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Az „Ellenőr" f. évi 4J9, számában „az orsztrák-ma- 
gyár szerb vasuti conventio" cziinü czikkbeu a kiépítendő 
budapest-zimonyi vasuk iránya is érintve van ; a sorokból 
és a sorok között olvasva, tagadhutatla.mil szembetűnik, hogy 
e  czikket a szabadkai érdele sugallta. -  Mondjuk a sza
badkai és nem a közérdek ; a közérdek pedig kell hogy hát
térbe szorítson minden egyes magánéi deket.

A kérdéses czikk tagadhatatlanul szakkavatottsággal van 
írva, és Írójának nem helyteleníthetjük ha talán mint sza
badkai anyavárosa érdekeit, védte; de meg fogja engedni, i 
hogy mi is a sokkal nagyobb érdekeket felsorolhassuk és az 
illető körök Ügyeimét, kik hivatvák döntő szavukat latba 
vetni, az általunk védett és a közérdeknek leginkább meg 
felelelő irány kiépítésére felhívhassuk.

A hivatkozott közlemény szerint Budapesttől Soroksár > 
nak Dabig volna a. mindkét, részről óhajtott irány, innét az 
egyik irány pártolói mindenütt a. Duna mentét, követve Ka
locsát, Baját, Zombort kívánják az uj vonal előnyeiben ré- j 
szesiteni, míg a másik irány érdekeltjei Kunszentmiklós, ; 
Szabadszállás, Fülöpszállás, Kiskőrös, Halas mezővárosokon 1 
át Szabadkának tartanak.

t  k m € 1 a .

Aí  Ifjú 11 [Mlaknál.
(SCHILLER.)

Falak mellett ült az ifjú,
Virágból font koszorút,

De az ár azt elsodorta,
Hullámokkal tova fut.

És igy múlnak el napjaim
Mint a patak szüntelen,

Es igy hervad ifjúságom,
Mint a virág hirtelen.

(Üi ne kérdezd mért búsulok 
Életemnek reggelén,

Hisz mindenki ürül s remél,
Ha a tavasz visszatér.

Az ébredő természetnek
Szava az én szivemben,

Az elszunynyadt fájdalmakat 
Csak újólag költi fel.

Sok örömet nyújt a tavasz
Mindenkinek! Nekem nem! 

Közel van ö s mégis távol,
A ki után vágy szivem. 

Karjaimat sovárogva
Terjeszteni feléje k i ;

Ah de ol nem érhetein őt 
Búmat ő nem euyliiti.

Oh, jer hozzám bájos angyal 
Hagyd a büszke palotát! 

Virágot, mit a tavasz szült, 
Szép hajadon ionok át.

Mi a közvetlen Duna menti vonalat nem tartjuk czél- 
szerür.ek már azon könnyen felhozandó érv miatt is, hogy 
ott, hol a vizűt, megvan, ott a vasút drágább szállítási té
telei miatt a versenyt nem állhatja k i; igaz hogy felednünk 
nem szabad azt sem, miszerint a Budapest-zimonyi yasut 
leginkább a irántit, forgalom közvetítését eszközölné ; miud- 
azonáltal egy a Dunától kissé távolabb eső vasút a helyi 
forgalomnak nagy lendületet adna, ezért inkább helye
selni tudnék az alább felhozandó irányt, a mely tekintve nem
csak hogy egy igen termékeny vidéket egyenes irányban 
szelne át, hanem a Duna ártérétől is távolabb esvén, ne- 
láni szerencsétlen áradások alkalmakor nincs a rombolások
nak úgy kitéve, mintha a vasút közvetlen a Duna mentén 
Kalocsáig építtetnék, [gaz, hogy tagadni nem lehet azt. sem, 
hogy ha a vasút a Duna közvetlen közelében építtetik, a 
töltési munkálatokra is nagyobb gond fordittatnék, ós igy 
kettős érdek raozdii tárnék elő ; de viszont azzal, ha a vasút 
az általunk védett irányban haladna., az alapmunkálatok ke
vesebb költségekbe kerülnének.

Az általunk védett irány, melynél a vasút az alább 
megnevezendő városokat, helyiségeket és pusztákat, melyeket 
azonban csak úgy futólagosán említünk, miután azok rész
letes felsorolásával czikkünk hosszabbra terjedne, -  résziDt 
közvetlenül, részint pedig igen közelesőleg érinti, a követ-

Halld! Az erdő zeng a daltól, 
Vigan csörög a kis ér, 

Hisz két boldog szerelmes, még 
Kis kunyhóban is elfér.

A nyájas gazda.
(L’HLAND.)

Barátságos egy gazdának 
Voltam múltkor vendége!
Szép, zöld ágon aranyalma 
Volt gazdámnak ezégére.

A virágzó alinafa volt,
A kibe/, befordulélc;
Édes étel és friss ital,
Az üdítő, jó  ebéd.

Zöld házába befordult még 
Sok, szép, szárnyas jövevény ;
11 grún doz tak, lakináro/,1 ak,
Vig dalokat csiripelvén.

Leltem ágyat is, nyugodni 
Smaragd szinü, lágy gyepeu ;
Maga gazdám védelmezett 
llfis árnyával, nap ellen.

Mennyi — kérdém — tartozásom V 
() megrázta ősz fejét.
Gyökerétől sudaráig,
Áldja meg őt a szent ég.

Sltlwers Llpót.



kezfí : Budapest, Sor'oisár, Haraszti, Taksony és Alsónéraedi 
között. Alsó- és Felső Délegyháza pusztákon át, Áporka és 
Bagyi között ; Szeutiván, Apaj pusztákon át Dómsöd és 
Dabtól háromnegyed mértföld távolságra Kunszentmiklós és 
Tasa között, Szalkszentmártontól fél, Dunavecaétől három
negyed, Solttól egy negyed mértföldre Harta, Dunapataj, 
Kalocsa, Sukösd, Csanádi, Szentistván, Baja, Vaskút., Gara, 
Gákova, Zombor, Stapár és Szivatz között, Veprovácz mel
let Keresztur és Kula között, Torzsa és Ujsovvé Kiszács 
érintésével, Piros mellett Újvidéknek, és igy tovább a már 
nem a verseny tárgyát képező területeken át Zimonyg.

Megjegyzendő, hogy ez irányban a. most nevezett vá
rosokon és községeken kívül még számos, különösen pedig 
Zombortól Kulának menve, több állami birtok és nagy 
terjedelmű puszta érintetnék vagy metszetnék át a vasút 
által, mi tekintve a termékeny vidéket sokkal inkább felelne 
meg a közérdeknek, mint a szabadkai irány, annál is inkább, 
mert az állatni birtok haszonbérleténél a bérleti összveg is 
magasabbra emelkednék s igy az állami jövedelem is sza- 
porittatnók, a mi igen természetes mert a vasút fennlétében 
a termények értékesítésénél elesnék a Bácskában eléggé is
meretes rósz utak idejében beálló kereskedelmi pangás. -- 
De a szabadkai iránynál Dabtól kezdve Kunszentmiklós, 
Szabadszállás, Fülöpszdllás, Kis-Körös és Halas érintésé- i 
vei eltérés is mutatkozik az egyenes iránytól, a mennyiben 
igy a vasút, czik-czak menne. — A. czilc-czak irány pedig 
mindenesetre hosszabbra nyújtja a vonalat és igy a kiépí
tés költségeit is növeli. — A legrövidebb irány volna Bu
dapest, Soroksár, Alsónéraedi, Bugyi, Kunszentmiklós észak
keleti határa szélién Szabadszállás és Fíllöpszállástól fél 
mértföld távolságra Izsák, Páhi, Vadkert, Halas érintésé
vel Szabadkának, Topolya, Szék hegy és Feketehegy érin
tésével, Verbász és Szenttamás, Temerin és Kiszács között 
Újvidéknek. Ezen irány alig van egy mértfölddel rövidebb, 
de nem szabad felednünk, hogy ott a népességi arány sokkal 
kevesebb, az érdekelt városok és községek száma sokkal 
kisebb, ezen haladva, az általunk védett irány termékeny- 
dus területét és népesedési tehát az iparnak is fejledettebb

Az ügyvédjelölt.
(Rajz.)

Harminczasy Kálmántól.

A „Dr.“ már ott díszük látogató-jegyén neve előtt, de a má
sodik sor még üres, hiányzik „a köz- és váltó ügyvéd1*, azonban 
ö már ott képzeli diszleni. Ábrándjai a tágas és parquetirozott. 
irodába viszik, látja már a türelmetlenül várakozó „kliensek" nagy 
seregét az előszobában, s a „dijkötvények" kövér betűit mintegy 
mosolyogni reá.

ő bizony csak a „lesz"-re ad, mert a jelen nem sokat ér. De 
azért az ügyvédjelölt a jelenben is nagy ember.

Az egyetemen négy éven át általa hallottak zsírja összevegyül 
a praxis korpájával és e két ellentétes anyag fafejében csodálatos 
explosiókat szülve világra szóló jogi polémiák alkalmával.

Ha bármiről folyik is a beszéd, az ügyvédjelölt ért ahhoz : 
megdönti ellenfelei állítását. Embert nem ismerek, ki az ügyvédje
löltnek valami állítását megdönteni merészelné, a vagy csak ellent
mondana is, azt az egy esetet kivéve, lm ö maga is ügyvédjelölt.

Ilyenkor a harcz iszonyú tűzzel folyik, az „elleuirat" „a vá 
lasz“ és „viszonválasz" úgy pattogsz Achillesként Imrczoló jelöl
tek ajkáról, mintha ép a tárgyaló teremben a „princzipálist" 
helyettesit ve, egy becsületsértési pert tárgyalnának, Ítéletet per 
szc nem hoznak ilyenkor.

Az ügyvédjelöltnek napjai, különösen délelőtt 8-töl 12 óráig 
és délután 3 tói 5 ig igen unalmasak, mondhatni kínosak, mert az 
irodában a dolog sok, a principális pedig lévén szűk marku és 
fösvény ember, nem tart a jelölt mellett egy segédnél többet s a 
mi fö igen ritkán jut neki egy kis „akcidenczia."

Napjai nagyon egyhangúak, mert az örökös kereset és kér
vény szerkesztés még csak tenné, de aztán az a sok hosszú per
irat és kőt-hároih íves mellékletek két-három példánybani lemáso
lása. valóságos kín neki, e medett az „executiúk" foganatosítása 
alkalmával kapott czimek egészen kimerítik, ilyenkor felsóhajt, 
hogy majd lesz ö nemsokára „prókátor". A mi mégis némi válto
zást önt eme egyhangú foglalkozásába, néha egy válóper avagy 
bűnügyben a védbeszéd összeállítása.

Semminek sem nagyobb ellensége az ügyvédjelölt a „bagatel 
bíráskodásinál, szidja azt is aki azt javaslatba hozta, de ha mé
gis ilyet, kell tárgyalnia - - mi rendesen az övé — nincs nagyobb 
öröme, ha a 45. §. lép érvénybe vagyis mikor fölveszi a. biró a „ma-

l ágát is mellőzné. - Már prdig az általunk védett irány, 
I tekintve a sokkal több és virágzóbb helyiségek és puszták, 

úgy azok lakosságának számait, mindenesetre előnynyel bir 
a szabadkai irány felett!

| Alább második czikkünkben összehasonlításul közöljük 
i a két irány érdekében gyűjtött stat.isticai adatainkat és egy, 
j mindenesetre tekintélyes szaklap mogczáíolhatlan nézetét a 
: két irányról, a szerint a kiépítés is biztosítva volna egy 

oly consortium által, mely semmi nemű garautiát nem kíván.
I Mi több ezen irány kiépítésénél elesnék a baja-szabadkai 
szárnyvonal kiépítésének szükségessége, és az arra fordí
tandó költségek mily jól értókesitethetnének a kalocsa-baja- 
zombori irány kiépítésére, de ezen irány a b a j a i  
é r d e k e k n e k  i s s o k k a l  i n k á b b  me g f e l e l n e .

A nemzetgazdászati érdekek mellett, a zorabori irány 
még stratégiai szempontból is előnynyel bir a szabadkai 
irány feler.t 1 Zombor a. hadkiegészítő parancsnokság szék
helye lévén, eshetőségek beálltakor a csapatok gyorsabb 
összevonására is nagy súly fektetendő ; azonkívül Zombor, 
megyei székhely szintén fontossággal bir s a bizottmányi 
gyűlésekre siető bizottsági tagoknak jó szolgálatot tenne a 
Zoniboron keresztül menő vasút. Ezért tehát el ne rnulasz- 
szuk az alkalmat annak kieszközlésére, hogy ezen iráuy ki- 
épitessék. - Megvagyunk győződve, hogy Pest- és Bács- 
Bodrogh megyék közönsége átlátván életérdekeiket annyira 
érintő vasút, kiépítése irányának czélszeriibbségét, mindent 
el fognak követni a budapest- kalocsa-baja-zombori irány ki
építésére

Tudjuk azt, hogy a Baja város érdekeit szivén hordó 
Baja városának érdemdús polgármestere dr. Hauser Mór úr 
szintén minden követ meg fog mozgatni az általános érdek 
előmozdítására. Jablonkay Géza.

A jó szemelt törvényei.
1. Sohasem szabad dolgozni csekély, vagy túlélőnk mestersé

ges világítás mellett.
Tapasztalás szerint azok számára, kik éjjeli munkával fog

lalkoznak, leginkább ajánlható a viaszgyertya. E mellett írni to-
j  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• kncsságot," mig a sommás p, n k a  perrendtartás Hl. §-áuak 
; ellensége, mert nem mutathatja meg, hogy mennyire vitte a 
I „praxist." .

Boldognak akkor érzi magát., ha egy rendes perben síkra
, száll egy vén prókátorral.

A milyen unaimajs neki a nap, annál kellemesebb az est> 
melyet rendesen a kávéházban az ismerősök és jó barátok körében 
tölt el, itt napi foglalkozását már csak mulatságkép hozza fel, de 

, utána gondolja, hogy az kevés idő múlva — t. i. majd ha lesz 
„diploma" — rendes és komoly foglalkozása lesz.

1 Fából kellene lenni az ügyvédjelöltnek, ha ama kisasszony
nak, ki d :\r. idei első lőkerti tánczvigalmon ismerkedett meg, a 

; szeméből feléje lövellő sugár,,!, egyike nem „signálná" az ö szivét, 
de nem lévén fából az, azon az iroda elhagyása után a legelső 
állomás a. kedves lakása, hói a keresetet — melyben ön magát, 
kéri ínarasz taltatni -  már rég beadta, de azonban előre jól fel
vette az ,,informatiőt,“ - - ugyanis az öregnek van 20 0  hold földje,

| pénze is körül húszezer forint s még tekintélyes állással reudel- 
j kezik ; mert ha ö néki még nincs irodája, azért nem lehet az élet 
1 Örömeiből k zárva, de ez is meg lesz nem sokára, s ekkor már jó 

lesz a feleség az élet „felzetéül."
A keresetre az „ellenirat“-ot a „mama" magával dúdolja, 

í okul felhozza, hogy még nincs „diploma", de azért ő nem akarja 
[ megszakittatni az ismeretséget, következik a „válasz" mi igen 
; udvariasan van „szerkesztve" ép elit ntéte az irodában készültnek,
| végül hangzik a szinten udvarias „viszonválasz" a „végirat" be- 
j mondására „halasztást" k »ra prok átorjelölt, mert hátra van még 
j a kísértő rém. az ügyvédi vizsga.
I Minél közelebb áll a vizsgái naphoz, annál inkább látja be a 
j  jelölt, hogy m g sem tud mindent, ilyenkor kínosan mondja, hogy 
j néki ép úgy 8 évi ■; szó gálni a diplomáért mint. kellett Jákobnak 
! Rudiéiért és a nyáj egy részéért; de most nincs ideje tovább igy 

sóhaj(o/.n;, mert tanulni kell.
A magánjog, a perrendtartás, a telekkönyv rendtartás és a 

többi csaknem számtalan rendtartások és törvények paragraphusai 
j oly kínos benyomást gyakoro nak rá, hogy csak is nagy megéről- 
! tetéssel képes azok közöl egyet-kettőt átolvasni.

A principálisnak már felmondott, mert tanulnia kell, de 
| nem Í3 látható most a vendéglőben, otthon ül a könyvárban, ezek 

most az ő „czimborái".



vább lehet, a szemeket kevésbé fárasztjn, s különösen csekélyebb 
módon izgatja a szemhéjakat.

2. Nem tanácsos kocsiban, vasúton, sem pedig egy lámpa lo
bogó világa mellett ágyban oivasni.

3. Ha kénytelenittetünk tuikáprázó világosság mellett mun
kálkodni, viseljünk kék, vagy füsttől barnított szemüveget.

4. A fénypontjához ne vigyük szemeinket nagyon közel.
Hacsak lehetséges lámpánkat közönséges lámpa olajjal tölt

sük meg.
A vasutakat bátran nevezhetjük a szcmgjulladások fonásai

nak, s igv ajánlatos úgy ü'ni a waggonban, hogy a mozdonynak 
hátat, fordítsunk; vagy pedig színes üvegekkel lássuk el magunkat, 
melyek a szemre irányzott léglmzamot lueggyöngitik s apró coaks- 
parányok behullását megakadályozzák.; utóbbiak nem ritkán a 
pilla alá, sőt a köthártyákba is betolako inak.

Számos szembántalom a dohányzás túlságos élvezetére vezet
hető vissza; ama bizarr szokásra: tfizkazánt csinálni szájunkból 
s élvezni egy amerikai növény füstjét, melynek nincs más érdeme, 
minthogy igen erős méreg.

Nem kevésbé bizonyult be az erős szeszes italok kártékony 
hatása is, melyek különös előszeretettel szokták a szemet meg
támadni. Hány Amblyopin és Amaurosis köszöni léteiét a folytonos 
pálinkaivásnak, a rhummal, puucscsal, és absynthtal való vissza
élésnek?

Nemi kihágások a nehézkor, idiotismus, elmezavar és elme- 
gyengülésen kivtll a látási zavarokat s a szemek gyöngülését is 
eredményezhetik. Azonban még a helytelen táplálkozás s a ked ■ 
vezötlen cgalji viszonyok is tekintetbe veendők.

Tanítók, s mindazok, kiknek a gyermekek jóléte szivükön fek
szik, véssék emlékükbe a következőket:

1. Jó, ha a kicsinyek ágyai vagy bölcsői kellőleg világított 
szobákban állíttatnak fel; nem szabad azonban a teljes napfénynek 
közvetlenül a szemet érni, ellenkezőleg a világosság alkalmas mó
don tompítandó kissé. A leghevesebb ránggörcsös állapotoknak 
gyakran nincs egyébb okuk, mint az eklatáns káprázat, mely ama 
agy izgalmat vonja maga után.

2. Ha a gyermek szempillája vagy ködhártyája feltűnő vö
rösségei mutat, akkor valamely gyulladásos bajra van kilátás ; a 
szülök el ne inu'asszák rögtön egy szakember tanácsát kikérni.

3. Ha a gyermekek elérték azon kort, melyben komoly ta
nulmányoknak szentelik idejüket vagy valamely társadalmi pályát 
választottak, legelőször arról kell meggyőződést szerezni, hogy a 
reájuk várakozó fisiKai fáradalmakhoz mért alkotással birnak-e? 
nehogy egy tévesen választott életpálya korai áldozatává vál
janak.

Az elutazás előtti estén mégegyszer összejő a vendéglőben az 
ismerősökkel, de most nincs vitatkozás és élezelés, a jelölt szemei 
előtt a paragraphusok kísértő romként tűnnek elő : komoly és nem 
„iszik."

Egy szó kínos sóhajtól kisérve hallható tőle „holnapután" !
Csakugyan holnapután nagy napja lesz.
Szokottnál korábban megy haza, s előveszi mégegyszer a 

könyvecskét, de. ismét visszateszi és szókkal lehetetlen ép úgy mint 
a csillagokat, megszámlálni s gondterhes fejét tenyerére téve tekint 
az éj setéiébe.

Kettős czél lebeg előtte, a „diploma" és a „feleség", mert 
ha az elsőt meg nem szerzi, a másik'ól elütik örökre.

Heggel korán kel s távozik ismerősei kíséretében a hajóhoz, 
kik ott szerencsét kívánva válnak el tőle.

Egy régi jó barát kiséri fel öt, kivel az egész utazás alatt 
alig vált pár szót, még mindig a diploma és a feleség lebeg szemei 
előtt.

Végre elérkezik a végzetes reggel; legszebb ruháit ölti fel a 
„harezra" s barátja kíséretében távozik az egyetemre, ki különféle 
rémjóslatokkal tetézi a jelöltnek amúgy is nagy gondját, addig 
mig el nem nyeli a vizsgáló terem aj’aja.

A jó barát szorongva „drukkolva" írja a döntő perczet, s 
ha egy „már" ügyvéd érkezik az ajtón, mindjárt kérdezi: „Hogyan 
i'oly a munka ? S..'sorú világ van-e odabenn ?“

De ogyszercsak a pajtás látszik mosolyogva jönni.
„Nos, milyen Ítéletet hoztak a vaskalr posok ?“
„Éljenek, kiált örömittasan, de jöj, si.tek a nyomdába, névje

gyet csináltatok."
Az egyetem kapuja elölt találkozik egy ismerős ügyvéddel, s 

most már „kartárs" urnák czimezi, de mily boldognak érzi magát, 
mikor ez mint *uj“ kartársát üdvözli.

 ̂ A nyomdában vaskos betűkkel nyomatja neve alá „köz- és 
váltó ügyvéd", s ha ismerősével találkozik első teendője névjegyét 
átadni.

A hajón most már cseveg és mulat, alig várja, hogy otthon 
legyen.

Lakásán még csak le sem ül, hanem rohan az imádotthoz, 
hol beadja a „végirat“-ot egy melléklettel — a névjegygyei.

Az „Ítélet" azonnal meghozotik és kihirdethetik e szóval 
„igen." „Indokok" : mert „köz- és váltó ügyvéd."

Gondoljunk cpy német, orvos, dr. Cohn által öszazeállitott 
■ statisztika megdöbbentő eredményére, mely szerint 10,060 tanuló 
í közül 4004-et talált rövidlátónak s hogy a boroszlói egyetem 410 
j hallgatójának kér harmada szintén az. (Sz. E.)

Előfizetési felhívás a
„  ÉÉffi J f l ,  m U  A .  “
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Vidéki előfizetések legczél szerű b ben postautalványon 
eszk özö Illetők.

A. nagyérdemű közönség szives pártfogását és anyagi 
támogatását tisztelettel kéri a ..HAJA*’ k iadója.

u  i  i t  e  k .
— Jövő vasárnap folyó hó 28-án lesz a társadalmi nyári 

évad befejezése a bajai lökért helyiségében rendezendő libalövészet* 
tel és tánczmulatsággal.

— Eljegyzés. Dr. Bruek Samu ügyvéd c napokban jegyet 
váltott Kőim Hermina kisasszonyával, líohn Samu kedves leányá
val. Felhőtlen eget, kívánunk a kötendő frigynek.

.Ha kezdetett a szabadkai törvényszék előtt a hírhedt 
M i k o s e v i c s testvérek elleni végtárgyalás, mint értesültünk, 
Loos/. Zs. a védő ügyvéd, Sátor Jenő kir. ügyész a közvádló.

— Megyénk főispánjának — Írja a „Bácska" — mélts. 
Gromon Dezső urnák égj újabb, a jótékonyság ecelatáus bizonyí
tékát, feltüntető tettéről vettünk értesülést. Megbocsát nekünk ö 
méltósága ezen indiseret eljárásunkért, de lehetetlen föl nem em
lítenünk azt, hogy a midőn a közügyek annyira igénybe veszik ide-

: jót, mégis juttat egy kis időt jó tettek gyakorlására is. Gymnásiu- 
munk sok szegény ifja örök hálát érez szivében a nagylelkű 
főispán iránt, ki a szükséges könyvek megszerzésére pénzt adott s 

! igy tanulmányaik folytatásában nemesen elösegité. Fogadja ö mél
tósága szívből jövő köszöHetünket s engedje visszahangoztatni az 
ifjak ártatlan szivéből jövő kivánatot: éljen sokáig intézetünk a 
a tanuló ifjúság nemes pártfogója.

A „Képes Családi Lapok" 25. füzete változatos tarta 
lommal jelent meg.

— A pcst-pilis-solt-kiskiinmegyei közs. tanítótestület
szept. 8-ikán tartotta a városház tanácstermében évi közgyűlését, 
melyre a megyéből is szép számmal jelentek meg a tagok, kik 

1 egy részének Kecskemét városa a Beretvús-féle helyiségben adott 
szállást, a gyűlésen először is Tóth István tanácsos üdvözölte a 

; város nevében a tanítótestületet; Samu József kepezdei igazgató 
! pedig megköszönte a város szives vendégszeretetét. Ezután Böször- 
1 mányi Mihály elnök tartotta megnyitó beszédét, melyben igen me- 
! légén emlékezett meg az év alatt elhalt kartársakról; ezeknek 
! emléke a jegyzőkönyvben is megörökittetett. A gyűlés további fo- 
' lyamába elhatároztaottt, hogy kérvény intéztessék pontos végrehaj

t s  ügyében, minthogy több községben nem adnak nyugtát a ta- 
[ nitóknak befizetett nyugdíj illetékekről, sőt némely helyen el sem 
| fogadják a pénzt; határoztatott továbbá, hogy a testület b**lép az 
í országos tanítói szövetségbe a népnevelés minél nagyobb feívirá- 
\ goztatása czóljából. Samu József kepezdei igazgató rögtönzött,
| de igen sikerült előadást tartott a töld rajz tanításáról; végre Mo

csár)’ Gerö és Szondy János kepezdei tanárok válalkoztuk, hogy 
! a jövő közgyűlésen pacdagogini értekezést fognak tartani, Gyűlés 
: után társasebéd volt a Beretvás-iéle vendéglőben, mely igen jól 
i sikerült; csak az a kár, hogy a helyi tanítók közül többen kivon

ták belölemaguknt. Ebéd után megalakult a tanítói önsegélyző-egylet, 
melylyei talán, ha ugyan a tanítók felfogják saját érdekéiket, sike
rülni fog lassanként, végei vetni azon lelketlen uzsorának, melyet 
némely helybeli uzsorások a tanítói nyugtákkal űznek. -- Italá
ban az egész gyűlés azt n benyomást tette, hogy ezentúl talán nem 
lesznek e gyűlések oly meddők, mint eddig voltak. Adja Isten ! „K. L.“

; — Leharapta a társa orrát. Eisenzopf és Mause, két be-
j csületes bé-si házaló, szombat csténkint több társukkal összeüldö- 
i gélnek  s a sörös kancsók mellett megbeszélgetik a hét fontosabb 
I eseményeit így történt ez az elmúlt szombaton is, azzal a különb- 
1 Béggel, hogy most az egyszer nagyon is hozzáláttak Gambrinus 

isteni italának fogyasztásához s lön a sok ivásnak részegség és a 
részegségnek verekedés a következménye. A csetcpat a korcsmában



kezdődött s kint az utczai pocsolyában végződött, még pedig'sze- 
gény Eisenzopf uramra gyászos credraénynyel, miután kauniháli 
hajlamú ellenfele, Mauso, vérszomjas dühében tövig leharapta az 
orrát. Lén télindulás. Eisenzopf dühöngött megcsonkít tatása felett, 
Wause keblét a lelkiismeret fúriái gyötörték, közösen hozzáfogtak 
az orr kereséséhez ; fájdalom eredmény nélkül. Mi Maliséban azt 
a gyanút költötte fel hogy ellenfele orrát még meglehet, hamarjá
ban nemcsak leharapta, de le is nyelte.

~ Dávid Antii! szegedi kir. pénziigyigazgató s kir. taná
csos 0  Felsége által ministeri tanácsossá s zágrábi országos 
pénzttgyigazgatövá neveztetett ki. — Ez alkalomból a helybeli 
kir. illetékkiszabási hivatal a kitüntetetthez következő üdvözlő 
sürgönyt küldte: „Méltóságod előléptetése kettős hatással van 
reánk. Örömet érzünk a legfelsőbb kitüntetés felett, melyben Mél
tóságod az Uralkodó kegyének újabb nyilatkozatát veszi a múltén, 
hazánk szolgálatában szerzett érdemeiért és .fontos missiót nyer 
a jövőre. De fájdalommal is sújt, mert Méltóságodban kitűnő, 
szeretett főnökünket veszítjük. E kettős érzelem hatása alatt hó
dolat teljesen üdvözöljük Méltóságodat uj állásában s ahoz állandó 
festi, lelki erőt kívánva, magunkat Méltóságod kegyes emlékeze
tébe ajánljuk. — Méltóságod emlékét kedves letétként megőrzi: a 
zombori illetékkiszabási hivatal/ 1 Még érzékenyebben búcsúzik a 
szeretett főnöktől és atyától a zombori adóhivatal személyzete a 
kővetkező sürgönynyel: Mélt. Dávid Antal ministeri tanácsos és zág- 
rábbi országos pénziigyigazgató urnák Nagy Kikindán. Méltóságod 
nak történt uj kineveztetése ébreszt a zombori adóhivatal sze
mélyzetében két egyenlő érzelmet.: — határtalan örömet és fáj
dalmat I az elsőt, mert érdemei igazságos elismerést nyertek, az 
utóbbit, mert. méltóságodnak alárendelt összes tisztikara méltó
ságodban igazi atyát és valódi igazságos jótevőt, vészit. Kisérje 
tehát a mindenható méltóságodat uj pályáján az elérhető legma
gasabb fokra, méltóságod pedig kegyeskedjék atyai emlékében to
vábbra is megtartani, az elárvult s méltóságos ministeri tanácsos 
urnák legmélyebb hódolatu leghűségesebb szolgáit: Ruzséky György, 
Stefkovits Endre, Elekes Ferenc, Wcimann Imre, Rezsny Iván, Já- 
nosffy József, Berlekovits Ferenc.

— Valami az exkedlvéről. Izmailnak tudvalevőleg egyet
len szenvedélye a kincsgyüjtés volt. Efelöl különös adomák kerin
genek. 42 asztali eszköz készlete van, köztük több vert aranyból 
drágakövekkel kirakva. Attól a perctől, mikor a leköszönésre kénv- 
szeritették, Izmailnak egyetlen gondolata volt, mentői tovább ha
logatni, azt, hogy mindent becsomagolhasson. Mikor minden mál
hája a hajón volt, oly nagy feltűnést okozott a dolog hogy a konzulok 
tanácskoztak : ne foglalják-e le. Vagyonát 16,000 000 font sterling
re becsülik. Elutazása napján is kitüntette kapzsiságát. Az ural
kodó iránti tisztelet, jeléül vörös szőnyeget, terítettek a rakpartra. 
Izmait, megmutatandó, hogy már nem souverain, e szőnyeg mel
lett huladi a puszta földön. De mikor oda érkezett, ahol a vám- 
pénzt szedik be s megtudta, hogy a pénztárban 4000 font van, egy 
perezre ismét fölvette az uralkodói méltóságot, s megparancsolta, 
hogy a pénzt a hajóra vigyék. Ez azonban nem akadályozta abban, 
hogy pár nap múlva TewfikJiez ne forduljon 3000 fontért, mert 
mint irta „egy fillére sincs.41

— Franczia leleményesség. Párisban a legfényesebb étter
mek egyikébe egy ur lépett be két kis gyermekkel. Az udvarias 
pincér halommal hordja a. finom és drága étkeket, mit, a vendégek 
hatalmas étvágygyal fogyasztanak el. A hatalmas ebéd elfogyasz
tása után az ur szivarra gyújt és eltávozik. A fizető pincér azután 
csak várja-várja visszajöttél s mikor hosszú ideig mindhiába 
várja, megszólítja az izgó mozgó gyermekeket, hogy beli soká jön 
a papa. Mekkorára tátotta el száját, azonban a pincér, mikor a 
gyermekek elmondották, hogy az az ur nem papájuk, sőt. nem is 
ismerik, és hogy az őket, a mint az iskolából jöttek, megfogta, és 
mert olyan jól tanultak, ebédre bivta. I*. H,

— Két ökör. Homonuán a mull heti vásárkor történt u 
következő mulatságos eset. Egy újhelyi kereskedő ökröt alkudott 
egy krajnyai atyafitól s az alku megköttetvén, a kereskedő Szvn- 
topluk dicső ivadékának egy 50 Mos bankjegyet nyújtott át fog
lalóul, ki ezt a derekán fényeskedö tüszőbe kvártélyozta el, a vevő 
pedig ez alatt a „marhapasszust,41 kívánta elő. A párbeszéd köz
ben azonban azt vette, észre a kereskedő, hogy közte s a közvet
lenül mellette álló ember közé egy kéz nyúlik, a mely a mint ki
nyúlt, ép oly gyorsan vissza is vonult, — a kereskedő hirtelen 
kérdést tesz az atyafihoz: hogy eltet, te-é az ötvenest? Bizonysa 
hire. se hamva annak! Egy két, ugrást tesz a kereskedő s nyakon 
csípi a tolvajt, ki a bankjegyet mosolyogva, szolgáltatta vissza, 
mintha csak az egész tréfa lett volna. -- A kereskedő ezután 
magánál tartva az ötvenest, az atyafit újra felszólító a „marha 
levél“ előadására, — az atyafi csiir-esavar rettenetesképen, a uii 
végre is gyanút keltett a kereskedőben, kinek különösen feltűnt 
az is, hogy a „bácsi'1 csak egy ökröt, árul s azt vétó okul, hogy a 
másik „prepái41 elesett. A. kereskedő tudakozódni kezdett a 
vásárban különösen a in u hakereskcdőknél, hogy valamelyiknek 
nem hiányzik-i* marhája. Dcniqui*. : kiderült, hogy egy marhake- 
reskcdöt ökre „hütlenül44 elhagyta s az is kiderült, hogy a szóban

levő ökör a „hűtlen ökör," a melynél csak az volt nagyobb ökör, 
a ki árulta, már I. i. az atyafi, a kit a midőn vallatni kezdettek, 
hikouicze csak annyit felelt, hogy a/, ökröt „találta.“ Az ökrös 
ökör átadatott a hatóságnak. P. H.

— A ka buli katasztrófa. Olyan rémes jelenetek, minő az 
angol köv.itségi személyzet lemészárlása, Kabulban 1525 óta, mióta 
a város fejedelmi székhely lett. már ismételve előfordultak. 1840-ben 
az angolok rohammal vették be a várost, melynek parancsnokává 
sir William Macmagthen neveztetett ki. 1841-ben uov. 2-án Ka
bulban egy sereg ember megrohanta A. Buenos, C. Burnes és ü. 
Broadlbrt angol tiszteket, kik a városban sétáltak s lokaszabolta 
őket. Még az nap az egész város lakossága fellázadt az angolok 
ellen, kiknek nagy része leöleteM. Nem sokkal ezután Akbar khán, 
a. most uralkodó emir egy nagybátyja, bevonult hadseregével Ka
bulba s Mucin a eliten angol kormányzót is elfogta. A kormányzó 
összes tisztviselőivel egyetemben december 23-án az emir palotája 
előtt főbe lövetett.. Ez az u vérfürdő, melyről Vámbéry Ármin em
lítést tesz. De már 1735-ben is történt ilyen mészárlás Kabul lakói 
a persa sah követét, Mohamed Mirza Ehant palotájában megro
hanták, öt és kíséretét legyilkolták s hulláikat végig vonszolták 
a varos utczáin. Egy persa hadsereg sietett, a gonoszlettet meg
fenyíteni. Megszállotta Kabult s a város lakói közül mintegy öt
ezerét lefejeztetett nehány nap alatt. Akbar nagymogul alatt, ki 
1555-től 1ÖOn-ig uralkodott, Kabul rövid ideig Indiához tartozott, 
mely időben két Ízben megtörtént, hogy az indiai kormányzó egész 
személyzetével lemészároltat.ott. 1532-ben Allah Erldin khan Ka
bulban, székvárosában meggyilkoltatott, s palotája felgyujtatott.. 
Kabul lakói s az afgánok általában a legboszuállóbh emberek hí
rében állanak keleten.

Vízállás Baján.
0 pont DUNA 84.88

tenék CSATORNA 83,00

Szeptemb* 23-án DUNA 85.68 CSATORNA 85.26
0 fölött 0.80 mélység 2.26

Üzleti tudósítás.
Bajéu, 1879. szeptember 20-án.

Búza 11.75 zab 5.— bab 7.50 árpa 6.25 rozs 7.75 kétszeres 7.Ő0 
köles 4.60 kukorica 6.—.

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T 8 C H  S A M U
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Árlejtési hirdetmény.
Mélykút község alulirt elöljárósága 

e zel közhírré teszi, hogy a 10575 frt 83 
kr költséggel előirányzott uj községház 
felépítése, folyó évi október hó 12-én dél
utáni 3 érakor Mélyhűtőn a községház 
tanácstermében nyilvános árlejtés utján a 
legkevesebbért vállalkozónak kiadatik.

A költségtervezet és árlejtési feltételek 
a községházánál megtekinthetők.

Kelt Mélyhűtőn, 1879. szept. 12. 
Milassevies A ntal Csibri János

községi jegyző. községi bíró.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Bajám.




