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Zombor, 1870. okt. 7.

Uács-Hodrog megye bizottságának évnegyedes 
gyűlése.

A f. é. szeptember hó 30-án tartott gyűlést melyben 
szeretett alispánunk a szép számban összegyűlt bizottsági 
tagokat lelkesen üdvözölvén, a következő szavakkal nyi
totta meg :

„Főispán űr ö méltósága csak ma reggel érkezvén 
meg, a közgyűlés megnyitásával engem bízott meg.

Mielőtt azonban ezt tenném, két gyászos esetről köte
lességem megemlékezni, melyek az országot és az egyiknél 
kiválólag megyénket érték, azóta mióta utoljára közgyűlés 
tartása végett összejöttünk.

A korona tanácsosai, a kormány tagjai közül a Icér- 
lelhetlen halál f. é. junius hó 7-én azon jeles férfiút ragadd 
el, ki a nemzet újjá ébredése korszakában több jelesekkel 
egyetemben, mint az akkori ellenzék tagja kiváló szerepet 
játszott, ki a szabadságban^ elnyomása után a száműzetés 
keserű kenyerét ette, ki később a kiegyezés megtörténte 
után egész haláláig a magyar kormány tagja és egy ízben 
elnöke is volt, és ki jellemének szeplótlensége, törhet.len 
hazafisága, modorának szeretetreméltósága cs lovugiassága 
által az uralkodó törhetlen bizalmát és a nemzet osztat
lan tiszteletét és rokonszenvét érdemelte ki. Báró Wenkheim 
Béla nevét, midőn a nemzet újjá ébredéséről lesz szó, a 
késő utókor mint egyik úttörőt mindig kegyelettel emlitendi.

f á m  c  i  4 .

í s  megbosszuld!
Franczin beizély.

F ordító : J  n b 1 o n k a y Q éziv.

I.
A „Magazin" fregát, San-Franciscot rövid idői tartózkodás 

u tá n  elhagyni készült, a z  utazást megelőzőleg a fregát egyik fia
talabb tisztje Ileue Gerbaud, ki egész nap gondolatokba volt mé- 
lyedve, barátját este inegszólitá:

— Kedves Lambert! Én neked némi vallomást teszek, s 
azután egy szívességre kérlek.

— Szólj, — monda Lambert.
— Én ma éjjel egy hölgytől, kit forrón szeretek búcsút ve- 

endek. Előttem ismeretlen férje, nem volt hon máig, de rövid idő 
előtt kapott levele szerint, megérkezése minden perezben várható. 
Én ez utolsó találkozásról le akartam mondani ; de végre mégis 
engedtem a nő kiváualmának. A mennyire csak lehet elővigyázó 
leszek; de a meglepetés veszélyeinek mégis ki vagyunk téve. A 
szerencsétlenség meggatlására, mely e nőt érhetne, rád véltem szá
míthatni. Ha e rövid ideig tartó „légyotton" semmi kellemetlenség 
sem ér, úgy az utón majd találkozunk s a hajóra együtt térünk 
vissza.

Ezután barátjának útbaigazítást adott, hogy a házat meg
ismerhesse.

Lambert kezet szorítva, röviden válaszolt :
— Számíthatsz rám, olt leszek.
Lambert Jaques idősebb volt Gerbaudnál és azt Ilivé, barátja 

most érzi az első szerelmet. Ezért helyzetét veszélyesbm-k hívé, 
mintsem az valóban lehetett. De ó minden eshetőségre elkészülve 
akart lenni.

Miután nem tudd, mint töltse el az estét, tiz óra tájban egy 
játékházat látogatott meg- Polgári öltönyt vett föl, s nehogy a je-

A másik haláleset, melyről megemlékezni akarok, nem
csak az országot egy jeles veteránjától, hanem kiválólag 
megyénket egyik kimagasló alakjától fosztá meg.

Az, ki kora ifjúságától fogva ezen megye közhivatalait 
viselte, ki e megyének öt Ízben főkorwányzúja volt, az ki
nek népszerűsége és befolyása a megyében közmondásossá 
vált, és ki őzen népszerűségét és befolyását jeles tehetsé
gein kívül külöuösen annak köszönheti, hogy azokat min
dég csak anya megyéje javára használd fel, ezen nagy fér
fiú idősb báró Budics József t. évi augusztus hó 21-ikén 
jobblctre szenderült.

A halál Ilire a megye lakosságát mélyen megrendité, 
ós habár oly kor mellett, melyet a diesőült elért, a halált 
mindenki a természet törvényeivel megegyezőnek tartja, 
mindazonáltal fájdalmas megilletődést kellett a megye min
den igaz fiának érezni, midőn a megye ezen nagy férfiát, 
a régi jó idők e patriarchalis alakját, az élet küzdteréről 
lelépni látta.

Habár a jeles férfiú clőhaladt koránál fogva már 
hosszú idő óta a közéletből visszavonult, és azoni küzdel
met fiatalabb erőknek engedte át, még is jól esett tudni, 
hogy ő, kinek alakja a megye közönségének kegyelete foly
tán tanácskozási termünket disziii, és kinek méltóságteljes 
alakja a tanácskozás folyama alatt reánk buzditólag hatott, 
még az élők sorában van, és nem hiszem, hogy az ö alak
ját szemlélve, sokakban nem támad azon gondolat, hogy

lenlevök figyelmét magára vonja, a teremnek egy félreeső helyén 
foglalt helyet.

A látvány, mit egy játékház nyújtott, minden idegen kivén- 
csiaágát nagyban növelő. A játszási vágy általános volt; de a gya
nakodna és csalás is tetőpontját érte már. A ki csak játszott fegy
verrel bírt. Az asztalok körül sokan ültek, kezeikben kártya, előttük 
revolver. A jelentékeny betétek, aranyok rakásba, minden agyban 
és minden szemben a kíváncsiság tüzét gyujták lángra. Szerencse 
és szerencsétlenség a játékban számtalanszor véres és szomorú je
leneteket idézett elő.

Lambert figyelme különösen egy asztalra volt irányozva, mely 
a terem másik oldalán állott. Ott kürül-belül liarmincz különböző 
korú, rangú és öltözött férfi állt és ült. Mindenesetre döntő pilla
natnak kellett következni; mert a játszók és nézők között a leg
nagyobb hallgatás uralgott. Lambert tekintete a tömegen nyugodt, 
anélkül, hogy ebből bárkit is különös figyelemmel kisért volna. A 
mi öt bilincseié a szenvedélyteljes arczkifejezések voltak, melyek 
egy része az elfojtott önemésztést, a másik pedig a kíváncsiságnak 
kitörő dühödtéggel határos kifejezését tüntette elő. Rögtön nagy 
lárma támadt: mindenki kiáltozott és káromkodott. A játszók a 
bankárra rohantak, s az nehány pillanat múlva, egy késszurástól 
szivén találva, holtan rogyott a földre.

Azt lehetett volna hinni, hogy ez általános verekedésre fog 
alkalmat szolgáltatni, De nem I a véres eseményt elég higgadtság, 
elég csönd követé. A játékház szolgái csöndet kértek, hogy a 
többi urak zavartalanul játszhassanak. Az asztalt, hol a bankárt 
agyonszurták, leszedték s a földön fekvő halottal ki sem törődött.

Lambert óráját nézé, s midőn látta, hogy éjfél van, a játszó 
termet elhagyd. Az a ház, melyet neki Gerbaud leirt, a tengerpar
ton állt, a San-Franciscotól egy tengeri mértföld távolságra volt. Az 
odavezető ut, fasorral volt beültetve. Lambert, daczára a sietésnek, 
melylyel utján haladt, tökéletesen jól érzé magát. A szabad lég 
élvezete őt, a borzalmas esemény után egészen feliidité. Az ég, 
noha a hold fel sem jött, mégis átlátszó és világos volt. A néma 
csönd s a tenyészet édes illatárja, jótevöleg hatott rá. Majd meg
ismerő a házat. Ez egy csinosan meszelt, zöld redőnyökkel és er-



jöhet idő és lehetnek oly körül in ények, midőn a nagy férfiú 
bő tapasztula< a és bölcsessége a megyének még hasznos 
szolgálatokat tehet.

Ezen reményünk a nagy férfiú halálával megsemmisült, 
és ha tf közülünk eltávozott is, még ezen megye az ország 
törvényhatóságai között emiiltetik, emlittotni fog idősb báró 
Rudics József neve is, mert az ő neve e megye történeté
ben őrölt időkre arany betűkkel van bejegyezve.

Mindezek folytán azt hiszem, hogy a megye közönsé
gének érzelmeivel találkozom, midőn indítványozom: hogy 
a megye közönsége idősb báró Rudics Józsefnek a megye 
irányában szerzett foiejthetlen é"deii, :nek és halála lelett 
érzett mély fájdalmának kifejezést adjon, azt jegyzőköny
vileg megörökítse és az elhunyt fia báró Rudics József or
szágos képviselő ur ő méltóságához ez alkalomból részvét 
iratot intézzen

Ezen kegyeletcs kötelesség, m teljesítése után, midőn 
a jegyzőkönyv vezetésével Bnrtolinó Sándor 1. aljegyző 
urat, a szólni kívánók feljegyzésével Deák Zsigmond lí-od 
aljegyző urat bíznám meg, a közgyűlést ozenne hnegnyit.ott 
nak nyilvánítom."

S c k m a n s z  E n d r e  b i z o t ts á g i  ta g  ú r , helyesléssel fo
gadja az alispán ur indítványát s hozzá teszi, hogy az 
valamennyiünk kebeléből fakadóit, óhajtja, hogy a jegyző
könyvben való megörökítés úgy történjék, hogy abból a 
késő unokák necsak az egyszerű emléket bírják, hanem az 
arra szolgáló indokokat is ismerjék. Ezután lépett a tciombe 
a főispán ur fi méltósága lelkes éljenekkcl fogadtatva, s 
mielőtt az ügyek további tárgyalása folytattatnék, kényte
len magára vonatkozó kérdéssel foglalkozni, mire is a bi
zottsági tagok szives türelmét kikérte-

A főispán ur ő méltósága a sajtószabadságról és annak 
kétségtelenül üdvös voltáról emlékezvén meg, kifejti egyút
tal, hogy nagyon szomorú, miszerint annak jótéteményével 
viízszaélnck. Megütközéssel vette a lapokban felmerült azon 
körülményt tudomásul, mely a főispánságról való lemondá
séról és utódja ifj. báló Rudics József úr ő méltóságáról 
tesz említést. Az egészből egy szó sem igaz, és a főispán 
úr ő méltóságának állásáról lemondani szándoka nincs, arról ; 
lemondani nem is fog, és állásában mindaddig megmarad, 
mig ő császári és királyi apostoli felségének magas kegyeit,

melyeket pedig a keblén diszlő jelvény tanuságaként kiér
demelni szerencsés volt -  bírja, és a kormány bizalmában 
is részesülni fog. (Hosszantartó szűnni nem akaró lelkes 

; éljenzés.) A mig tellát a kormány és megyéje bizalma ő 
| méltóságában összpontosul és inig a kormány politikája 
! meggyőződésével egyezik , addig szolgálatát megyéjének 
; szenteli ; de terhes feladatát jövőben is csak akkor fogja 
j megoldhatni, ha ugv mint eddig a bizottsági tag urak tá

mogatásában részesülni fog. - Az ismét hosszantartó lelkes 
éljenzés mindenesetre annak jele, hogy a bizottsági tag 
urak főispánjukhoz határtalan bizalommal és szeretettel vi
seltetvén, nem osztoznak cs nem is osztozhatnak az ily, és 
annál kevésbé lovagias, mert alattomosan történendő táma
dásokban. Szerintünk az ilyenek csak azért történnek, mert 
az erkölcsi sülyedtek irigyelvén ő méltóságától a páratlan 
igazságszeretete és követésre méltó példaszerű becsületes
sége miatt kiérdcmlett közszeretetét és tiszteletet, s mert 
máskép mit sem tehetnek, ily utón törekszenek a főis
pán úr ó méltóságát keseríteni ; de az illetők meglehetnek 
győződve, hogy ily féle támadásaik minden nemesebb érzésű 
ember kebelében a visszatetszés érzetét keltik, s hogy azok 
viszhangra nein találnak, s a megvetés egy nemével sújtják 
az illetőket. A becsületesség aegise védte kebelt, megse
bezni nem lehet, a nyil sértetlenül pattan vissza és lövőjét 
sebzi meg ! A főispán úr ő méltósága megnyerő előzékeny 
jó modorával mindenkit magához hódítván — a tér, melyet 
ellenei irányában elfoglaltak, mindinkább veszni kezdett és 
cl is veszett és igy a tért vesztettek az utolsó kártyát, ki- 

i játszani akarván, az alattomos keseritésekhez fordultak.
| A főispán úr ő méltósága mint emberbarát, mint párat- 
i lan jellemű igazságszerető férfi ismeretes, a ki a dolgok 

mélyére lát és meg nem tűri azt, a mi a törvénybe ütközik, 
ezért a mozgolódások, melyek ugyan czélt érni soha sem 
fognak. Ha támadni akarunk, tánadjunk nyíltan, becsülete
sen, ne pedig az anonymitás köpenyébe burkolódzva t i t o k 
b a n ,  m i n t  e z  s a jn o s  a  r o m lo t t s á g  j e l k é p e k é n t  a  m a i  v i l á g 
b a n  m á s h o l  i s  s z o k á s . — Cecilius natalis mondja : hogy a 
tiszteletre méltó dolog mindig örvend a nyilvánosságnak, 
mig a gonoszság a titkot kedvoli. Így tehát a  ki titok
ban tesz támadásokat., az vagy szégyenli a nevét, vagy pe
dig azért támad titokban alattomosan, mert közleménye ha-

kélylyel ellátott lakás volt. Külseje az olasz városokban épült szép 
házakra emlékeztetett. Egy ablaknál se lehetett gyertyavilágot 
látni, Lambert mosolygott.

Mindenesetre e pillanatban vesz búcsút barátja az imádott-
jától.

E hiedelemben lévén, lasabban haladott czélja felé, midőn 
előtte, mintegy ötven lépésre, rögtön lövés történt, melynek tüzet 
is f'öllobbani látta. Sötét sejtelem fogá el. A lövés helyére rohant, 
s Gerbaudot arczczal a földön fekve és két golyóval a mellbe lő
ve találta. Lambert, Gerbaudot ioloraelé, nevénél szólító, s sebei 
után nézett. Gerbaud homlokáról a halálverejték folyt, szemeit 
fölnyitá, barátját fölismerte 8 erötetve mondá:

— Férje gyilkosom, de te megboszszulod! . . .
Még egy mozdulatot tett, ezután megtörvén vissza rogyott 

a kiadá lelkét. Lambert, ki ráborulva volt, fölegyenesedék. Azon 
gondolat támadott agyában : egy második lövés öt érheti. Mi sem 
történt, csönd állott be. Nyugalmát visszanyerő s megfontold : ba
rátja hullájával mi lesz teendő. Elvinni, nem volt képes és ott 
fekve hagyni, érzésével nem jött öszbangzásba.

Amint igy tőprenkednék, úgy tetszett, mintha evedzőlapá- 
tok időszakonkénti esapdosását hallaná. — Nem is csalódott, — 
valóban úgy volt. Gerbaud egy sajkát rendelt, moly öt a fregátra 
szállítaná. A sajka közeledek. Lambert a parthoz sietett s segélyért 
kiáltozott; a matrózok azzal válaszoltak, hogy a sajka közeledé
sét siettették, s partot érve, kiugrottak. Lamberttöl vezetve vé
gig siettek a fasoron s midőn a kanyarulatot elérék ; egy férfi 
alakot pillantának meg, ki a hullára hajolva, a meggyilkolt sebeit 
vizsgáld.

E férfi arczát ki sem láthatú, mert köpenyébe volt burkol
va, s a jövevények közeledésekor eltávozott. Nyomozták ugyan, 
de hasztalanul.

Lambert a matrózok segedelmével Gerbaud hulláját a rre- 
gátra vitte s első kötelességének tartotta, az éjnek e szomorú 
eseményét a parancsnoknak bejelenteni. A parancsnok partra szállt 
s a konsulnál elégtétel szerzését kérte. Azonnal a házba mentek, 
melyben a borzasztó drámának nem szándékos okozónője lakott.

De az már eltűnt. A fregdl parancsnoknak nem maradt egyéb 
bátra, mint intézkedni, hogy a kousul az eseményt nyomaté
kosan intézze el; neki pedig rendeletéi lévén az elutazást tovább
ra nem halaszhatá, s magát el kellett határoznia az eltávozásra 
és Gerbaudnak az utolsó tisztelet megadására.

Nap fölkeltével a fregát elvitorlázott. Az elindulást követő 
óra alatt a tisztek kizárólagosan Gerbaud szomorún ért végéről 
s a titkos gyilkosról beszéltek. A temetési ünnepély nap lenyug- 
tára volt határozva. Ez a maga egyszerűségében oly megható! 
A tisztség és legénység az ágyú telepnél öBzszegyülekezilc s egy 
utolsó istenhozzádot. mond baj társuknak.

A lelkész imádkozik, és azon pillanatban, midőn a nap le- 
nvugszik, sikamlik le a deszkáról u hulla, nemzeti lobogójába 
tekerve, s zuhan a tengerbe, hogy a lábaihoz kötött súlyos golyó
val azonnal a mélységbe sülyedjeu.

Nehány perczczel a temetés megkezdése előtt Lambert azon 
kérelmet tévé, hogy öt uz ünnepélyességhez kihívják. Átöltözködés 
végett — szobájába ment. Épen kalapját tévé föl és kardját köté 
oldalúra, midőn egy testnek a tengerbe eséstől eredt zuhanását 
hallotta. Fájdalom és harag fogd el, mert gyanitá, hogy a szer
tartás nélküle tartatott meg.

Ablakához sietett, hogy azon át, barátjának hol testét még 
egyszer és utoljára láthassa; de mielőtt a reteszt, egészen felnyit
ható, csak egy fejet, látott a tengerben. A hosszú baj vizes, a 
kék szemek nyitva, az az egyik kéz a halántékon és az arcz, oh a 
halálsápadt arcz, Gerbaudé volt! s úgy rém lett neki, mintha az 
ajkak lebegnék:

— Emlékezzél a hosszúra !
Ekkor a jelenetnek villúinscbosséggel vége lön, a tenger 

örökre eltemető.

(Folyt, köv.)



mis és valótlan ! S ezért nagyon óhajtandó volna, ha a" 
sajtó a személyre vonatkozó közleményeket soha sem venné 
fel álarcz alatt vagy névtelenül ; ekkor olkerültotnék. az, 
hogy sokszor oly hamis koholmány lásson napvilágot.

Ezután olvastatott fel alispán urnák a megyei közálla
potokról szóló évnegyedes jelentése, mely igy hangzik :

„A tisztviselők f. é. első félévi tevékenysége a főispán 
úr ö méltósága elnöklete alatt tartott számon kérő széken 
vizsgálat alá vétetvén, a vizsgálat a legjobb eredményt mu- 
tatá; mert a jelen közgyűlésen elintézendő néhány ügy da
rabon kívül az ügyek mind elintőztettek. A járási tisztvi
selők működésében is örvcndetcsb lendületet tapasztalok.

Azok eljárásában a buzgalom, pontosság és eréJy 
mindinkább növekszik.

A megyei pénztárak a havonként megejtett vizsgála
tok alkalmával mindenkor kellő rendben találtattak.

A f. hóban a tiszai I. járásban tett körutam alkalmá
val a zentai szolgaidról hivatalt megvizsgáltam és az ott 
talált rend felett csak a l e g d ic s é r e te s e b b e t mondhatom.

Ez alkalommal megvizsgáltam Zenta városának hiva
talait is. Ezekről már nem nyilatkozhatok oly elismerőleg.

Több rendbeli hiányokat tapasztaltam, melyek rendbe
hozatalára a polgármestert felhívtam.

A bácsi szolgabirói hivatalt megbízásom folytán Kará
cson Gyula főfegyző úr vizsgálta meg, és ott ugyanazon 
hiányokat találta, melyeket én egy év előtt megojtett vizs
gálat alkalmával tapasztaltam.

Azok megszüntetése iránt a szükséges intézkedéseket, 
megteendein.

Zenta város eddigi érdemteljes polgármestere Janlto- 
vich Aurél űr ezen állásáról leköszönvén, helyébe elnökle
tem alatt megejtett tisztujitás alkalmával Keresztúri György 
ur eddigi árvaszéki ülnök választatott meg.

A községi számadások kellő időbeni beadását minden
kor kiváló gondjaim közé sorozván, örömmel jelenthetem, 
hogy jelenleg már csak is négy tavali számadás van hát
ralékban ; ezeknél oly akadályok forognak fenn, melyeket 
a legjobb akarat mellett sem lehet elhárítani.

A raarhatörzskönyvek, melyek mint a múlt évnegyedes 
közgyűlés alkalmával már .jelentéin, majd nem mindenhol 
hiányosan vezettettek, és mely körül az illető szolgabirák 
lanyha eljárást, tanúsítottak, — most már teljes rendben 
vannak ; úgy, hogy azok megvizsgálásával megbízott minis- 
téri biztos a tapasztaltak felett elismerését jelenté ki.

Mint múlt évnegyedes közgyűlés alkalmával jelentéin, a 
Fercncz-csatorna társulat az ember emlékezetet meghaladó 
idő óta nyitva lévő vizlecsapoló árkokat önhatalmilag be
temetvén és a szomszéd tulajdonosoktól azok kinyitásáért 
holdanként 50 krnyi dijt követelvén, én a tett panasz és 
annak alapján megejtett vizsgálat folytán a betömött árko
kat kinyitottam, és a statusquo antét helyreállitattam.

Ezen eljárásom ellen a Ferencz-csatorna társulat p̂a
naszt emelvén, annak megvizsgálására kormánybiztosul Gróf 
Szapáry István urat Pest-Pilis Solt-Kiskunmegye főispánját
kiküldötte. ,

Én, hogy a községek és az egyes birtokosok  ̂jogait a 
csatorna társulat hatalmaskodásaitól lehetőleg megóvjam, <s 
azok érdekeit a helyszíni szemle alkalmával kellőleg védjem, 
— a kormánybiztos úr által megejtett hely szineni szemlénél 
személyessen vettem részt.

Habar ezen helyszíni szemle alkalmával kétséget kizá
rólag beigazoltatott, hogy a kérdéses vizlccsapoló árkok már 
emberemlékezetet meghaladó idő óta mindig nyitva voltak 
és igy a csatorna társulat azok betöltésére jogosítva nem 
volt, -  kormánybiztos úr ezen jognak nyílt elismerését ki
mondani nem volt hajlandó, és az egész helyszíni szemlének 
csak is azon eredménye volt, hogy a csatorna társulat, a 
kérdéses nyílásoknak betömésétől, az ügy végleges eldönté
séig elaltatott,

Én ezen eredménynyel megelégedve nem lehetvén, úgy 
a kormánybiztos úrhoz előterjesztést, valamint a közlekedési 
minis tér úrhoz felterjesztést intéztem, és azokban az ügy

nek a községek érdekében leendő elintézését sürgettem, mind 
azon által ezeknek eddig mi eredménye sem lett.

A közbiztonsági állapot a megyében nem mondható 
teljesen jónak. Gyakrabban fordulnak elő lopások, betörések, 
melyek folytán aggódni lehet, hogy a téli idő folyamán 
ezen gonosz tettek száma szaporodni fog. Nem fogom kü
lönben elmulasztani, minden lehetőt elkövetni, liogy-a mennyi
re a jelenlegi rendőri szervezet és személyzet mellett lehet
séges, — a megyei hatóság részéről minden óvintézkedések 
raegtétessirnck.

A közrend csakis Osonoplya községében kisértetett meg- 
zavartatni, hol a f. é. augusztus hó 24-rc kitűzött község- 
birói választáshoz, a lakosság izgatott kedélye, és a han
goztatott veszélyes fenyegetődzések miatt, elővigyázati szem
pontból a járási szolgabiró előterjesztésére 50 főnyi honvéd 
karhatalommal Zomborboli kirendelését az engem helyettesitő 
megyei főjegyző úr szükségesnek találván, a választás a 
karhatalom közbenjöttcvcl teljes rendben folyt le.

A közegészség! állapotot illetőleg jelentein : hogy az 
a lefolyt hóban kedvezően mutatkozott, miután jelenleg 
csak-s Csant,avér és Gardinovce községben uralg a roncsoló 
toroklob, 9'. elmúlt évnegyedben pedig Ó Stapár és Sándor 
községekben fordult egynéhány elő hol azonban a rögtön 
foganatosított erélyes óv- és gyógyintézkedés következtében 
a ragályos betegség még csirájában elfojtatott. Egyébb jár
ványos és ragályos betegségek elő nem fordultak.

E jelentés örvedetes tudomásul vétetett.
Felvétetett a budapost-zimonyi kiépítendő vasútvonal 

irányára nézve beadott indítványok és kérvények és pedig:
A Topolya községében megalakult, községi bizottmány 

folyamodványa, melyben ezen vasútvonalnak a Tisza 6s 
Duna közötti térségen Kunszonfmiklós, Kiskörös, Halas és 
Szabadka érintésével, s szárnyvonallal Kalocsára való kié
pítése iránt szükséges lépéseknek a magyar kormánynáli 
megtételére a megye közönsége felkéretik.

Ezzel kapcsolatosan tel vetetett Parcsetich Félix és 
Kármán József megyei bizottsági tag uraknak két rendbeli 
indítványuk, melyek elseje szerint a pest-zimonyi vasútvo
nalnak Halas, Szabadka, Szenttamáson, — a másodika sze
rint pedig, közelebbi megjelölés nélkül, Pest-Pilis óh Bács- 
Bodrogh megyéken át a legrövidebb irányban eszközleudő 
kiépittetése végett, úgy a magyar kormány, mint az ország
gyűlés képviselőháza felterjesztésileg, sőt az utóbbi indítvány 
értelmében egy megyei küldöttség által leendő felkérése 
határozatiig kimondatni javasoltatik.

E tárgyban a központi választmány a következő hatá
rozatot hozta:

A megye közönsége azon nézetből kiindulva, hogy a 
világpályáknál, mint a minőnek a pest-zimonyi is lenni ígér
kezik, a kicsinyes vidéki és helyi érdekeknek háttérbe kell 
szorulniok, s az ez érdemben emelt hangoknak el kell néraul- 
niok ; s azon meggyőződéstől áthatva, hogy a kérdésben 
forgó pcst-zimoDyi pálya irányának kijelölésénél csak or
szágos szempontok jöhetnek tekintetbe s csak azok lehetnek 
mérvadók, határozatiig kimondja a megye közönsége, mi
szerint legjobb meggyőződése szerint országos iparunk, keres
kedelmünk és nemzeti vagyonosodásunk érdekei a pest zi- 
monyi vasútvonalnak a Duna balpartján Budapestéi kiindulva 
Újvidék érintésével leendő mielőbbi kiépittet.ését követelik, 
s hogy ez irányban nézetének úgy a magyar kormányhoz, 
mint az országgyűlési képviselöházhoz intézendő indokolt 
felterjesztésben kifejezést kíván adni.

A tárgyhoz többen szóllottak.
K á r m á n  J ó z s e f  úr eltér a központi választmány ja

vaslatától s jól betanult és fáradsággal gyűjtött adatokkal 
kimutatja, hogy e világiontosságú vasutat, mely hivatva 
van az északi tengert a sárga tengerrel (mindegy 1500 
mértföld) összekötni, a legrövidebb irányban kell vezetni, 
alaposan gyűjtött, adatokkal kimutatja, hogy mily előny 
lesz kereskedelmünknek, ha mi a kelettel összekötve le
szünk ; eljuthatunk Mezopotámiába , Arábiába sőt Ázsia 
legbeusóbb részeibe is. Az általa pártolt irány úgy látszik



Budapest, Szabadka, Tíula, Verbisz is ügy tovább lenne, 
és vedelt iránya mellett több nagy hatalmasságot hoz fel.

Az első Iiagyhatalinasság Budapest főváros, mely há
romszázezer lakossal bír es szinte az általit védett hányt 
kiváltja ; a második nagy hatalmasság Fest-Pilis-Solt ns Kis
kun megye : ezután a hatalmas ellenzők; továbbá a szélső 
balpáit, ez is nagy hatalom, a sajtó legnagyobb része, ezek 
mind nagy hatalmasságok ; igaz hogy a másik a Budapest, 
Kalocsa, üomhori irány mellett is van egy hatalmasság . 
a bihornol; úr ő emiueutiája, de ez már csak kis hatalmasság : 
óhajtaná az általa védett irány kiépítését, küldöttség me- 
nesztését.

P a r c h e t ic h  F é l i x  ú r  kívánja. a nemzetgazdászati szem
pontokból a legrövidebb irány kiépítését.

R á c z  G y ö r g y  ú r  : elfogadja az állandó választmány 
azon nézetét, hogy az elhatározás ezen nagy fontosságú vas
pálya kiépítésénél csak is országos érdek magaslatáról ke- 
letkezhetik, és hogy az egyes városok elágazó érdekei csak 
anvnyiban jöhetnek figyelembe, amennyiben azok az orszá
gos szempontból kitűzött iránytól lényegesen cl nem térnek, 
de nem fogadhatja el a javaslat azon részét, a mely szerint 
tartózkodik az irányt a merre a pálya vezetessék, megje
lölni, nem fogadja el pedig azért, mert ezáltal az államvas- 
pályának Szegedről tervezett levezetése is támogattatok, és 
igy megtörténhet, hogy úgy Zombor, mint Szabadka vám- 
sokon általi vezetés meg lesz hiúsítva, részéről ajánlja, hogy 
a megye közönsége határozott állást foglaljon és ennél ingva 
az előtte széllé indítványát pártolja.

S c / im a u s z  E n d r e  úr nem tartja helyen levőnek, hogy 
a megye közönsége a külömböző irányok mellett kérvényez
ve, mintegy jelezze, hogy kétfelé van szakadva, hanem ve
zéreljen bennünket a magasabb érdek, és igy nem lehetett 
mást várni a központi választmánytól és nem lehet mást 
várni a megye közönségétől sem, minthogy a magasabb 
álláspontra álljanak- s minden egyéb mellékes érdeket hát
térbe szorítsanak, mindenben pártolja a központi választ
mány javaslatát.

Sándor Béla alispán ur, Sziládi feketehegyi 1'ef. lelkész, 
Latinovits Vince és Pál Antal urak szállottak még ez ügy
ben igen helyesen és okszerűen, s ezzel a vita. hefejeztet
vén, az államié választmány javaslata szavazattöbséggel 
elfogadtatott. Ezután meg számos érdekes ügy tárgyaltatott, 
melyet helyszűke miatt nem közölhetünk.

Jah lo n k a y  Búza.

H 1 11 E K.
— LlclitensteigeT Ferencz, kalocsai főszékesegyházi éneklő 

kanonok, czimzetes apát, érseki helynek és föligyhallgató ő Felsé
gétől a driveszti püspöki czimet f. hó 6-án kapta.

— A szölötelepeket pusztító p h y l l o x e r a  vaBtat r ix 
országunkban mindig nagyobb területeket foglal és pusztít. Lég 
újabban Kassán és Szilágymegyébe kebelezett l ' eé r  község
ben hivatalosan bonstatáltatott jelenléte.

— Mnlt szombaton azaz 1 1 -én megtartatott a hirdetett 
Göncért, melyen E o s e n b o r g  M, mint hegedűművész és G-1>- 
c z y lt u d o 1 f mint zongoraművész felléptek, Kl e i n  Rudol f  
pedig mint zongora-dilletans. Minthogy közönség alig volt nagyobb 
számmal, mint a hány szóból áll a milsorozat s igy igen csekély 
érdeklődést tanúsított, most sem terhelhetjük az érdekes előadás íb- 
mertetés év ul.

— Vasárnap 12-én másodszor adatott a „Falu roszsza" 
fiatal műkedvelők által, még pedig ismételten igen szép szánni kö
zönség előtt. — Felülfizettek a következük: Czérnay 40 kr, II. K. 
Budapestről 50 kr, Müller N. 20 kr, Weisz Lipót 30 kr, N. N. 20 
kr, Tauszig Adolf 30 kr, Szavits Aladár 50 kr, Deutsch Pál 50 kr, 
Nánay Lajos 40 kr, összesen 3 írt. 30 kr.

— ÍJgyancsak vasárnap este nyitotta, meg a „Bárány" uj 
bérlője szállodáját, mely nagy látogatásnak örvendett. A bérlő 
igyekezetétől, az ételek és italok jósága és mérsékelt árától, a 
rend és tisztaságtól fog függni, hogy a hajdan kedvelt, majd egé
szen aláhanyatlott városi vendéglő ismét látogatott legyen !

Bekül (letett: „A Nemzeti Könyvtár" 37—31) füzete Aig- 
ner Lajos kiadótól Kármán, Kazinczy és Mikes müveinek folytatá
sával. Egy füzet ára 30 kr.

Hirdetmény.
A vallás és közoktatásügyi mngy. kir. minisztérium f* 

évi oktoher hó 5-érői 27,555 sz. a. kelt elhatározása foly
tán a bajai cisterc/i rendház kiépítendő irányának létesité- 
Jioz megkivántató építési munkák biztosítása czéljából ujabbi 
zárt. ajánlatra verseny nyittatik, melyre a résztvenni kívánó 
vállalkozók ezennel felhivatnak.

Az ajánlati tárgyalás alapját képező összes munkane
mek költségei 35,984 fit 31 kit tesznek.

Az ezen szárnyépület létesítésénél előforduló összes mun
kanemek csak egy vállalkozónak együttesen adatnak ki.

Kiköttetik, hogy a létesitendő szárnyépületnek 1880. évi 
auguszt. 1 -sö napjáig minden részeiben teljesen kész kell lenni, 
el leneseiben a vállalkozóra a „feltétel-füzet." 2 2 . §-ának 
in á s u d i k ki kezdésében foglalt határozat fog alkalmaz
tatni.

A zárt ajánlatokban az ajánlati összeg, azaz a lcen- 
gedendö “/„-lék számokkal és hetükkel világosan kiteendö.

Az ajánlatoknál a költségvetésben megállapított egységi 
árak szolgálatidnak alapul.

Több és kevesebb munka a felsőbbikig helybenhagyott 
ajánlat szerint lösz számba veendő.

Az előre nem látóit munkák csak az ezen építkezés 
vezetésére felállított bizottság által es/.közlött elöleges meg
vizsgálásuk cs megállapításuk után fognak elfogadás végett 
ajánlatba hozatni és annak idején a 1 elül vizsgáló bizottság 
által véglegesen elerneztetni és érvényesítetek

Az 50 kros bélyeggel és 5°/0-toli bánatpénzzel ellátott 
és h á r  om s z ó r  o s a n  lepecsételt ajánlati levelet fő- 
tisztelendő Gebaur Izor bajai főgymnasiumi igazgató úrhoz 
czimezendők.

A bánatpénz vagy készpénzben, vagy a költségvetéshez 
zárt „feltétel-füzet" 4. §-ának második kikezdésében névsze- 
í int részletezett értékpapírokban tőzsdei értékük szerint csa
tolandó.

Világosan kiteendő a vállalkozók által benyújtandó 
ajánlatokban, hogy az általuk olvasott és aláirt műszaki és 
kezelési valamint az általános és részletes építési, nem kü
lönben a szerződés gyanánt szolgáló ajánlati feltételeket 
megértették és magukat azoknak alávetik ; továbbá az iránt 
is kell nyilatkozniuk, hogy az 5%-tóli bánatpénzt a mun
kák elvállalása esetén 1 0 %-ra kiegészítik, mely összeg biz
tosítékul fog szolgálni.

Ezen óvadék a zerződés aláírásától számítandó legföl
jebb 8 nap alatt ugyanott, ahol az ajánlat és a bánatpénz 
átadatott okvetlenül leteendő.

A kellően felszerelt írásbeli ajánlatok folyó hó 18 ika 
déli 12 óráig főtiszt.elondő Gebaur Izor bajai főgymnasiumi 
igazgató urnái — hol a fenn i miitett építkezésre vonatkozó 
tervek, költségvetés, általános és részletes feltételek is be- 
tekinthetők -  annyival is inkább nyújtandók be, mivel a 
kitűzött határidőn túl beérkező!: semmi szin alatt nem fogad
tatnak el.

A zá?t ajánlatok borítékaira a beérkezésük helye és 
ideje a benyújtók jelenlétében fog feljegyeztetni és arról az 
illetők még vevényt is nyernek.

A beérkezett zárt ajánlatok felbontása, az építkezési 
bizottság által f. hó 19. délutáni 3 órakor a cisterczi rend- 
ház helyiségeiben fog eszközöltetni, melynél az érdekelt vál
lalkozók jelen lehetnek.

A zárt ajánlatok — az építési bizottság ezekre vonat
kozó felvett jegyzőkönyv kíséretében a vallás- és közokta
tásügyi m. k. minisztériumnak további elhatározás végett 
fognak bemutattatni.

Budapest, 1879. évi október 8-án.
Ha.nsély János

miniszteri biztos, mint az építési bizottság elnöke.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S O H  SAMU.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




