
6 6 . szám Baja, 1879. October 1 V I évfolyam

Ulfttiz.pté** á ra k  •
l.ué&í évre . 5  frt lei 
te l  évre 2 „ öl) .. 
Negyed évre . L .. 25 .  
N> ptuuitóknak égés* évre !1 ..

H irde tési d ijak
a ltgjutányuasubban számíttatnak. 

Bélyeg minden beiktatásért 30 kr.

,

E É L Í
vegyes tartalmú h 

Megjelen minden szerdán
éti lap.
és szombaton.

Szerkos/.fól Iroda.
hova a lap szellemi részét illető külde

mények iutézendők :
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBEN. 

Levelek csak hórmentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

k ia d ó h iv a ta l :
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóidvatalbu N á u a y  L a j o s  

könyvnyomdájába küldendők b* 
(Bódog-tér, Scbeibner-féle hás,)

Előfizetési felhívás a
, , . h b  j m .  a .  “

u ltiu l  lielptikiiil k e ts ie r  incgjeleuü kftílönyre.

E lő f i z e té s i  t e l t é te le k  : 

negyed évre 1  frt 25 k r
fél „ . . 2 „ 50  „
egész „ 5 „ -  „

Vidéki előfizetések legcv.élszerübben postautalvány ou 
•szközölhetők.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását és anyagi 
támogatását tisztelettel kéri a ,.B A JA “ kiadója.

Küzgyülósiink és a hudapest-ziimniyi vasút.
Folyó hó 28-án tartott közgyűlésünkön került szőnyegre 

Pestmegyének a budapest-zimonyi vasútra vonatkozó s a 
kiskőrösi értekezlet megállapodásai értelmében tett azon át
irata, melyben nevezett sinútuak Halas-Szabadka érintésé- 
veli kiépítése van a kormánytól és törvényhozástól ké
relmezve.

A törvényhatóság nem lévén azon helyzetben, hogy 
nevezett irányt az országos közérdekkel kiegyeztetni bírja,

f i i  €. % A .
Csendes esle . .

Cseudes este kis szobambun 
"Ülök némán — szótlanul,
S elmerengek múltamon, mely 
Lelkem előtt elvonul.

Oh mily szép volt az is, ez is . . .
És mind oda van, — vége!
S nem maradt más nekem csak is 
Édes — fájó emléke.

Oh de jó, hogy ez megmaradt,
A múltba el — elvezet,
A mig annak veszteségén 
Ki nem sirom lelkemet.

Lakos Gyula

\ \ . asszony is fityur tta.
(Pikáns történet napjainkból. A ,,Pesti Hírlapból.1*)

Ha nem volna szomorú dolog a nevetés az emberek bátorsá
gai felett, bizony nagyot nevetnénk rajtuk. Akárhányszor megtör
tént már, hogy az egyiigyü hiszékenységet a jelmezes gazság be
fonta s megeralta. Mégse okosodnak rajta az egyiigytiek. Megbíznak 
a Messiás ígéretében, hogy hát: úgyis övék lesz a menyeknek 
országa.

A napokban ismét kalandorok sikerült hős tette képezé a 
„szükebb kőrü“ beszéd tárgyát. Olvasóink közt bizonyára sokan 
lesznek, kik az érdekletteket jól ismerik. A dolog fürdőhelyen ját-

nein járulhatott Pcstmegye átiratának p; . hanem
ezzel szemben a közvetkező emlékirato magas
kormány és törvényhozáshoz felterjeszteni

„M é ly e n  t i s z te l t  k é p v is e lö h á í

A közfigyelmet érdemlő, országos érc költségű napi 
kérdéseknek egyikét az osztrák magyar-szerb vasúti conven- 
lio folytán a. budapest zimonyi vasút, kiépítése képezi, mely
nek rendeltetése az: hogy a szerbiai vasúttal öss. köttet,és- 
ben a nemzetközi nagyszabású kereskedelmet és forgalmai, 
a szomszédos és délkeletnek fekvő távolabbi országokkal 
közvetítse. — Különböző érdekeltségek mutatkoznak ennek 
minő iráuybani vezetésére nézve, de magyar hazánkat ille
tőleg az egyedüli országos főérdek nem lehet más, mint az: 
hogy a szóbaníőrgó budapest-zimonyi közvetítő vonal oly 
irányban vezettessék, melynélfogva a délkeletnek fekvő vi- 

j  lágrészekkeli kereskedelmünknek góczpontja lehetőleg fővá- 
1 fosunkba, mint az ország szivébe localizáltathassék.

Imi' n kiindulva a legszerencsétlenebb és hazafiatlan 
gondolatnak tartanánk, ha a választás a Duna jobb partjára 
esnék, vagy ha a kikindai kiágazásnak terve fogadtatnék el,

| mert eze«en a vonalokon idegen érdekeltnek nyújtanánk elő- 
| nyöket, saját országos kereskedelmi és forgalmi érdekeink 
í rovására, idegen országbelieknek adnánk kezébe módot 
j és eszközöket arra: hogy a nemzetközi kereskedelmet és 
í forgalmat snját országunkon keresztül az érintkező egyóbb 
| vasutakon fővárosunktól más irányban elterelhessék, s az

j szik, messze tölünk valahol Németországban, hova a honos aris- 
! lokratia, még a tózsderendü is, járatos.
, W. úrnő, egy helybeli szépség, a utóidényt ama bizonyos 
! fürdőben tölté. Nem volt beteg, legföllebb a divatkor bántotta s 

azért sub titulo ideggyöngeség s vérszegénység, üdülni ment. Ez 
: útban nem a férje kisérte. W. ur sokkai termetesebb, hogysem 
1 idegeit szemrehányásokkal illethetné és sokkal pirosabb orra, hogy 
; sem magát vérszegénységről vádolhatná. Neki az orvos és a gabo- 
| íiaüzlet egy kirándulást lanácsoltak Bukaresztbe s ö hallgatott a 
I jó tanácsra.

De ki volt a hölgy kísérője, kérdik önök ? Ne tessék mitől 
se tartani. W. asszonyságnak van egy kamasz fia, kinek felső álián 
már iitöget. a bajusz, szemei nagykorulag beesettek, rococo blúz
ban szokott utczán járni és altatónak évek óta jód-káliumot iszik, 

j Ez a filyur kisérte, „még mindig szép“ mamáját a fürdőbe.
Fürdőhelyen könnyen megy az ismerkedés. W. asszonyság s 

a fitvur egy elegáns külsejű, középkorú férfiúval ismerkedtek meg, 
ki csakhamar kirukkolt vele, hogy neki ueje is van, még pedig 
szép : be is mutatta rögtön W. asszonyságnak. A társaság erre 

: párosával sétálni ment: az elegáns ur W. oszszonysággal és az 
imént bemutatott hölgy a fityurrah

A fitvur igen jól mulatott. Az imént bemutatott hölgy, mond
juk Z. asszonyság, nemcsak szép volt, de kaczér is. A fityur kez
dett a markába nevetni a könnyű győzelmen, melyet kivívni ré
méit s kezdé egyúttal szánni az elegáns urat, ki mamáját vezette 
karon.

Sokat sétáltak. Az elegáns ur bőbeszédű ember s testtel- 
lélekkel beszél. W. nsszouy testtel-lélckkel hallgatá. Egészen el
merültek a társalgásba a fürdőhely sétányain, a minek a fityur 
persze szörnyen örült, mert annál észre vét lenebbül szorongathatta 
Z. asszonyság kezeit.



országunkat szeldelő vasutak idegen érdekeknek csupán tran- 
sito vonalul szolgáljanak. - Ennélfogva azon reményünk
nek bátorkodunk kifejezést adni, hogy a czólszerü irány 
megválasztásánál e két vonalról szó sem lehet.

Országos érdekeinknek szemmeltartása mellett a buda- 
pest-ziraonyi vasutat oly irányban kel! tehát kiépítenünk, 
mely más vonalokbai beleolvadna nélkül lehető legrövidebb 
utón egyenesen a fővárosba mint országunk központjába 
vezessen, s ennélfogva minden oly idegen érdekű kísérletek
nek és fondorkodásoknak, melyek fővárosunktól a nemzet
közi forgalmat más irányba elvonni czóiozzák, útját állja.

Ezen irány kitűzésére nézve is azonban két áramlat 
versenyez egymással, — egjik a mely a Duna és Tisza 
közt Kunságon, Szabadkán és Újvidéken á t ; másik pe
dig mely a Duna. balpartján Kalocsán, Haján, Zombor és 
Újvidéken keresztül kívánná a mondott budapest-zimonvi 
vasutat létesíteni. Az előbbire nézve első látható iópést a 
Kiskörösön tan ott vasúti értekezlet tette, melyet Pest vár
megye is fölkarolván a vasútnak azon irányknni kiépítését 
felterjesztésében pártolta, és a testvér törvényhatóságokat 

ezek közt városunk közönségét is — pártolásra átiratilag 
felhívta — s ugyan e végre a kiskőrösi értekezlet is köröz- 
vényeket bocsájtott ki.

Mi, habár helyi érdekeink, különösen a fővárossali ke
reskedelmi összeköttetésünk szempontjából a szóbanförgó 
budapest-zunonyi vasútnak városunk irányábani vezetését, 
tartjuk is kívánatosnak, még is hódolni tudnánk a kiskőrösi 
értekezlet által felvetett, és Pestmegye által pártolt eszmé
nek, ha látnánk, hogy az egész országra nézve ezen moz
galomba hozott vonal lenne egyedül az üdvös. De bár
mennyire törekednénk is ezen tekintetben magunkat meg
nyugtatni, meggyőződésünk a helyzetek és körülmények egy
bevetése s megfontolása után mindég az marad: hogy a 
kiskőrösi értekezlet által kitűzött irány nem egyedül vala
mely uagy országos fontosságú kívánalomnak kifolyása, ha 
nem hogy az inkább helyi érdekekből indul ki, melyek te
kintetében más vidékeknek is épen úgy jogában és szabad
ságában áll a verseuy-küzdtérre lépni főleg akkor, ha ki
mutatható, hogy a versenyre kelt helyi érdek az országos * ur,

Így éldegéltek és spacirozgattak ők egyik héttől a másikig, 
midöu egy teli-holdas, csillagfényes estve Z. asszonyság a kezét 
szorító fityurt nagyon is forróan öleié magához. A fityur keze s 
hölgyének keze egymást a leghevesebben fogták, — hirtelen szét
nyíltak weilettök a bokrok s ott egy uj kéz jelent meg : az elegáns
ur, Z. asszuuyság férjének karczias szándékú ökle.

Iszonyú drámai jelenet készült. Az ököl mögött ott áll a férj 
othellói szemekkel, meuelausi homlokkal, danáim orral és brutu • 
silag brutális hanggal:

— Egy moczczanáBt se, uram ! pisztoly van a kezemben.
Szegény fityur, szeretett volna futni tüskén, bokron keresz

tül, de lábai megtagadták a szolgálatot, Reszketett, didcrgett s 
mégis veríték csepegett a homlokáról. Az elegáns modorú férj kér- 
lelhetleuül folytat!:

— Uram, ön rutul visszaélt bizalmammal, megölte házi bol
dogságomat örökre. Beláthatja, hogy ez boszut kivan. Számoljon 
lelke üdvével, múltja bűneivel, mert egy perez múlva ön halott. 
Hiába kiált segítség után, ezen a magános helyen ily későn nem 
jár senki.

— Kegyelem ! — hubegé a fityur — kegyelmezzen életemnek. 
Gondoljon anyámra, kit halálom megöl.

Az elegáns modorú ur ajkaiba harapott, összeráncolta hóm- : 
iokát, s aztán igy szólt:

— Anyja ? — Szerencséje, hogy rá hivatkozott. Nekem is I
volt anyám, kit nagyon szerettem s ki rajongott érettem. Az ön ! 
mamája, urain, derék asszony s az rj kedvéért önnek kegyelmet | 
adok. De csak egy feltétel alatt, E hűtlen asszonytól még ma ol- 
válok, neki nincs vagyona s ha a törvényszék megerősíti elválá- ! 
sunkat, nincs miből megélnie. Ennek az ön nyomorult csábítása az i 
oka. Méltányos, hogy jövőjéről a szerencsétlennek ön, a csábító 
gondoskodjék. <

közérdekkel nemcsak nem áll ellentétben, sőt Összehason 
' litás állal ez utóbbira nézve még túlsúlylyal is bír.

Netu tudhatni ugyan előre, hogy a Szabadka irányában 
javallott vonal útjában mily pontok érintése czélo/.tatik, de 
annyi igaz, hogy ha a térképen Budapesttől Újvidékig mely a 
kiskőrösi értekezletben is átmeneti pontnak van kijelelve, 
szorosan egyenes vonal huzatik, ezen egyenes vonal Sza- 

i badka közelébe esik, de Budapesttől Szabadkáig kiugrás, 
1 illetőjog görbülések nélkül csak Izsákot és csekély kiugrás- 
1 sál csak Halast érinti, a. többi része ezen vonalnak rengeteg 

pusztaságon beleértve Izsák és Halas területét is termékeny- 
! télén homok vidékeken megy keresztül. A vonaltól a Duna 
: felé eső néhány községek pedig t. i. Kun-Szent-Mildós, 

Bzababszállás és Kiskörös épen oly távolságban állanak 
ezen vonalhoz, mint a Duna balpartjáu tervezett vasúthoz. 
Hasonlókóp Szabadkától Újvidékig húzandó egyenes vonal 
kiugrás és körbülés nélkül szinte csak két községet érint. t. 
i. Szent-Tamást és ókért, és a többi része ezen vonalnak 
kisebb-nagyobb kiugrásokkal is csak három községet közelit 
meg t. i. Csantavért, Topolyát és Feketehegyet. •— Szóval 
az elfogulatlan szemlélő egy tekintettel a térképre befogja 
látni, hogy a kiskőrösi értekezlet által Szabadka irányában 
terveit vasútnak általuk hangsúlyozott legegyenescbb és leg
rövidebb vonala mindkét megyében a legritkábban benépe
sített. vidéken, s csupa pusztaságokon, hozzá még Pest me
gyében és a Kunságban Sahara-féle nagy futóhomok tengeren 
húzódik keresztül, melynek kelet felőli oldalán egész az 
osztrák állam vaspályáig egyetlen falu sem létezik.

Ennek ellenében a Duna balpartjáu kiépítendő vasút, 
úgy Pest megyének a legjobb talajú, valamint a felső és 
Kánaán bőségü alsó Bácskának legtermékenyebb róna fek
vésű vidékein sűrűén benépesített jobbra-balra virágzó fal
vak közt. futna végig, felölelve ezeknek mindennemű gabo
nában a híres apatini név alatt ismeretes kenderben, liszt, 
szesz és egyéb nyers terményekben s állatokban bővelkedő 
gazdasági czikkeit és ipargyártmányait.

Ezen vasútvonal mely az alsó Bácskának áldásos, de 
nedves időben járhatlan utjai miatt hozzáférhetlen vidékein 
a közlekedést megkönynyitve, lakosait boldogítaná, s azok

Az elegáns ur zsebébe nyúlt, papirt s Írószereket vett elő.
— Itt van — úgy mond — egy váltó. írjon belé 75000 marka 

összeg erejéig szóló követelést, mely a váltóbirtokosnak 8 nap 
múlva a;, ön atyja üzletében Budapesten lesz kifizetendő, aztán Írja 
a váltót alá, különben lelövöm.

A fityur reszkető kezekkel nyúlt a toll után s úgy tón, ahogy 
az elegáns modorú ur parancsold.

- Most pedig — folytatá emez, miután a váltót átvette a 
fityűrtől — siessen haza s mondja meg mamájának, hogy holnap 
délben meglátogatom, mert a váltót neki is alá kell Írnia. 
Megértett ?

A fityur nem hirt egy szóval se válaszolni, fölszedte tagjait 
a földről s eliszkódott.

Másnap délben az elegáns modorú ur jelentkezett W. asszony
ságnál a váltó ügyében. A „még mindig szép" hölgy eleinte tud
ni se akart az aláírásról, de a mint az elegáns modorú ur zsebébe 
nyúlt s piros levélpapirosra irt, levélkéket mutatott föl neki egy 
gyöngéd, halk megjegyzés kíséretében, reszkető kézzel a toll után 
nyúlt s aláírta nevét a váltó hátlapjára. Azután mohón nyúlt a 
piros szinti levélkék után, megszámlálta, hogy mennyi s az egész 
csomagot nagy gondosan — elégette,

W. asszonyság és fia, a fityur az nap estve elhagyták a für
dőt, s hazajöttek Budapestre. A határidőre megérkezett a váltótu
lajdonos, s kifizetted magának a 76,000 márkát.

Az elegáns modorú ur pedig korántsem vált el Z. asszony
ságtól. Oh ellenkezőiig! Nagy kaczagva utaztak Nizzába s elhatá
rozták, hogy hasonló tréfát máskor is elkövetnek, ha - sikerül.

Orion.



vagyoiiainak értékét különösen pedig az itt nagy kiterjedés- , 
ben létező' államkincstári kamerális birtokoknak becsét is 
emelné, — egyszersmind ugyanezek jólétében é3 vagyoni 
emelkedettségében saját jövedelmezósének is dús forrását ta- ! 
lálná. mert valamint csak azon folyó válhátik nagygyá és I 
kiapadhatlanná, melynek számos gazdag lápforrásai vaunak, 
úgy a vasutak fent,althatására szükséges jövedelmezés kia
padhatlak! forrásait csak is a jólétben emelkedhető és indus- 
triábau gyarapodható szomszédos községek képezik. — Vi
szont. a mely vidékeken ennek lehetősége sem feltehető, az 
nem alkalmas a költséges vasutak létesítésére, mert fontai'- 
tásához az erőket máshonnan kell kölcsönözni, melyek a 
maguk helyén hasznosabban leimének alkalmazhatók

A mi a Szabadka irányában javallott vasútnak Pest 
megye által hangoztatott azon indokát illeti, hogy a szerb 
vasúti forgalom ez által a fővárossal legrövidebb közvetlen 
összeköttetésbe hozatnék, erre nézve bátorkodunk megjegy
zésünket azon latin mondattal kezdeni : linea recta est 
quidem breviBsima, séd non seinper oportunissima. — A 
fővárossali kérdéses közvetlen összeköttetést a Kalocsa, 
Haja és Zomboruak irányuló vasúton is el lehet érni, és 
pedig a vonal rövidsége tekintetében sincs oly nagy kü- 
lömbség, a mely ennek mellőzését tenné szükségessé, mert 
hiszen a térképen Szabadkán át húzható egyenes vonaltól 
nagyrészben csak is szemet nem sértő csekély elhajlással 
távozik el, a legnagyobb elhajlás a kihúzandó egyenes vonal 
közepén mintegy íJ raértföldnyi távolságot képez, s ez a 34 
mértföld hosszúságú vasútnál úgy szólván elenyészik, s en
nélfogva az ezen vonalon kínálkozó előnyökkel szemben 
ilyen elhajlás tekintetbe sem jöhet, főleg ha figyelembe vé
tetik, hogy a Szabadkának irányuló vasút sem fogna lénia 
egyenességben haladni, hanem — mint minden vasút -- a 
községekhezi közeledés végeit szinte görbületeket fog ké
pezni. — De nem foutos a kiskőrösi értekezletben a Duna 
balparti vonal ellen felhozott azon nehézség sem, hogy ez 
Kalocsától -Bajáig alacsony áttérés és mocsáros vidékeken 
megy keresztül, mert hiszen a feltöltéshez az auyagot nem 
messziről kell szállítani — hanem helyben kapni, mely fel- 
töltéssel az országra kettős haszon hárulna, amennyiben ez
zel az árvizek által okozott károk mellőztet.nének, s általa 
egyszersmind a tervbeli lévő Duna szabályozás is rész
ben megoldva lenne.

Figyelmet érdemel még különösen azon körülmény is, 
miszerint ha a szóbauforgó budapest-zimonyi vaspálya Baján 
vezettetik keresztül, ez által az állami garantia mellett 
kiépített báttaszék-zákáuyi vasút is a zsákutczából kimene
kül, mert ekkor ezen vasútnak Bajánál a budapest-zimonyi 
vaspáiyávali összeköttetése már csak idő kérdése lehet, 
mi ha létesülni fog a két vasút forgalmai egymást kölcsö
nösen előmozdítván a báltaszék zákánvi vasút is jövedelmező 
leend a mikoron az államot a garantia folytán terhelő tete
mes kiadásoknak szüksége is legott meg fog szűnni, a mi 
tehát egygyel több ok arra nézve, hogy a budapest-zimo
nyi vasút Baja irányában vezettessék.

Végtére nem tévesztendő szem elől azon körülmény is, 
hogy a Szabadkának irányuló vasút a gazdag osztrák állami 
vaspályával párhuzamosan haladna, s miután ez régi időtől 
fogva a megszokott forgalmat magához vonzotta, az állam
nak, melynek az ebből származó maleficiuin garantia tekin
tetében beszámítható lenne. Nem állhat érdekében azon cse
kély termelvények elszállításának kedviért, melyeket az itt- 
ott, oasként kiemelkedő mezőgazdaságok nyújtanak, párhuzamos 
vonallal concurrentiába lépni.

Ha valahol coucurentia óhajtható, úgy az legkívánato
sabb lenne a Dunagőzhajózással szemben, mely a személy 
szállításokat annyira moiiopohsálja, hogy mellette hasonló 
vállalatok már ismételve megbuktak, s az utazó közönség 
kényszerülve van magát a magas tarifának alávetni, minek 
meggátlása egyedül az általunk javallott Duna balparti 
vasútvonal által lenne elérhető, úgymint eléretett az a Bu
dapesttől Bécsbe vezető vaspálya által.

Mindezek folytán, most midőn az ország érdekeinek 
megóvása a minden oldalróli körültekintést és a létező vi

szonyoknak legbehntóbb megfontolását igénylik — bátorko
dunk javallatunkat a mélyen tisztelt képviselőházhoz azon 
kérelemmel felterjeszteni, -- miszerint az elősorolt indokok 
alapján ennek h<-lyt. adni és torvényhozásilag a budapest- 
zimonyi vasúinak Kalocsa, Baja és Zombor irányábani ki
építését méltózt&ssék elhatározni.*

Kelt Baján, 1879. sept. hó.

19 1 K 1 Ív
A tanulmányi alap tulajdonát képező háznak kiépítésé

vel, melyben a helybeli fügymnasiumot tanerőkkel ellátandó cziaz- 
terczi rend tagjai laknak. Hunyady Antal épitömeste,r bízatott meg. 
Tegn.p történt az ünnepélyes első ásószurás, mint az alap ásásá
nak kezdete.

A pest-zimonj i vasútra vonatkozd kérvény átadására 
Ur. Hauser Mór, Szutrély L., Paukovics E., Szohner A. és Spitzer
8. urakból álló öttagú küldöttség választatott, s egyúttal határoz
tatok, hogy a kérvény pártolás végett áttétetik Bácsmegye, Zom
bor, Újvidék törvényhatóságaihoz, mely tör vény hatóságek szintén 
felhivatnak hasonló küldöttség kiküldésére. E küldöttség azután 
egyesülve Kalocsa, Apatin s egyéb érdekelt községek küldötteivel 
Ka l o c s a  b í b o r o s  é r s e k é t  f o g j á k  f e l k é r n i ,  
hogy őket a minisztériumhoz vezesse s ott kérelmüket hathatós be
folyásával támogassa.

- Munkatársunkat, Hengl Adolf tanító urat ismét szép 
kitüntetés érte. Egy módszertani, absolut irodalmi becsesei biró 
dolgozattal 3 arany pályadijt nyert. Boldogul éljen, hogy közhasz
nú működését sokáig folytathassa!

— A „kisbirtokosok országos földhitelintézete'1 újból 
alakuló közgyűlést, tartván, ennek idejét f. évi október 19-kére 
tűzte ki.

— Halálozás. Pertits Ambrus hites ügyvéd és Szabadka
sz. kir. város adópénztárnoka súlyos betegség után élte 58. évében 
í. é. september 24-én elhunyt; hült, tetemei pénteken d. u. 4ára
kor nagy részvét mellett a bajai sirkertben takarhattak el. Áldás 
környezze az elhunytnak hamvait! „Sz. E.“

— Bedőlt zsinagóga. Szolyván Beregmegyében az izr. uj 
év napján szörnyű szerencsétlenség történt. Az ottani izraelita ort- 
hodox hitközség imaházábau, mely egy lürdö felé van épitve s 
már régen roskadozó állapotban volt, nz istentisztelet alatt a női 
osztály padozata leszakadt s mintegy negyven nö az ez alatt lé
vő fUrdö-bassinbe hullt. A zűrzavar, ijjedelem, a mi most kelet
kezett, leírhatatlan. Iszonyú sikoltozás, jajgatás hangzik. Mindenki 
kifelé igyekszik s oly tolongás támad, hogy valóságos csoda, mi
szerint még nagyobb szerencsétlenség nem történt. Körülbelül 20 
asszony s néhány gyermek iittetett s szorittatott agyon, a könnyen 
vagy nehezen megsebesültek száma még nagyobb. Legelsők, kik a 
szerencsétlenül jártaknak segítségére siettek, Scbönborn gróf mun
kácsi uradalmának gazdatisztjei, erdészei, stb. voltak. 16 n ö t és 
egy f i ú t  ha l va  húz t a k  ki a fürd ö-m edence vi zé
ből.  Ezenkívül még 12 egyén kisebb-nagyobb sérülést szen
vedett.

— A gőz ellensége. Pár nap előtt érdekes közleményt 
hoztak a lapok egy Costa Hagge nevű gazdag konstantinápolyi 
görögről, ki mióta nejét egy vasúti szerencsétlenség folytán elvesz
tette, sohasem utazik vasúton. így ha hajón Triesztbe ér, azonnal 
bérkocsit fogad és vasút helyet azon keresi fül a karlsbadi és tep- 
litzi fürdőket, hová évenkint menni szokott. E különcz görögnek 
van, még pedig különb párja hazánkban. E férfi Gindl Rudolf, egyik 
leggazdagabb embere Magyarországnak, kinek Tolnaraegyében, 
Nógrádmegyében óriási birtokai vannak, ki azonkívül budapesti 
háziúr is. Az agg Gindl Rudolf, kit különben széles körökben is
mernek, sohasem utazott sem vasúton, sem gőzhajón. Valahány
szor tolnamegyei tengelicei birtokáról Budapestre s onnét tovább 
»ógrádmegyei birtokára utazik, megtudja ezt, a közbeeső helysé
gek egész lakossága. A kijelölt állomás >k mindegyikén négy gyö
nyörű pihent ló várja az érkező urat, ki útjában sohasem száll 
ki hintójából, liánéin kevés gyümölcsöt véve magához, bevárja, mig 
lovakat váltanak s ezzel tovább folytatja útját. A tisztes öszsza- 
kállu öreg urat nézik mindenhol, a hol csak elvonul. S valahány
szor az állomások vendéglője előtt megállapodik hintája,' körülfogják 
azt mint valami látványosságot s megbámulják a különcködő 
öreg urat., valamint, megbámulják azt a szemeuszedett négy pejt 
is, melyeket három-négy állomásnál ismét másik négy pej vált 
föl. így utazik az öreg Gindl évek hosszú sora óta. egy útjában 
néha egész ménest képező lovaival; s e különc utazási módja ta
lán megérdemli a (eljegyzést, főleg oly esettel szemben, mint a 
minő a konstantinápolyi görögé. Az öreg Gindl azonban ezen is 
túltesz, mert öt nemcsak a vasút, de még gőzhajó utasai közt 
sem látták sohasem.

— Cselszövő rabbi. Régebben elbeszéltük, hogy a bereg
szászi rabbi mily eszKözökhez nyúl, ellenségének, a fiatal kántornak 
megrontására. Miután eddig nem tudta kitúrni, a most eső nagy



ünnepélyek a'kalmából újabb cselszövényhez fordult, mely valóban 
eredeti a maga nemében. SégéiygyUités ürügye alatt et v bizalma* 
embeiét Galíciába küldte, tényleg azért, hogy a kántor ellen ada
tokat gyűjtsön. Feltűnt az is némelyeknek, hogy a pap és párthí
vei pár hót óta rejtegetnek egy idegen véuasszonyt s gyakran 
összegyűlnek égj mással suttogni. - Nem is sejté senki, mily hatá
sos színi jelenet fog rendeztetni. Az ünnepet megelőz?* szeptember 
16-án délután istentisztelet vn't rendezve, melyen az ifjú kántor 
is részt,vett. A templom előtt, csoportok alakulnak. Az ajtóhoz vau 
állítva a vén idegen zsidönsszony. A templomi közönség oszlik, a 
kántor is jÖ, sietve ifjú nejéhez gyermekéhez, de alig lép ki az 
ajtón, midőn e szavakkal: „Ab kedves drága férjem, csakugyan 
végre feltaláltalak !“ nyakába borul az idegen zsidóasszony. Hatásos 
jelenet. A kántor nem ismeri a nőt: a nő bizonyítványokkal áll 
elő, melyekkel bőségesen el vau látva ; kezem ti van a házassági bi
zonyítvány is. A közönség egy része kétkedik, más része ujjong. 
Kell még egyéh bizonyítvány ? A nő azt is tudja, hogy a kántor 
czombján egy forradás van. A kántor lecsipetik, ruhája lerántatik, 
a forradás megtaláltatik. Semmi kétség: ő a férj. Bűne kettős 
házasság — Ingatnia. Előre a rendőrséghez, onnét a dutyiba ! Most 
is ott ül a szerencsétlen vizsgálati fogságban, mert még nincs kide
rítve teljesen, hogy való-e a vád ? Azonban a pap ezélját érte, 
inért, mint Írják, ha felmentetnék a vádlott, bajos lenne állását 
többé visszanyernie.

— Egy régi éleznek uj alkalmazása. Megáll a vonat, meg- 
szomjazott az egyik utas és vizet kér. Egy fürge leány oda fut, 
kiöblíti szépen a poharat és tiszta vízzel felnyujtja. — Mit fizetek'?
— kérdi az utas. — Két krajezárt uram. Ejha, be drága uá- 
latok a viz ! Ugyan nem mondanád meg nekem, mennyibe kerülne, 
itt egy középszerű felhőszakadás? — Jaj uram, ne is emlitse, 
tavai ingyen akart adni az úristen, s mégis százezrekbe került!
— Az állomás Miskolcz volt.

— Pikáns jelenet egy amerikai vasúti hálókocsiban.
Az indianapolis-st.-louisi vasút egyik vonatának hálótermében festői 
ecsetre méltó jelenet, folyt le múltkor. Éjfél után két órakor az 
utasokat egy nő segélykiáltása ébresztette föl. A Iíocbí közepén, 
ágyának szélén egy fiatal nő ült, s könyezve beszélte el, hogy 
egy férfi akart az ő ágyába mászni. Azt hiszi, monda, hogy ugyanaz, 
ki előtte való este mindenfélekép magára akarta vonni figyelmét.
A férfi úgy adta elő a dolgot, hogy felkelt vizet inni s a kocsi 
zökkenése a nő ágyába dobta. E mentséget a közönség természete
ién nem fogadta el. A fiatal nő e közben vánkosa alá nyúlt, onnan 
egy revolvert húzott elő, s a férfit kényszeríti, hogy térden állva, 
hálóingben kérjen tőle bocsánatot, szintén a hállóingben körülálló 
közönség nagy mulatságára.

Törvényszéki csarnok.
Folyó évi szeptember hó 24. és 25-én tárgyaltatott a sza

badkai kir. törvényszék előtt Mikossevics Sándor és Gyula posta- 
rablási bűnügye. Elnök: Bíró Antal k. törvényszéki elnök, bírák: 
Baky Gedeon és Rekvényi Lajos, közvádló: Sátor Jenő kir. ügyész, 
jegyző: dr. Sárfy Guidó kir. törvszki jegyző, védő ügyvéd: Lúósz 
Zsigmond.

Mikossevics Sándor bajai születésű, mintegy 30—34 éves, 
kereskedösegéd, magas termettel s érdekes külsővel, fesztelenül 
sőt mondhatnúk, hogy nagyon is szabadon viseli magát, öcscse 
Mikosevics Gyula 26—28 éves alacsony termet s szabályos vond 
sokkal, mindketten mint a posta-rablás elkövetői védőitalnak.

Elnök nagyszámú intelligens közönség előtt megnyitván az 
ülést előadja; „A tárgyalás alákerülő postarablás, 1874. november 
16-án esti fél 7 óra tájban, a baja bikityi utón, közel a bajai sző
lőkhöz követtetett el. A vizsgálat nyomban megindittatott, de ele
gendő adatok hiányában az eljárás besziintettetett. Újabban ismét 
bizonyítékok merültek, melyek alapján megindittatott u vizsgálat, 
s ennek folyamán Mikossevics Sándor és Gyula vád alá helyeztet
tek.*' — Felolvastatik Baja város kapitányi hivatalának telt jelen
tése. — Elnök a helyszínéről felvett térképet bemutatja, ezután 
Mikossevics Sándornak 1874. deczember 27. és 1875. inárczius 31. 
tett vallomásai olvastatnak fel, melyek röviden a következők : 
Vádlott tanukra hivatkozik kiknek társaságában volt a rablás 
estéjén egész 7 óráig, leveleit pedig, melyeket vizsgálati fogságá
ban atyja, sógora és öcscsének irt, informálván őket vallouiástétc- 
loikról, mint sajátjait el nem ismeri és tagadja. Felolvastatott Mi
kossevics Gyula 18T5. mart 31. tett vallomása, mely egészben 
megegyezik testvére vallomásával. Elnök kérdéseire „Én nem tu
dok semmit,11 és „Nem tudómmal" válaszol, a rablásnál jelen volt 
postakocsis Tóth Pál (jelenleg szekerész Sze.rejovában) mint tanú 
vezettetik elő. Elnök azon kérdést intézi a tanúhoz, váljon 
„megismerné-e a tetteseket ?u T a n u : „Igen ! testállásukról és a 
nagyobbat hangjáról, olyan uriféle hangja volt," erre vádlottak 
több hivatalnokkal egy csoportban bevezettetnek. Tanú:  vádlot
takra mutatva „Ez volt az i gvik, az a kicsi meg a másik, épen 
ilyen formájuk volt." Vádlottak határozottan tagadnak.

Ezután Hfímccz János honvéd vezettetik elő, ki mint fedezet
a postakocsit kiséré, ez szintén a tettesekre ismer vádlottakban, 
kik határozottan újból tagadnak, s miután ez és a következő nap 
még vagy 20--25 tanú hallgattatott ki, kikn- k vallomásai részint 
súlyosítók, részint könnyítik vádlottak helyzetét, n két főben járó 
tanú Benczák Lajos nőtlen molnár (holléte nem tudatik) és Schnei- 
der Anna. szolgáló (gyermekágybaii fekvő beteg) meg nem jelen 
hetvén, a k. ügyész indítványára n végtárgyolós bizonytalan időre 
elnapol látott. „Szab. Ellen.*1

.1 l  elsd ős. kir.

DUNAt i ÓZ H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T
■póstu* és szem élyszá llító  h a jó in a k

M E N E T R E N D J E .
l'Ó:stnhnj óm enetek :

B ó já ró l B u d ap es tre  : kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap pont reggeli 4 órakor.

B njnró l M o h á c s ra : vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szóid 
haton reggel (5 órakor.

Ilnjóról OrKOVR-Galatzig: hétfőn, szerdán és szombaton reggeli dórakor.
S zem é ly  ezH llitólinjóuienetek:

B ajáról Budapestre: napánkéi!t d. u. 3 órakor,
B a já ró l M o h ác sra  : „ esti 8

Vízállás Kaján.
L pont DUNA 84.88

fenék CSATORNA 83,00

Szeptemb. 30-án DUNA 85.89 
0 fölött 1.01

CSATORNA 85.19 
mélység 2.19

Üzleti tuilosifás.
Baján, 1879. izaptambar 96-án.

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

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S C H S A M U .

Árlejtési hirdetmény.
Mélykút község- alulirt elöljárósága 

e zel közhírré teszi, hogy a 10575 Irt 83 
kr költséggi! előirányzott uj községház 
íelépitése, folyó évi október hó 12-én dél
utáni 3 órakor Mély kúton a községház 
tanácstermében nyilvános árlejtés utján a 
legkevesebbért válalkozónak kiadatik.

A költségtervezet és árlejtési teltételek 
a községházánál megtekinthetők.

Kelt, Mélyhűtőn, 1879. szept. 12. 
Milamemcs Antal Csibri János

községi jegyz«). községi biró.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




