ÜGVVÍDI
FALRAGASZOKAT,

s z á m l á k a t ,  a d r e s s -  é s  v i z i t - k á r t y á k a t ,

eljegyzési- és esketési meghívókat,

I T Í S S m K V f l i E l E T ,
K ö z i ü l  v u n i i ’ i ' n n K i j i i T .

úgyszintén raktáron tart

k ö te le z v é n y e k e t é s  ü g y v éd i m eg -h a ta lm azáso k a t.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján


