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S zer k e sztő ség
hova a lap Bzellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
S zen t A n ta l-u teza  28. acttm.

Az előfizetési pénzek éB hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

ikká küldendők.

Kéziratok nem aduinak vissza.

Midőn ezt teszem, kedvetj^sj^eles- 
ségemnek tartom, hogy a tisztelt közön
ségnek a lap anyagi támogatásáért kö
szönetét mondjak.

N á n a y  L a j o s ,

Baja, 1886. január 1.
Négy évvel ezelőtt lörtént, hogy 

közönségünk, melynek minden rendű és 
rangú polgársága a legnagyobb szeretet
tel csüng a város jólétén, átérezvén annak 
valóságát, hogy városunk érdemdús fő
ispánja elévülln-tlen érdemeket szerzett 
a város ügy ei körül, ünnepélyes módon, 
a közönség lelke-Ultsége mellett úgy 
adott kifejezést köszönetének, hogy sok 
aláírással ellátott díszes kiállítású fel
iratot intézett oz érdemdús férfiúhoz, 
melyben egyúttal kijelentette, miszerint 
hozzá táutoritlanul fog ragaszkodni.

Az évek gyors egymás után repül
tek el a mindenség tougerébe, a mun
kásságnak fokozottabb erejét tapasztalta 
mindaz, ki csak csekély figyelemmel ki
sérte is azon férfiú üdvös törekvéseit, ki 
ez idő szerint, öt év óta van ügyeink 
intézésének élére állítva.

Nincs senki , bátran állítjuk, ki 
minden utógondolat nélkül ne hirdetné, 
hogy Jankovich Aurél főispán ur kiváló 
tapintattal, kitűnő szakképzettséggel fe
leit míg a reá bízott feladatoknak még 
akkor is, midőn kritikus alkalmak, előre 
nem látott körülmények, az elhatározás
nak, a keresztülvitelnek rögtöni gyorsa
ságát kívánták, midőn tehát az eredmény 
a feladatának magaslatán álló férfiú nagy 
látkörét, éleslátását, kitűnő gondosságát 
kiválóan jellemzi.

S ha a hivatali teendők bölcs el
látását érdemül betudjuk, a hatáskörön 
kívül eső társadalmi munkásság már az

elismerés helyett a hála érzetét kelti fel 
bennünk.

Hálával tartozunk tehát, nem csak 
elismeréssel ő méltóságának a főispánnak, 
ki nélkül nem volt megoldva egyetlen 
társadalmi kérdésünk sem, s ki a gyak
ran kényes, személyes természetű, de a 
társadalmi élet megbontását is ezélzó 
kérdésekben szintén közrehatott, bölcsen 
tudván, hogy égj esült erőre van szük
ségünk, ha városunk, ha a polgárság 
anyagi és szellemi felvirágzását akarjuk 
biztosítani.

Az elismerés, a hála érzete bírták 
arra tehát ezeu közönséget, hogy Jan 
kovich Aurél főispán ur ó méltóságának 
az uj év napján díszes keretben tisztelői 
által forgalomba bocsájtott arczképének 
egy példányát nyújtsák ár, s biztosítsák 
ezzel arról, hogy a közönség minden osz
tálya kiváló tisztelettel, szeretettel, s a 
legteljesebb bizalommal viseltetik műkö
dése, úgy egyénisége iránt.

Legyen az arczkép közte és a kö
zönség közt oly erkölcsi kapocs, mely 
az erők folytonos együttműködésének 
zálogát képezze, s a kölcsönös bizalom 
ezen emléke lelkesítse ő méltóságát to
vábbi sikeres munkásságában, a haza, s 
városunk javára.

Cseri a.

Az ünnepély lefolyásáról következő 
értesítést vettünk:

Újév első napjának reggelén d. e. 
% 12 órakor az egyesületek, testületek 
képviselői nagy számban gyűltek össze 
a törvényhatósági közgyűlési termében, 
honnan az ünnepelt főispán hivatalos 
helyiségébe mentek. Midöu az üuuepult 
az elfogadó teremben megjelent lelkes 
éljenzés fogadta, melynek lecsillapulta 
után Berényi Dániel apát plébános ur 
közhelyesléssel fogadott, számos helyen

Baja, 1885. ileczember 31.
lla t év óta vezettem a „ Baja“ lap 

szerkesztői ügyeit, s most midőn attól 
megválnom kényszerít számos más irá
nyú elfoglaltságom, köszönetét kell mon
danom első sorban a lap igen tisztelt 
olvasó közönségének támogatásáért, más
részben azon urak szívességéért, kik 
ezen munkásságomban támogattak.

Midőn a lap szerkesztőségét á t
vettem , oly viszonyok között éltünk, 
melyek az én egyéni meggyőződésem 
szerint veszélyeztették a törvényhatóság 
életét, nem lehetett tehát visszautasíta
nom azon felhívást, mely engem kért 
fel a szerkesztőségre.

A hat év let oly ta alatt, legjobb 
tudomásom szerint, iparkodtam mindig 
tárgyilagosan hatni oda, hogy hasznára 
lehessek a törvényhatóságnak, hasznára 
lehessek a közönségnek.

Nem anyagi haszon, de személyes 
érdekek se hatottak közre, midőn a lap 
vezetését átvettem, s most midőn távo
zom., tisztán elfoglaltságom adja. meg 
elhatározásoni rugóját.

A  kötelesség teljesítésének tudata 
nyugodtan engedi meg a válást, ha tán 
némi csekély részben hozzájárultam a 
viszonyok ujjáalkotásához, ha csak cse
kély részben, ezen nyilvános működé
semmel hozzájárultam közállapotaink 
javításához, úgy munkásságomért bőven 
jutalmazva érzem magamat.

C s e r b  a F e r e n c .

Szerkesztő urnák elhatározását meg
másítani képes nem voltam, fáradozá
saim, hogy a lap szerkesztésére képes 
egyént nyerjek, nem sikerülvén, kény
telen vagyok a lapot, a mai számmal 
megszüntetni. "

t á m k a .
A filoxera biztos.

(Humoré szk.)

Hát már a Hegyalját is lepi a filoxera j
A mily kicsi ez a bogár, oly nagy hi

vatalos apparátust hozott mindjárt mozgásba, 
a hogy először mutatkozni kezdett. A mi
niszter leirt az alispánhoz, az alispán átirt 
a szolgaiménak, a szolgabiró rendeletet kül
dött a községi elöljáróságnak, a községi elöl
járóság meg talpra állította a kisbirót, hogy 
dobolta ki a lakosságnak a rettenetes vesze
delmet !

Tán a tatárjárást sem előzte meg na
gyobb riadalom, mint a mekkorát most ez a 
parányi állat keltett, mely ellen, mint moud- 
ják, a vnsvilla használ legkevesebbet.

A nagy riadalomnak egy hullámverése 
a jó sárhegyiekhez is eljutott, a kik az ő 
nagy együgyüsegdkben írI nem tudják fogúi, 
miért kellett a magas minisztérium utján 
ennek a hírnek ide jutnia, holott a szólók, 
melyekben állítólag filoxera lenne, alig egy 
kőhajitásnyira vannak a faluvégtöl.

A borpiuezék is arra felé vannak s va- 
sárnaponkint, úgy vecsernye után, no meg 
hébe-korba köznapokon is, ki-kinéznek a sző
lősgazdáik n hegyre, de hogy filoxera lenne 
ott, arról Ők nem tudnak. Ilirét se hallották 
ennek a csodabogárnak, sóin Ők, sem ősapáik, 
pedig ezek a régi jobb időkben, sok nagy 
úri táblánál is megfordultak.

— Hja! magyarázta nekik a dolgot a 
segédjegyzö, ki valamicskét konyitott a fizi
kához, ez oly fajta bogár, mit nem lehet ám 
szabad szemmel látni, hanem csak mikros- 
kópiumniab

— Micsodával ? Miklósópiummal ? csa
varta el a szót a gouosznyelvü Kótyagos 
Jóska.

Rosznak elég rósz volt ez az élez, de a 
jó sárhegyiek mégis felkapták s azóta nem 
volt tanácsos filoxerát emlegetni az ö fülük 
hallatára, sem a segéd-jegyző nem igen mu
tathatta magát az utczán, mert minden fa
lusi süvölvény csufondáro^an „miklósópiumot" 
kiálthatott utána.

De bezzeg, hogy megrökönyödtek, mi
kor egyszerre csak jött a hivatalos értesítés, 
hogy ezen és ezen a napon a filoxera-biztos 
fogja megjárni a szólöket s a melyekben 
filoxerát talál, azokat rögtön zár alá fogja 
helyezni, esetleg ki is irtja.

No, ez éppen kapóra jött a fal* tur
bulens elemeinek. Lehetett megint izgatni a 
buta tömeget az „urak14 ellen, kik minden
kép csak a nép vesztét akarják előmozdí
tani. Hajdan a kutakat mérgezték meg, most 
meg a filoxerát gondolták ki a szegéuy nép 
megrontására.

Most ez egyszer termékeny talajra ta 
lált a lázitó beszéd.

A jó sárhegyiek, kik bárány türelmük- 
ről voltak ismeretesek, most mind csupa 
vérszomjas tigrisekké változtak út. Bizony, 
bizony, jobb lett volna nem is születnie an
nak a szerencsétlen kiloxerásnak, mint ide 
jönni ebbe az oroszlán verembe a bősz sár
hegyiek közé, kik mi most, a mily dühösek, 
az eleven ördögöt is széttépnék.

Meg volt rémülve e miatt az elöljáró
ság I Mert mégis csak nagy csorba esnék 
elöljárói renoméjukon, ha éppen az ö szerény 
és jámbor falujukban törne ki ily botrányos 
rendzavarás.

A biró, Kis Pál János uram, csak ne
vette e gyámoltalanságukat.

Hogy is tudnak igy félni egy mihaszna 
kiloxerástól 1 Az adóexekutor csak nagyobb 
csapás egy szegény adóhátralékos fulura, 
mégis hogy elbántak vele a minapi Kivitték 
a borpinezékbe b annyit diktáltak bele a 
begy levéből, hogy egészen elázott. Azután 
belefektették a kocsiderékbu és hajts Jancsi 
a másik határbal Ugyanezt kell tenni a ki- 
loxerássál is.

A megkönnyebülés mozdulata futott 
végig a nemes gyülekezeten. Mintha egy 
nagy lidércznyomnstól szabadult volna meg 
a jeles kupaktanács.

— Igaz al hely eselte a biró bölcs 
fejtegetéseit egy borzas fejű polgár. Le kell 
ót itatni a sárga földig! 11a egyszer bekós- 
tólt volna a Sárltegy levébe, nem is lát azon 
tilloxerát, ha akkora „mikló&ópiumou" nézné 
is, iuiut a templom tornya.

Nem is féllek most már a kiloxer&stól, 
sőt alig várták, hogy megérkezzék.

Kis Pál János uram csupa lekötelező 
figyel metességböl nem közöUBéges „frospon- 
to r  küldött eléje a vasúthoz, hanem tulajdon 
kocsiját a két tüzes sárgával s a czifra sal- 
Nngos szerszámmal. A nemes ur ábrázatját 
uiég nem ösmertek ugyan, de ez nem oko
zott gondot Kis Pál János uramnak. A Jancsi 
kocsis nem mai gyerek, tudja ő, hogy kell 
kihalászni az ily ismeretlen urakat az uta
sok tömegéből. Csak annyit kell kiáltani: 
„tekintetes filloxera biztos ur ö nagysága", 
erre majd megismerteti magát b a kocsihoz 
fárad ae illető uraság.

De bezzeg nem úgy esett ki a dolog, a 
hogy azt jó Jancsi kigondolta. A berobogó 
vonat prüszkéléiétől úgy megbokrosodott a 
két sárga, hogy majd elragadták a kocsit. 
Nagy nehezen megfékezte őket, de a szépen

kitörő éljenzéssel kisért nagyhatású be- 
szé'1 '1 üdvözölte.

LÓltóságoa Fóiu, m ur 
Kegyelmes jó Urunk I 

Mintegy négy évvel ezelőtt városunk 
egy felejthetlenül kellemes mpgható öröm- 
ünnepélynek volt színhelye. Egy férfiú körül 
seregeltünk össze, szivünkben a legőszintébb 
tisztelet, szeretet és hála érzetével, ajkain
kon a leghőbb üdvki vénátok lelkes kitörésé
vel, kezeinkben egy szerény bár, de ezer ön
érzetes, tekintélyes polgár legbecsesebb kin
csét, sajátkezű névaláírását moz&ikszerüleg 
tartalmazó emlékkönyvvel , hogy mindezt 
hálás elismerésünk és rokonszenvünk adója 
fejében annak felajánljuk, ki városunk közjava 
iránt tanúsított megbecsülhetetlen nemes jó
akaratával sziveink felett va lóságos diadalt 
ünnepelt.

E férfiú te valál méltóságos Főispán ur 1 
Négy hosszú viszontagságos s küzdel

mes év folyt le azóta az enyészet lejtőjén 
és te rendületlen hiven következetes marad
tál tenmagadhoz, következetes akkor tett ígé
retedhez. Mert te úgy is mint municipium unk 
alkotmányos őre, úgy is mint e város ünne
pelt, Önzetlen polgára folyton velünk éltél, 
velünk gondolkoztál, velünk éreztél, velünk 
cselekedtél, szebb jövőnk szellemi és anyagi 
érdekéért viselt harczainkban mint lelkeB 
vezérünk biztatólag, tanács- 8 példaadólag 
soraink élén elökhzdöttél, s mini örömeink 
s bánatainknak mindenben és mindenha bü 
osztályrészese, sorsunkat a tieddel teljesen 
egygyéforrtnak tekintetted.

És mi ezen önzetlen, nemes példádon 
szívben lélekben épülve, a kegyeletes elisme
rés, az osztatlau legbensöbb nagyrabecsülés, 
bizalom és ragaszkodás oémabeszédes érzeté
vel, környeztünk téged szüntelen.

Ámde ami valödilag benső, ami belvi
lágunkban igazán élő, az visszatarthatlanui 
törekszik kül jelekben nyilvánulni.

Mi is irántad hiven ápolt ezen benső 
tiszta szivérzeteknek némi kifejezést adan
dók, becses arczképedet megörökíteni s ma
gunknak mindenkori kedves kegyelett&rgyul 
megszerezni óhajtottuk, hogy akkor is, ha 
majd családi tűzhelyünk boldogító szeretet- 
lángjánál melegedve, szemeink drága arezmá- 
sodon lebilincselve CBÜngeni fognak, akkor is, 
mig egyrészt a közjóért mindig fennen lelke

betanult mondókét tökéletesen elfeledte. Az 
utasok meg már szálltak kifelé a vaskocsiból.

— Izé . . .  Izé . .  . biztos ur 1 tagolta 
kétségbeesetten szegény János.

Meghallotta ezt az éppen erre vetődő 
úti biztos s kapva kapott az olcsó alkalma
tosságon. Ott is termett mindjárt s tüzes 
sárgáknál b miután ily előzékenységre ném 
számított, kétszer is kérdezte :

— Vájjon csakugyan én elejbém jöt
tél e fiam ?

— Igen is instálom alássn izé biztos ur I
Az az ármányos filloxera szó csak

nehogy sem ukart a nyelvére jönni.
A biztos ur nem is teketóriázott sokat, 

hanem eligazította magát a puha Ulécen s a 
két sárga a falu felé röpítette a könnyű 
szekeret. Az ut kegyetlenül rázós volt; Jan
csi váltig kerülte a nagyobb gödröket, a 
miket éppenséggel nem lehetett kikerülni, 
azokért az úti biztost szidta kegyetlenül.

— VakHpád I fakadt ki a biztos nagy 
mérgesen. Mintha bizony egyéb dolga se 
lenne egy utibiztosnak, mint a ti rongyos 
utaitokkal bajlódni.

Jancsi elhallgatott. Nem jó kikötni ily 
veszedelmes unal. A faluba érvén, a kapott 
utasításhoz In-pest egyenesen biró uram ud
varénak tartott, a hol nyájas arczczal, tele 
kulacscsai várta őket a gazda.

— Ha meg nem sérteném kínálásom
mal a nagyságos uratl lépett mindjárt ak- 
czióba Kis Pál János uram.

A „nagyságos ur“ nem is igen kinél- 
tatta magát, hanem duzzadt ajakához ra
gasztotta a kulacsot s meglepő gyakorlott
sággal olyat húzott belőle, hogy csak úgy 
klotyogott. A konyhában meg pompás pe
csenye illat ütötte meg nem éppen görög 
metszésű orrát.



bíHK neme9 szellemed losugárzása által mi is, 
utódaink is, hasonló példás munka és köte- 
leBségszeretetre ébresztessünk, addig másrészt 
a hálás megemlékezés illatos uefelejtseivel 
adózhassunk mindig elévülhetleu bokros ér
demeidnek.

Mélt. Főispán ur I Ha igaz, minthogy 
ketséglievouhatlonul igaz,hogv a kö/.ügyek te
lén törhetlen ügybuzgaiommal míikodo egyénre 
nézve nincs szebb, becsesebb, kltüntetöbb 
jutalom, mint polgártársai iák méltányló, há
lás elismerése ; úgy te Áléit. Főispán ur egé
szen higgadt, nemes, sül buszke öntudattal 
fogadhatod Haja város közönségének nevében 
ezennel ünnepélyesen átnyújtott e szerény új
évi ajándékot, mint újabb tisztelet- s szere 
tetteljes bizonyítékát azon euyészhetlen leg
forróbb hála és lekötelezettségnek, melyet a 
köz és társadalmi téren e város egyetemes 
jobblétére, felvirágzására ezélzó sikerdús mű
ködéseid alapján oly kitűnő mérvben kivívtál 
és biztosítottál magadnak.

Vedd azért kegyesen tőlünk ez őszinte 
kegyeletünk nyújtotta ajáudékot szivünk , 
lelkünk mélyéből eredő leghöbb újévi áldás 
kivánatok kíséretében, hogy téged a jó Isten 
ezen és még igen sok éveu át édes hazánk 
városunknak további előnyére, javára, díszé
re, büszkeségére és moudhatlan örömére, 
boldogan 6 áldáshalmozottan tartsou meg 
életbeu !

A hosszan tartó éljenzós lecsillapulta 
után főispán ur a meglepetéstől elfo
gulva, rezgő hangon, majd nyugodságát, 
visszanyerve nagy hatással válaszolt.

A beszédre lelkes éljenzés volt a 
felelet, mire a tisztelgőket Drescher Ede 
polgármester egyenkint is bemutatván, a 
lélekemelő ünnepély véget ért.

Szegény menkáz megnyitása.
Egy közintézet, mely a szenvedő 

emberiség menhelye, lett hatóságunk ál
tal rendeltetésének átadva, hirdetve a 
hatóság és egyeseinek fenkölt gondolko
dását, érző szivét, nemes lelkét.

Az eszme, mely im ma megteste
sülve van előttünk, Drescher Ede pol
gármester úrtól származik, a kivitel, a 
nemes gondolkozás méltó folyománya, 
mert az ő buzgalma tette lehetővé az 
eszme megtestesülését. Az érdem előtt 
méltán meghajolunk.

Adja Isten, hogy az intézet nyújt
son vigaszt a város azon szerencsétlen 
polgárainak, kik a sors csapásai által 
sújtva o tt keresnek menhelyet. Találja
nak ! Ez minden óhajtásunk.

Ez már igazán derék I Csak azt nem 
tudja elképzelni a biztos ur, hogy minek 
tulajdonítsa ezt a rengeteg szívességet! Bi
zonyosan igen jó és vendégszerető e nép, 
mily kár, hogy hivataloskodásának egész 
ideje alatt most jár erre először utakat 
vizsgálni.

Biróné asszony ugyancsak kitett magá
ért. Olyan ebédet recscsentett, hogy még a 
püspök is megnyalta volna utána a száját. 
Hát még a bori Az volt ám csak a finom 
ital. A biztos ur nem győzte magasztalni.

— Ez még nem íb a legjobb, vetette 
oda a házi gazda. A java a borpinezében 
büsöl.

— Ejnye, ejnye, biró urum, hát ke
gyelmed is úgy lesz, mint a bibliai menyeg- 
zös gazda, hogy előbb a silányabb borával 
lakatja jól a vendéget.

— Megkövetem szeretettel, ámha szives 
lenne felfáradni a hegyre, a borpinezébe . .

— Óh hogyne! A jó iirii pecsenyére 
valóban igen üdvös lenne egy kis mozgás,

Kimentek a borpinezébe, a hol ugyan
csak volt dolga a topónak, meg a biztos »r 
garatjának. De csodálatos, hogy úgy győzi! 
Végig kóstolták már valamennyi hordót s ó 
még mindig oly erősen áll, mint a Sión 
hegye! Kemény kötésüuek Iá szott, ki talán 
még biró uramat is legyűrné, ha éppen arra 
kerülne a sor.

Átmentek u szonia/.éd pinezébe, a hol 
szintén végig kóstoltattak vele minden hordót.

— Különös, hogy oly szives ez a nép ' 
gondolta magában a biztos.

— Átkozott görénye, nem akor elűzni 
boezankoüoti magában a biró

A mi az elázást illeti, az ugyan még n 
negyedik pint zében sem következett be, de 
pzért olyan jókedve szottyant, mely l«g-

A menház 1885. deczember hó 
3 0 -nu d. u. 3 órakor adatott át rendel
tetésének, a  mikor a törvényhatósági 
biz. tagok jelenlétében Drescbei Ede 
polgármester következő beszédet mondott:

Baja város törvényhatósági bizott
sága 1-S83. november havában tartott 
közgyűlésen elhatározta, hogy a szegzny- 
iigyet rendezni kívánja, hogy a házról- 
házra járva koldulást beszünteti, a sze 
gényeknek egy menedékliázut emel, abban 
őket eliatja. testi egészségük és munka
képességükhöz mórt munkásságra, rendre 
és erkölcsös élet folytatására szorítja.

Örökkön emlékezetes marad előttem 
a közgyűlés ezen hutaiozata, a melylyel 
inán i fest ált a, hogy nemcsak a város va
gyonánál*, gyaiapadásának, jólétének fej
lesztése, nem csak kulturális haladása, 
a haladás feltételeinek felkeresése, meg
szerzése, m nden követelményeinek biz
tosítása. a haladás nagy müvének építése, 
a városnak az államtest erős, szilárd, vi
rágzó közületté tétele nehéz munkájának 
létesítése körül akar megpihenés nélkül 
fáradni, de nem zárkózik el a humaniz
mus kívánalmai elől sem, nem nézheti 
egykedvüleg, hogy vagyontalanná és mun
kaképtelenné vált embertársai rongyokba 
burkoltan, csapatokban vonuljauak végig 
a város uíczáiu, a nagylelkű emberek 
könyörületességére legyenek utalva és a 
szánalom morzsáit prédáu, mértéktelen- 
séggel fogyasszák el.

Mélyen megindított a törvényható
sági bizottság nagylelkűsége, mely nem 
ismer alkut és nem fukarkodik a szük
ségben szenvedőkkel és nem mérlegeli az 
áldozatok nagyságát ott a hol arról von 
szó, hogy a ki köztünk lett sorsüldö
zötté és nyomorulttá, r'zt éhen veszni 
ne engedjük.

Alig múlt el ezen emlékezetes ha
tározat hozatalának napja óta két év, 
és már is egy, a felebaráti szeretet 
által emelt kényelmes, díszes épület nyújt 
a Dyomor ellen menedéket és hirdeti 
országszerte, hogy a mi városunk falai 
közt nem pu-ztán hangzatos szavakban 
kifejezett magasztos eszmékért lelkesülő, 
de tevékenységre edzett, cselekvésre, ál
dozatra kész polgárok laknak.

Azoknak tehát, kiknek szenvedése 
a mi szenvedésünk volt és fájdalmat oko
zott azoknak, kiknek sorsa enyhítésén 
nekünk kell első sorban örülnünk, e ház 
lakóinak, kiknek vére a mi keblünkből 
kicsorduló vér, mert ók apáink, gyer
mekeink, testvéreink, rokonaink uincs

alább is ért annyit, mint egy jó elázna. A 
biztOB ur sorban tegezte a parasztokat, bo
káját tánczolva összeütögette, duhaj hangon 
el-elkurjantotta magát, sőt széles jókedvében 
egy arra vetődő öreg anyókát meg is pör
getett.

— Ez már a mi emberünk I örvendett 
magában a biró ?

Nagy kérges kezével meg is érinti a 
biztos ur vállát, egyet vágott a szemével s 
konfidenler szólt :

— Hát lehet-e ott filloxera, ahol ilyen 
bor terem ?

— Ördögöt van I felelte csintalan a 
biztos.

— Nem megmondtam ?ll diadalmasko
dott Kis Pál János uram, No most már ha
mar a község házára protokoliumbu igtatni, 
hogy az egész Sárhegyeu filloxera nem ta- 
láltatódik.

— De mi közöm én nekem a filloxérá- 
hoz? botrúnkozott mega jókedvű ur.

— Hát nem az ur a filloxérá-biztos ?
— Majd mit moudok kendtekm-k ! I n 

u 11 b i z t o s vagyok ! ütött a mellére nagy 
önérzettel a bő torkú ur.

Képzelhetni, hogy megmult a párás/ 
tok pitvókos arcza !

Tehát nem filloxéra-luztos, hanem mák 
egy hitvány utkaparó !

— Oh, hogy forna a torkodra az a sok 
drága bor, mit potyára ittunk meg veled ' 
dörmögte elfojtott haraggal a biro

Hogy ezután mi történt a/, utka páréval, 
arról hallgat a króiriká, azt a /‘ i.ban I i/.tosra 
vehetjük, hogy nem a kél sárén 'pitét!- 
vissza a vasúthoz

,i, Talgyetiy Mihály.
„íiondflüő* jitío

többé okuk az éhenhalás ijesztő réiuéltő 
rettegni.

Ebben az épületben kímélettel és 
szeretettel fogjuk gumijukat viselni, hogy 
eifcledtessük vei ük az óiét nehéz meg
próbáltatásait. Legyenek eziránt él
tük végnapjaiban megnyugodva.

De iegyeu egyszersmind gondviselé
sükért lka a város ^emes közönsége min
denkorra áldva és dicsőítve

A hatóság nevében a szegények rne- 
nedókházát rendeltetésének ezennel át- 
udiim.

A közhelyesléssel fogadott beszéd 
után Szutrely Lipót biz. tag felkérte a 
jelenvolt biz. tagokat, hogy Drescher 
Ede polgármesternek érdemét megjutal
mazandó, támogassák azon indítványát, 
hogy a menház részére a polgármester 
arczképe megszereztessék.

Körrendelet.
Az ipartestüleiek alapszabályainak, 

az ezek jóváhagyása iránti beadványok
nak és ezek mellékleteinek, továbbá az 
ipar kihágások és peres esetek eljárásá
ban felmerülő iratoknak az illeték-sza
bályok szempontjából mikénti elbánása 
tárgyában körrendelet valamennyi m. kir. 
pénzügy-igazgatósághoz és illetékkiszabá
si hivatalhoz.

Felmerült kételyek elhárítása és 
egyöntetű eljárás biztosítása czéljából, 
egyetértőleg a földwivelés-, ipar- és ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter úrral, 
ezennel kijelentem, hogy az ipartörvény 
(1884. évi X II t. ez.) rendelései alap
ján alakult ipartestületek alapszabályai 
csak az illető testület czéljáf, működé
sét és kezelési eljárását megállapító el
veket és rendszabályokat tartalmazván, 
ebbeli minőségüknél fogva nem sorol
hatók az illetéki szabályok 1. §-i alatt 
je lzett illetékköteles okiratok közé.

Ezen alapszabályok jóváhagyása 
iránti beadványok az illetéki díjjegyzék 
85. tétel 2. pontjának utolsó bekezdésé
ben az ipartestületek részére biztosított 
személyes mentesség alapján az említett 
beadványok mellékletei pedig az illetéki 
szabályok 8. § bau kimondott elvhez ké
pest bélyegmentességben részesülnek, ön
ként értetvén, hogy a mennyiben mel
lékletként oly eredeti okiratok is hasz
náltatnak, melyek minőségüknél fogva 
az illetéki díjjegyzék határozatai szerint 
külön okirati bélyeg alá esnek, a bé
lyegmentesség kedvezménye az említett 
okiratokra nem teljed ki.

Az ipartörvény VI. fejezetében em
lített kihágások iránti eljárásra vonatkozó 
Összes jegyzőkönyvek, beadványok, nem
különben a határozatok és a felebbviteli 
beadványok az illeték-dijjegj /ék 14. té
tel s) és az 53. tétel é) portja  értel
mében bélyegmentesek.

Ellenben az ipartörvény 176. §-ban 
jelzett súrlódások és vitás kérdések tá r
gyában felveendő jegyzőkönyvek, ideértve 
azon jegyzőkönyveket is, melyek az ezen 
ügyek tárgyalása alkalmából tartott szem
lékről vagy tanuk és szakértők kihall
gatásáról vétetnek föl, tekintettel arra, 
hogy ezen ügyek az illető felek közt 
fennálló magánjogi viszonyokra vonat
koznak s az eljáró iparhatóságok kétség
telenül az illeték-díjjegyzék 52. tétel c) 
pontja alatt jelzett hatóságok fogalma 
alá esnek, ezen tétel c) a) pontja sze
rint, ha a vitatárgy értéke 50 forintot 
meghalad, 36 kr, ha pedig a vitatások 
értéke 5o irtot meg nem halad, 12 kros 
bélyeg illetékünk vannak alávetve.

./en illeték bélyeg jegyek ben rovan
dó le bt pedig ;■ panaszra vonatkozó 
jegy z-.: ón y, után a i'x i»u->z f»s fél á lta l; 
— m iniéiről, tanuk vagy szakértők ki
hallgatásáról felvet ingyzőköuyvek után

pedig azon fél által, kinek érdekében a
jegyzőkönyv felvétetett.

A  szabályszerű illeték mérvnek meg
felelő bélyegjegyek a jegyzőkönyv felvé 
tele alkalmával arra felragasztaudők és 
a hivatalos pecséttel felülbélyegezeudők, 
azonkívül a felülbélyegzés napja léniá
val a bélyegjegy felső részén keresztül 
Írandó.

Az említett ügyekben a felek közt 
létrejött egyezségek, a mennyiben ezek 
ke lóén bélyegzett tárgyalási jegyzőkönyv
ben vétetnek fü1, nem képeznek külön 
illetéktárgyat.

Szintúgy az ilyen ügyekben hozott 
határozatok is az illetéki díjjegyzék 46. 
tétel 4 pontja, illetőleg 49. tétel s) 
pontjának rendelései értelmében bélyeg
mentesek.

Budapest, 1885. szeptember hó 27.
M árffy  8. k.

Budapest, 1885. november hó 24. 
A hivat, másolat hiteléül :

Christian János  s. k.

K  ü l ö n f  é l  é h.
— Eljegyzés. Drescher Ede városunk 

érdemdús polgármestere karácsony estéjén 
tartotta eljegyzését városunk köztiszteletü 
polgárának, Dr. Ivánovits Pál urnák kitüuö 
műveltségű, a társadalmi téren is érdemeket 
szerzett szép leányával: Anna kisasszonnyal. 
A kötendő frigyre áldást, boldogságot kí
vánunk.

t  Halálozás. Múlt deczember hó 31-én 
hunyt el H e p p C z c i n e r  A n n a  urnö 
életének 76. év ben. Temetésén — nem 
nagyítunk, ha azt mondjuk, — Baja város 
közönségének legalább is fele volt jelen.

A kiadott gyászjelentés következőleg 
hangzik: Alulírottak fájdalmas szívvel jelen
tik felejtbetlen anyjuk, nagyanyjuk és uapá- 
juk H e p p-C z e i n e r  A n n a  úrnőnek f. évi 
deczember hó 31-ik napjának reggeli 1 órá
jakor a halotti szentségek ájtatos felvétele 
utáu élte 70-ik évében végelgyengülésben tör
tént gyászos kimultát. A megboldogultnak 
hült tetemei 1886. évi január hó elsején d. u. 
'/« 4 órakor fognak a szt. Rochusboz czimzett 
sirkertben lévő családi sírboltba örök nyuga
lomra helyeztetni; az engesztelő szent mise 
áldozat pedig 1886. évi január hó 2-ik nap
ján reggeli 10 órakor a Rochus kápolnában 
fog az Urnák bemutattatok Baján, 1885. 
deczember 31-én. Áldás és béke poraira. Hepp 
János, Odobasics H-pp Josefin, Joánovits 
Hepp Magdolna, gyermekei. Dr. Ivánovits 
Pál, Sárkány Lázár, vejei. Kornis Marianne, 
Wieland Kornis Ilona, Kornis József, Kornis 
R'za, Dr. Ivánovits Iván, Ivánovits Anna, 
Iváuoviis Sándor, Odobasics József. Odoba
sics Gyula, Túry-Odobasici Karolin, Joano- 
vits Pál, Bischoff Joánovits Auua, Sárkány 
Ilona, Sárkány József, Sárkány Margit, unokái.

— Adakozás. A „bajai polgári olvasó- 
egylet1' legutóbb tartott választmányi ülésén 
a szerb sebesültek részére 10 frtot szavazott 
meg.

— A szegényházat múlt hó 30-án 
nyitották meg. Jelen voltak a városi ható
ság, élén Drescher Ede polgármesterrel, több 
törv. biz. tag s nagy számú közönség. A 
szegényháznak eddig körülbelül 40- 50 la
kója van.

* Jutalom játék. Kedden, január 5-én 
lesz Bes e n y ei L a j o s jutalomjátéka, szin- 
rekerül „Brankovics György1*. Ez alkalom
mal mint vendég, a jutalmazandó iránti szí
vességből fellép a szabudkai színtársulat egyik 
eliöreodtf tagja, S z e p e s s y  G u s z t á v  ur- 
Ajánljuk mindkettőt, a t. közönség szives párt
fogásába.

— Színház. Az itt müködö színtár
sulatnak ugyancsak rósz ünuepjei voltak. 
Egyik Üres ház a másik után. Bizony csoda, 
hogy ily „pártolás** mellett Baja városának 
még eddig „isten hozzédot** nem mondottak. 
Megértük még azt, hogy netn fog találkozni 
színigazgató, aki Bajára jönne társulatával, 
mert a mit máshol keresett, itt bizonyosan 
föléli — Kedden volt K o v a c B i c s n é  -Sa
r o l t a  jutalom játéka, szinrekerült Csiky 
Gergely énekes vigjátéka „A szép leányok- 
A jutalmazott tisztelőitől egy szép koszol út, 
csokrot s sok tapsot kapott, a mit meg is



Érdemeli. A színház félig telt meg. — A szer- 
dni előadást („Egy katona története") alig 
néhány ember nézte. -  Pénteken adatott 
„Sárinéni" Altnási Tihamér legújabb népszín
műve meglehetősen kerekded és összevágó 
előadásban, kevés közönség olött.

Az utczu-Járdák oly csúszósak 
mindenütt, hogy bizony nagy ügyesség kell 
ahhoz, hogy azokon az ember végig menjen. 
Felhívjuk ez utón a t. rendőrség figyelmét 
újólag arra, miszerint szigorúan, büntetés 
terhe alatt hagyja meg a háztulajdonosoknak, 
hogy a járdák síkos időben hamuval vagy 
földdel behintesseuek, hogy igy minden sze- 
rencaétlenHegnek eleje vétessék.

Női kérdés. Itne, kisasszony, végező 
előadását valamely nőegyletbeli e!nökn« -  ez 
az, mit kivívni akarunk. Nemde most már 
tudja, mi a női kérdés — K is a s s z o n y :  
Én csupán egy kérdést ismerek s ez az V 
Megnősült már ?

Közgazdaság.
(Steiner József jelentése.)

Budapest, decz 30.

Hanyatló irányzat mellett az ün
nepek alatt az üzlet kész árukban von
tatva haladt. Ellenben határidőkben ép 
az ünnepek alatt volt roppant forgalom 
és a megijedt spekulaczió sietett köte
lezettségei fedezésével. A  beállott kis 
deroute után a hangulat valamivel ba
rátságosabb.

Búza. A hét. folyamában kevés üz
let volt — az árak eleinte csökkentek 
10 krral, később ismét barátságosabb 
hangulat mellett az árak 5 krral javul
tak — úgy hogy az áresés csupáu 5 
krra tehető. A hozatal még mindig ke
vesebb mint a szükséglet. Mai árjegyzé
sünk Budapesten : Tiszavidéki, fehérme
gyei és bácskai búzákért 7 6 - 8 1  kilós 
frt 7.60 -  8.45 pestvidéki 10 kr, bán- 
sági ‘20 kr éjszak magyarországi 30 krral 
olcsóbbak.

ltozs. Változatlan elsőrendű 6 3 0 -  
6.35 frt, közepes 6.20, silány 6 frt, 
oláh 5 4 0 - 5 .6 5  frt.

Árpa. Finomabb fajokban uiucs 
üzlet, az árak 10 20 krral olcsóbbak,
takarmányáru szintén olcsóbbak 10 kr
ral. Jegyziink : Takarmányárpa oláh 6 -  
5.20, bácskai 5.30 6.60. Tiszavidéki
5.70- 5 85 frt, égetni való 6 6 40
frt, maláta 7 - 7 .5 0 ,  sörfőzdéi 8 8 '/, 
forint.

Zab változatlan , kisebb tételek 
5 .80 - 6.40 Írtig keltek.

Tengeri. Ó-áru 10 krral olcsóbb 
5 5 5 —5.70 frtig kelt.

Uj tengeriben kevés üzlet volt, az 
árak 10 krral olcsóbbak. Kész áru 5 — 
5 10 frt fizettetik. Januárra ugyanezen 
árak. Későbbi hónapokra a vevők ta r 
tózkodók, mert a hajózás megnyitása 
után olcsóbb árakra számítanak.

Takarmányczikkckben az áruk tel
jesen változatlanok, és jegyzüuk : Búza- 
korpa 3 10— 3.40 frt, köleskorpa 2.30 
frt, köhsdara 3.70 frt, konkoly 2 90 
3 frt, belybeu vasúthoz vagy hajóhoz 
szállítva zsákostul.

Gabonahatáridők. Élénk forgalom
nál legnagyobb az árveszteség búzánál 
és zabnál. Tengeri jól tartja magát a 
többi czikkekhez képest.

Búza tavaszra (1886. márcz.—áp
rilisra) esett 7.82 frtig, emelkedett 7.90 
forintig.

Uj búza őszre (1886. szept. ~  
okt.) 8.30 frtig esett, emelkedett 8.38 
foriutig.

Tengeri (1886. máj. —jun.) 5.51 
frtig esett, emelkedett 5.56 frtig.

Zab tavaszra (1886. uiárczius— 
április) esett 6.50 frtig, emelkedett 
6.55 frtig.

Uj káposztarepeze (188G. aug.-  
szept.) esett 11 frtig.

Fénzolőleg kamatlába helyben be
raktározott árukra 5 '/, %.

Zsákkölcsöndij hetenkint darabon* 
kint V, krajezár.

Courtage kész áruknál 3 kr, ha
táridőknél 2 kr métermázsánkénf.

Fedezet határidő műveleteknél kö- 
tésenkint (1000 méterm.) 300 frt.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről K r á h l  I g n á c z  
altnási lakós végrehajtató kérelme folytán 
Beok Manó jaukováczi lakós végre
hajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ujabbi árverés 681 frt tőkekövetelés, 
ennek 1882. évi deczemberhó 10. nap
jától járó 6°/0 kamatai 85 frt 35 kr 
végrehajtási már megállapított, 8 írt 40 
kr jelenlegi és a még felmerülendő költ
ségeknek kielégítése végett a/. 1881. évi 
LX  t. c. 144 éi 146. illetve 176. §-ai 
értelmében a szabadkai kir. törvényszói 
területén levő az almási 1329 szánni 
tjkben foglalt Beck Manó nevén álló A. 
1. 187. hr. 183. ö. i. számú ház és 
540 Q öl beltelekre 2000 frt. kikiáltási 
árban ezennel elrendeltetik, és annak 
B.-Almás község házánál leendő meg
tartására határidőül 1 8 8 6 . é v i  f e b 
ruár h é  6 . napjának d é lu tá n i 3 
órája kitüzetik, mely alkalommal a jel
zett ingatlanok a kikiáltási áron alul is 
eladatni fog

Az ingatlan a fent kitett árban fog 
kikiáltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a ki
kiáltási ér 10%  százalékét készpénzben 
vagy ovadékképes papírban u kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1885. évi november hó 25 
napján. R á c z ,

kir. járásbiró.

8270. Bzárn. 
tkri 1885.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről L u s z f ig  Ig- 
nócz kereskebő bajai lakós végrehajtató 
kérelme folytán Bodrogi Gyula ügyvéd 
mint közadó9 l ln jo s e v i tn  Á riám  csőd- 
tö in’g gondnoka végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a végrehajtási 
árverés 141 frt 63 kr tőkekövetelés, 
ennek és pedig 40 frt 80 kr után 1886. 
évi január hó 1 -töl, 53 frt után 1883. 
évi mártius 11-től, és 42 frt 93 kr után 
1883. május 14-től járó 6%  kamatai 
24 frt 15 kr végrehajtási már megálla 
pilott, 8 frt 20 kr jelenlegi és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése vé
gett az 1881. évi LX. t. ez. 144. 
és 146. § ai értelmében a szabadkai 
kir. törvényszék területén lévő a bajai 
413 számú tjkvben foglalt felerészben 
Hajosevits Antal másik felerészben 11a- 
josevits Ádám, Hajosevits férj. Sáudor 
Györgynó, Hajosevits József, Hajosevits 
Lajos és Hajosevits János nevén álló 
A. I 426 hr. sz. 421 ö. i. számit egész 
házra 1200 frt úgy az A f . 2390. hr. 
sz. 1 hold 1301 Q öl szántóföldre, 
154 frt, továbbá a bajai 2852 számú 
tjköuyvben foglalt ugyanazon tulajdono
sok nevén álló A. f  2591. hr. sz. 1 
hold 236 Q öl szántóföldre 96 frt ki
kiáltási árban tekintettel a fentliivat- 
kozott t. ez. 156. § a c. és d. pontjára 
ezennel elrendeltetik, és annak a kebel
beli iroda helyiségében leendő meütar
tására határidőül 1 8 8 0 .  óvl m artin** 
llő T i .  iinpJÁiiitk ri. ii 3 órája  
kitüzetik, mely alkalommal a jelzet in
gatlanok a becsáron a'ul is eladatui fog
nak.

Az ingatlan a fent kitett árban 
fog kikiáltatni.

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

A kir. járásbíróság miut telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1885. évi november hó 17.

Ráoz.
kir. járáihiró.

. r*~V a s ú t  menetrend

B a já ró  S z a b a d k á ra .
Bkjáról indul naponldut kétszer d. e. 10 ó rá é iig

perczkor és este i óra és 14 perczkor.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1885. doczemb. 23.

Búza u j................................... 7.50
Zab .................................... 5.70
Árpa-*  5.15
H ó z s ......................................... 5.70
Kukoricza u j ............................... 4.15
Bab u j.......................................... 6.50

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő:

< S E K B A F E \\ F N C.

’l t '  m -  « - * * « • (  i k  $>■ 0

A  L Ó F O K R Ú C Z  S Z É D E L G É S N E K .

A  8 7  óv  ó ta  f e n n á l ló

j#  * tubád.
, a

PAPLAN- és POKHÓCZ GYÁR
ezelőtt .jLichtenauer’a W ittw e & Söhne

| szétküld bécsi raktárából 100 Cilii, hosszú, 130 üt 111. széles, kitűnő 
minőségű, sörét szinü, élénk szegélyű

LÓ-POKRÓCZOEAT
darabonkmt szállitássa! együtt

I  f r , krert.
10 d a ra b  v é te ln é l  1 d a ra b  r á a d á s  v a g y  

10%  á re n g e d é s
A lópokróczokat ezen nagyságban, kitűnő minőségben és 

I ritka olcsó árakon csakis azért lehetséges adni, mert uagy mennyiség
iben gyárijuk és nagy kelendőségnek örvendenek.

Betekintésül több száz köszönőirat.
Szétküldések utánvétellel történnek. Nem tetsző áruk visszavétetnek. 

ISSF* A czim pontosan megtekintendő :

L ó - p o k r ó c 7.-ny k r  1ö r n k  t;tr a
Bécs. I., ltotheiillmrmslrassc 14.

J J 8 T  Ó V Á S I
Min.U'iiUil óvunk oly r 2ügeklöl vásárolni, kik félnek nevfikcl nyitva- 

|  iiohoii  kiírni, » a mi hirdetésünket jogosiihitlnnul utánozzák.

CSALHATATLAN.
R n l i n r m H n m  <n »i ■» sm ááll növesztőí v ű  m ű i  tiiii 11 i i i n  8Zer) egy tudományos alapra
és sok eredményre fektetett szer a kopaszság, hnj- 
kiliullás, korpnkőpződes és szürkülés ellen. Egyet
len, tényleg eredményeket felmutató szukái növesztő 
és erősítő szer. Üdiiö és élesztő tulajdonságáért, a 
„Uoborantiura" továbbá megbízható szer emlékező 

gyengeség és fejfájás ellen. Egy eredeti üveg ára 1 frt 50 kr,próbaüveg 1 Irt y>
í r  A o n i n t í f u i n i  (hajerösitö olaj) finom és utúnozlmtlaii, a hajat simulékonynyá és 
I V U S m e ilG U I J I  iniiláuiossú teszi. Eredeti üveg ára 1 irt 50 kr. Próbaüveg 1 frt 
T ? o i i  f i n  MÁK A keleti szépitösser, eredmények gyöngéd, fehér és testi frisseséget 
H í 1.1 tlG  ü v U t  eltávolít szeplőt és raájfoltokat Ára 85 kr.

Boucjuett dn Serail de Grolicli .‘.“K
szereknek. Ara 1 Irt 50 és 80 kr.

Morvái kárpát szájvíz iaiíc,isa»*ai w b.
Grolich-féle liaj- és szakálfestő szer í**Íi“6Í { o lirblr 

íj Grolicli Hail Milkon eredeti Bzinét adja vissza, 2 frt.

Grolich-féle Poudre dépilatoire hajeiuv.m o.zer 70 in.

: Groliell-féle korpaviz elUvolit gyov. *8 biztosan hajkorpát. 1 frt.

Grolich-féle májusvirágkenőcs BűTw. h,íl‘",ta * 4p°'
Grolich-féle Flóra-hajpor r és rózsaszín legfinomabb hölgypor 50 kr.

Grolich-féle Flóra rózsa arezfestő ajkak <•. >rezf«téir. m m. 
W  Minden orvosok felügyelete alatt készítve.

H asználati u tasítások  , k öszönőlevelek  és n yila tk ozatok
minden c/ikkbez mcllékclvék.

Gyár és közp. raktár CS11 O 1.1 Cl II J .  II r  U 1111 h e 11 Stadthofplatr 
Orvosok olismcrik a Grolich-féle készítmények hasznosságát, tartós vásárlás által, 

igy ir a l k. Biliméi Alajos ur, gyakorló orvos St. Péterbeu tipr. 25. 1885. „Kérem posta- 
utánvét mellett nekem 8 üveg liolwrantiun és 3 üveg kotmetikum megfelelő engedmény 
mellett mint töl>l> éves vevője, küldeni.“

Tisztelettel BLÜMBL, gyak. orvos.
főraktár Baja és vidékért egyedül

Braohfeld Nina illatszer-kereskedése.
ltudapost: Neruda Nándor, hUvanl-utcza 10., továbbá kapható minden nagyobb 

gyógytárban és kereskedésben, hol erre vonatkozó falragaszok a kirakatban láthatók.
BG * Határozottan a Urolich fele késsitmények kérendők, minthogy csakis ezekért 

vállaltatik teli ' - ■avatnsMig “1BQ
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A szabadkai kir. törvényszék mint birtok bíróság részéről ezennel közzé tétetik, miszerint a Sza- 

badka-bajai államvasút kiépítése alkalmából a most érintett államvasút részére kisajátított területek azon 
részére nézve, melyekre ez ideig a barátságos útoni kiegyenlítés nem eszközöltethetett, az 1881. évi 41. 
t. ez. 4G. §-a értelmében a kártalanítási eljárás elrendeltetvén, annak eszközlésére 1886. évi ja. 
nuár hé 12-én és utánna következő napjai mindenkor d. e. 9 Órája a bajai kir. járásbíró
sághoz, szükség esetén a helyszínére kitüzetett, melyre úgy a vállalat, valamint azon telekkönyvi tulaj
donosok és érdekeltek, kikkel ez ideig a kártalanítás barátságos úton nem sikerült, saját kezükhöz, végül 
a távollevők és a netán ismeretlen tartózkodásu érdekeltek Bodrogi Gyula ügygondnok bajai 
ügyvéd kezéhez hivatalos felzeten megidéztettek; minek folytán minden érdekelt fél, de különösen a 
távollevők és az ismeretlen tartózkodásunk ezennel oly figyelmeztetéssel idéztettek meg, hogy a fent ki
tett helyen és időben megtartandó tárgyaláson személyesen vagy igazolt meghatalmazottjaik által annál 
bizonyosabban jelenjenek meg, minthogy elmaradásuk a kártalanítási eljárása meg nem gátolhatván, a 
tárgyalásróli elmaradás miatt igazolásnak helye nem lehet, miután a tárgyalás elmaradásuk esetén az 
ügygondnokkal fog megtartatni.

Felhivatnak egyszersmind a felek arra is, hogy a kártalanítási összeg megállapításához szükséges 
s az 1881. évi 41. t. ez. 51. §-a értelmében általuk megválasztható egy szakértő becsüst a tárgyalás
hoz magukkal hozzák.

Kelt Szabadkán, a kir. törvényszéknek 1885. évi deczember hó 7-én tartott üléséből.
K iadta:

Vadnay, jegyző.

B á N A Y  L A J O S

Ö N Y V N Y O M
GYORSAN, CSINOSAN és JUTÍNYOS ÍRÓ N

mindennemű

T 9 H B I 1 M U N K Á K A T
Készít, továbbá

« «

FALRAGASZOKAT,
s z á ml á k a t ,  a d r r s s  ós v i z i t - k á r t y á k a t ,

eljegyzési- és esketési meghívókat,

6 T Á S X J 1 1 I V T Í S E E X T ,
l i O X S I C 4.il  V T O T I T  1T V A  V l O í i l T

hjom atott X^ftnaj l.ajon könyvit)oüiaaj&nau hajan


