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E lőfizetési árak
Égisz évre . . . f> fit — kr.
Fél „ • • • 2 írt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fi t 2á kr.
Tanítóknak egy évre !J fi t kr

H irdetések
a legjutnnyosabliau számittatunk.

S serk eaztóaég
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
It o r li UHU t c t. m 42. H z A ni

A/, előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

ögjeltMi tn lm im  vasArnap. K k y i‘ s s z á in íi r  a s  k r. Ivé'/lraio' nem adatnak  vissza.

Ha fa város löri'ény hatóságá
nak közgyűlés? IHS2. fa n .29.

Főispán ur ó méltóságának elnök
lete alatt tartott, közgyűlésünk sok te
kintetben érdekes volt. Azon helyes, ta 
pintatna vezetés, mely a köztiszteletben 
része:ülő főispán urat oly kitűnőiig 
jellemzi, ismét, megteremtette a maga 
gyümölcsét, inéit rövid !:é*. é ra  alatt 
lelátgyaltattol t tíz összes napirend, s meddő, 
a tárgytól eltérő disputák nem vették 
igénybe az időt.

Sajnos, mint legtöbbször, ismét egy 
hanyagságot kellett észlelnünk, azt, hogy 
a várost tanács határozata elleti még 
1873. évben beadott fellebezés csak most 
került a közgyűlés elé elintézés végett, 
s most ts csak úgy, hogy az érdekelt 
'fél kénytelen volt főispán ur é» méltó' 
ságához panaszsza! foidului, s kérelmezni, 
ügyének véglegezését.

Dresclmr Kde ti/ ,  tag felháboro
dásának adott kileje/ést, roszalva a pol 
gániiPBttr Imny tigságát, s habár a fel - 
szóllalás tárgyilagos és igazságos volt, 
megütközést keltett a polgármesternek 
jogosulatlan személyeskedése, midőn a 
hely méltóságával ellenkező kifejezéseket 
használt akkor, midőn mindenki épen ez 
ügyben is a felügyelet, hiányosságát ta 
pasztalta.

Egyébként az ülésről következő rész
letes tudósítást vettünk :

A megzavart mézes percek.
(Ilumorcszk.)

Az elegáns világban gyakran előfordul 
azon eset. ha állandóan a vidéken tartóz
kodó tagja a „liaut-crénc'-nek pór napra a 
székvárosba p. o. Becsbe szándékozik, siü- 
gftnyileg előre értesíti szándékáról a hoteljeit 
s egyúttal saját ízlése, kényelme és egyéni 
hajlamai vagy sajátságainak nn gícldólcg 
gondoskodik a megrendelt lukas berendez- 
tetőséről; az angolok pláne oly serupulosusnk 
e tekintetben, hogy kivánulniaik és szeszélyeik 
a szegény botokért kétségbe ejt ik, majd tel
jesen elkülönített lakosztályokat vusbutor- 
zattul, majd szőnyeggel, mások a nélkül, sőt 
Albion tini közül vannak sokan, kik u szi
lárd alkatú ágyak helyett luggő ágyakat 
kiváunak. A vendéglős természetesen szívesen 
hódol szeszélyeiknek, meri busásan is fi
zetnek.

Egy bécsi lap érdekes lörténetecakét 
beszél el, melyet mi is közlünk olvasóinkkal 
híven úgy, a mint az N. prágai bankkáral 
nemrég a birodalmi székváros egy s/áilo- 
uájálmn megesett.

Egyike azon nagy és elegáns szállodák 
igazgatójának, melyek Bécsi belvárosában az 
újabb időkben épülték, egy vasárnap dél- 
utau sürgönyt kap Prágából c tartalommal:

pMa este étkezem uommel, kérek egy 
teljeseu elkülönítet szobát, ha lehetséges a 
lépcaözet is elkülönít ve legyen. N. hátikat."

A nagy vendéglő igazgatója örömében 
mái előre elkészítette, a bankár altul meg. 
rendelt külön lépcsőzetU lakáséért, busás 
számláját. KörUlbcIttl egy óra múltúval azon*

Főispán ur ő méltósága megnyitván 
az ülést, felolvastatott a szt. Jánosi Kö
vezet vám felállítása tárgyában a ki
küldőit szakbizottság javaslata egyes ingó 
dolgok meg vámolása ügyében, s határo
zattá  lett, hogy kővetkező dijak szedes
senek : egy méter mázsa gabona után 2 
kr ; egy iiietermázsa szón után '/, Ur ; 
egy moluimázsa árnezikk után 2 k r ; 
egy hectoltler bor, sör, pálinka s egyéb 
folyadék lilán 2 k r ;  egy terhes talp után 
GO kr ; egy üres talp után 30 kr ; 100 
csomó nád után 10 k r ; 100 csomó rö- 
zse után 5 lu- ; egy meter öl tűzifa uián 
10 k r ; 1 köböl kő után 20 k r ;  1000 
tégla után 20 kr ; 1000 cserép uián 10 
k r ; a gépekre nézve, minőség és fel- 
szere. és szerint G fit, 4 fit, 3 fit, 2 fit. 
Ezen határozat közszemlére ki tétetni ha - 
táioztatott, s annak lefolyta után fog 
jóváhagyás végett leiterjesztetni.

Felolvastatott .Novak József kérvé
nye, illetve felebbezése a városi tanács
nak 1S73. évben hozott határozata ellen.

Polgármester indítványozta, hogy a 
tanácsi elutasító határozat hagyassák 
hely ben.

Dresr.hoi Kde hozzájárul az indít
ványhoz, de egyúttal kifejezést ad meg
botránkozásának a 1 "lett, hogy felebbezés. 
a beadás után 0 év múlva kerül az ille
tékes fórum a közgyűléshez, s e miatt 
rosszalását is fejezi ki.

Polgármester előadja, hogy a köz
bejött tisztújítás miatt maradt el az ügy, 
c miatt ó felelős nem lehet, különben

bán ismét egy következő tartalmú siirgóuyt 
kap ugyancsak Prágából. Ez rövidek!) volt : 
„N. bankár és neje kik lakást béreltek önnél, 
öngyilkos szándékkal mentn k , vigyázzon, 
jelentse a rendőrségnek."

A vendéglős jóllehet nem ismerte a/, 
illetet ki ez utóbbit sürgönyözte, de a uetiin 
kellemetlenségek következményétől félve tón 
tolóra vette a dolgot.

a vendéglő nagy tanácsa: a pinczérck 
értekezletet tartottak e fontos ügyben e> 
elhatározták, hogy a két öngyilkos szándékú 
utast mindenesetre illően lógják elfogadni 
s nekik a lakást berendezni.

Be az igazgató, a felelőségtől félve, 
személyesen kereste meg a rendőrségét és 
teljéiddé az esetet annak rendje és módja 
sztriut, s egyszersmind tárnicsot kért e nagy 
következméuyii dologban.

-Ourn k okvetlen el kell fogadni az il
letőkéi, — monda a rendőr parancsnok, — 
mi pedig annak iiicgukmlúlyozbatásn végett 
mindent elfoguuk követni, s azonkívül két 
rendőrt küldünk a vendéglőbe.

Igen ám veié ellene a vendég
lős de én azt nem engedhetem meg, hogy 
a rendőrük a kibérelt salouban megjelenjenek, 
mii szólnának ehhez a vendégek •

Kérem, Hidunk már nn arra mó
dot., hogy a dolog annyira szembe üllő ne 
legyen, felelt a rendőr parancsnok a 
kirendelt kel rendőr, ji i n c s e r ruhába 
les/, ielóltüzve, s ok fogják majd a pinczen 
teendőket teljesíteni, fsak akkumra kész 
legyen kél pinezéri öltöny.

A vendéglős nyugodt nn távozott és 
csodálkozott a rendőrség leleményességen.

Pár perez múlva jou egy un lógat, 
mely ben az öngyilkos jelöltek ültek. A ven
déglős és a kiváncsi fiatalság körül fogják »

Drescher biz. tag 3 ellene szándékosan 
keresi az alkalmat, hogy minden felelő
séget röháritsoi), holott kétségtelen, mi
szerint ezt. személyes indokból teszi.

Főispán úr ő méltósága erre kije
lelni, hogy ily eset a hanyagság jele, s 
baj az, hogy ellenőrzés nem gyakorolta
tni, maguk a szakosztályok nem igen 
végzik a hozzájuk utalt ügyeket, s uincs 
a ki ellenőrizné az esetleg hozott h a tá 
rozatoknak végrehajtását.

Javasolja tehát, hogy minden szak
osztály elnöksége egy tisztviselőre bízas
sák, ki a tagokat alkaloniadtakor hívja 
össze, s ha azok meg nem jelennének, 
tegyen a saját nevében jelentést egyút
tal adjon véleményt is.

A  közgyűlés éljenzéssel fogadta el.
A Szent-íatváu szoborra 60 fit sza

vaztatott uxg, s pár jelentés felolvasása 
után a közgyűlés befejeztetett s főispán 
úr éltetésével szétoszlott.

A „ Krach“ Haján.
Hétfő óta városunk izgalmas jele 

neteknek színhelye, mintha csak a nem
rég Francziaországl an kitört pénzválság 

-ér gazdasági krízis hullámai elsft sorban 
is városunk kereskedelmi piarzát árasz
tották volna el. — Kollor Imre és 
Szohner Antal bajai gabonakereskedő 
ezég ellen hétfőn reggel foglalások és 
biztosítások történtek. — A nevezett 
ezég 70 -8 0 ,0 0 0  ír t  passivával szem
ben alig pár ezer forint a d ív á t produ-

fogatot, hogy méltóságukhoz, illően fogadják 
a megérkezett vendégeket. Az öngyilkos je
lölt úri ember — mint ezt arczáról is le
hetett következtetni — örülni látszott e 
váratlan fogadtatáson és mosolyogva lép 
szép nejéhez, lesegitvén a fogatról. Mind
ketten nevetgélve s karöltve mennek fel a 
számukra csinosan berendezett elkülönítet 
lépcsözetü lakosztályukba, a bankár közbe- 
közhc boldog pillantásokat vetett szép ne
jére ...........

Megérkezvén lakosztályukba, két pitt- 
ezér által fogadtatnak, kik nem voltuk épen 
fiatalok, de igen ügyes és udvariasaknak 
látszottuk lenni. Segítvén felöltőjüket leven
ni, u bankár által hozott holmikat rendezik 
s friss vizet hoznak fel stb.

— Méltúztatnék vacsoráiul V — kér
dezi nz egyik pinezér.

Oly Ügyesen viselték magukat, mintha 
valódi pinczérck s nem r e n d ö r ö k len
nének.

a  bankát' megrendeli a vacsorát, mi
alatt az egyik piltczér rögtön kimegy, a 
második pedig ezalatt dolgot talált ben a 
teremben, az asztalt terítvén, de eközben 
folytonosan szemmel kísérte az öngyilkoso
kat, es miden a fiatal bankár ur nejének 
Biezára lottó esőkul nyomott, rtdökbe szed
vén ai'(-/.vonásait, s mintha önmagában gon 
dolná : „hogy lehetséges, hogy az. öngyilko
sok eszébe jusson a rsúkolódzás is ? !1*

Míg u vacsora tartott a pinczérck -nem 
is goudoitak a távozásra, folytonosan vala
mivel cl voltak foglalva, mintha a vendégek 
arczáról óhajtanák tudni, hogy még mit. 
parancsolnak.

- El kell ismernem — suttogó a 
bankár úr fiatal nejének, hogy nagyon jó

cálhnt, minek következtében a vágyott- 
bukás kikerülhetetlen volt. — Termé
szetes, hogy a kereskedelmi világban az 
üzleti összeköttetések szálai oly szerte 
a gazok s oly szövevényesek, hogy e bu
kással még csak előjátéka kezdődött azon 
catustrophának, a mely másnap már be- 
úIlőtt. és toppant izgatottságban tarto tta  
és tartja városunk lakóit, Kiknek majd
nem minden rétege —  majd közvetve, 
majd Közvetlenül, —  e bukások által 
érdekelve van. — Kedden reggel ugyanis 
a Kollor Huszt ' .  és Puskusz. társas eég 
egyik tagja l ’askuszuak felső ruháit Ka
lapját és botját a nagy Duna partján 
találták meg övéihez intézett levelekkel, 
melyben kijelenti, hogy az előző napi 
bukás által ezégük oly veszteségeket 
szenvedett, a mely rájuk nézve is cata- 
stiopha bekövetkezését kikerüllietlenné 
teszi, ezt pedig el nem viselhetvén, ön
gyilkossá lett. — E  hír roppant pani- 
t|ue-ot idézett elő városunkban, az a 
nélkül is magas fokon álló izgalom, még 
magasabb fokra hágott. —  Az öngyil
kos hullája megtalálása iránt ar. intéz
kedések megtétettek, a társas ezég má
sik tagja rögtön bejelentő a csődöt; 
még megközelítőleg sem voltak képesek 
meghatározni a veszteséget. \  égre a 
nyomban megindított vizsgálat borzasztó 
adatokat hozott felszínre, melyek a cor- 
ruptio nagymérvű elterjedését igazolják. 
- -  A vizsgálatból ugyanis eddig kitűnt, 
hogy a p a s s iv a k  3 1 0 .0 0 0  fo rin tra  
itígnak. — S mint állítják Paskusz nem 
lett öngyilkos — hanem 170.000 frttal 
— melylyel magánosokat és helybeli 
pénzintézeteket károsított meg -  Ame
rikába szökött. — Az összes activák 
alig rúgnak 14 — 15,000 í r t ra ;  majd
nem képtelenség elhinni, hogy ily egyé-

szolgiílaliink van, de egyszersmind u.v lát
szik nagy s z á tn I á t is fogunk fizetni.

A v acso ra  végeztével bankár u r  távo
zást parancsolt a pinezéreknek.

E parancs után mindketten illedelme
sen meghajtván magukat, az egyik közülők 
ki is megy. A másik pedig kérdi, hogy még 
mit méltúztatnék parancsolni?

— Semmit, hanem hagyjanak magunk
ra, hagy nyugodhassuk ki magunkat, hisz 
annyira meg vagyunk törve az ut fáradal
maitól 1 — szólt a bankár.

— Jól van jó, tudjuk már mi a töb
bit — mormogd a másik pinezér — majd 
vigyázunk.

Mindketten a legóvatosabban állnak 
meg az ajtó mögött; — fülhegyezve hall- 
gatódznak.

Mi sem hallatszik.
Az első pinezér kopog, belép s vizet 

az asztalra.
— Ugyan mit akarnak c tömérdek 

vízzel, talán nincs száudékuk ínegfullusztani 
bennünket V

— Ké—ké—ront — hebegő az. álpin- 
ezér — mialatt kimegy.

— Végre valahárn hát magunkra hagy
tok szólt a bankár szép fiatal nejének 
-  ezen emberek már kiallhntatlanok lettek 
folytonos szűnni uetn akaró udvariasságukkal. 
Alig bírok egy szót is szólni hozzád, imá
dott iiiigyuloin.

Nekem is oly kiállhatatlauok, vala 
szolt neje kedves hangon.

E pillanatban forró csókot ezuppantott 
fiatal nö ajkára, mire ez sikolt va a támla- 
székbe dőlt.

E  p e rezben  azonban  h irte len  k inyílik  
az a jtó , s  a  ké t ren d ő r  a szobába  rohanva  
k i á l l t : „seg ítség  1“



ncl nők 800000 fr^on túl hifelo/zonek, 
in ind n cserre nagy könnyelműségre mu
lat a hitelezők, s a legnagyobb fokú 
szédelgésre a c/ég részéröl. — Állítólag 
csupán Freuud nevű budapesti kereskedő 
ezég vagy 120000 írttal kámsifatott ineg. 
A szökevény kézrekoriiése iránt a leg
kiterjedtebb intézkedések tétettek meg, a 
melyekről — a dolog természete szerint 
— nem beszélhetünk.

E bukások ismét tanulságul szol
gálhatnak azoknak, kik u mindenáron 
rohamos meggazdagodást s ennek elérhe
tése végett a nerazetgazdászat legsarka
latosabb elveibe ütköző túl hajtott vá 
lalkozások, s a hitel -  e kétélű fegyver — 
túlságos felhasználása által ii ott vissza
éléssel is, — elérni kívánják. Az agricol 
gazdaságból — pénzgazda>ággá lett ál
lamunkban az óvatosság és tapintatos el
járás nem ajánlható eléggé. A bizalom
nak is van határa, melyet — az üzleti 
világban szigorúan szükséges körvonaluzui, 
nehogy a határon át menve egyesek va
gyona könyehuü játék tárgyává tétessék. 
Ez esetek tanulságul szolgálnak egyúttal 
péuziuiézetinknek arra nézve, hogy jövő
ben nagyobb körültekiuléssel és óvatos
sággal járjanak e). s tevékenységükben 
ueu) a rokousági összeköttetések, hanem 
a közönség jól felfogott érdeke összhang- 
zatban a nemzet - gazgaság magasabb 
érdekével, — legyenek irányadók.

Fischer-féle rablás.
A bajai közönség egy részében lázas 

izgatottságot keltett január ö l-ik  napja, 
a midón egyik legnagyobb hitelt! keres
kedelmi ezég bukott meg, egyik tagja 
tragicus sorsra jutott, de hulláját hasz
talan kutatták a csekély vízben.

A bizalom óriási nagysága mély 
sajnálatot ébresztett a közönségben, s 
ma már. midón e sorokat Írjuk, lépten- 
nyomon hangoztatják, hogy a bizalom 
embere Paskusz Ignácz másfél százezer 
forinttal megszökött.

Mi igaz e hírből, majd a későbbi 
adatok fogják bebizonyítani, de már köz
tudomású, hogy óriási nagy a veszteség, 
mely ezen ezég bukása által egyeseket 
ért, s ha ehhez vesszük, hogy egy másik 
ezég bukása szintén növelte a rémületet, 
bátran állíthatjuk, hogy formális szüne
tet tartott a kereskedelmi osztály, s nem 
volt polgára ezen városnak, ki ezen na
pon másról discurált volna.

Mi term észetesebb, a bankár iszonyú 
dühbe jővén, öklével nagyot üt az asztalra  
hogy csak úgy zugot belé.

— Pokolba m en jenek ! — kiált az 
á lp inczéreknek — miféle vakm erő szem te
lenség ez önöktől! — Í gy állnak itt mint 
az ő rö k ?

—  T erm észetesen — válaszolnak a 
rendőrök, mi őrködünk önök felett, ö n ö k  
ö n g y i l k o s s á g o t  akarnak  ma vég
reha jtan i !

A b ankár m egrántván  a csengetyüf, 
Úgy hogy az egész vendéglő visszhangzott 
bele. Most m ár m indenki a z t b itle , hogy a 
szomorú k a ta s tró fa  bekövetkezett a fiatal 
páron, a vendéglős rögtön lélekszaggatva 
ro h an t fel sz  em eletre.

És m ost d erü lt ki csak a való.

A fiatal bankárnak  esküvője ugyanezen 
a napon tö r tén t meg P rágában  és esküvő 
u tán  elha tá roz ta  a fiatal házaspár, hogy 
szokás szerin t kéju tazást fognak tenni, s 
ezé rt sftrgönyileg rendeltek  lakást Becsben. 
A mi pedig az utóbbi sü rgöny t illeti, ez.t 
egy a t r é f á t  k e d v e I ő , ki a bán 
kárnak  gyerm ekkori jó b a rá tja  — élezeskedé- 
séoek kell tu lajdonítan i, ki tré fá t ak art 
fizni régi jó  b a rá tjáv a l S m int lá tju k  s i
kerü lt i? a gaz kópénak.

A prágai bankár pedig ezu tán  még 
többször m egem lékezett a bécsi vendéglőben 
a közvetlen lakadalm a u ’án to iteu t m egza
vart boldog p e rtze irO l:

Szerbból:

D. T.

Azonban esti 7 óra után egy ré- 
mületes hir terjedt el városszerte, lépten 
nyomon hangoztatták, hogy a dúsgazdag 
F i 8 c h e r  M á r k o rablógyilkosságnuk 
esett áldozatul, s hogy tőle 800 ezer 
forint készpénzt raboltak el.

Haja város érdemes rendőrkapitányai 
rögtön a helyszínére inenvéu, a félig 
holt Fischer Márktól megnevezett tette
sek elfogatásit iráni intézkedtek.

Esti H óta előtt a helvszilién meg
jelent lapunk szerkesztője (lserba Ftrenc 
ur, s szokott erélyűvel látott a vizsgá
lathoz, helybenhagyván a rendőri intéz
kedéseket s azokon túl is terjedő intéz
kedéseket tett.

Fischer Márk és gazdasszonyának 
bemondása alapján miután már a vizs
ga at befejezve is van, s részletei által 
veszély nem érheti az eredményt, a vég
zetes esemény főbb mozzanatait követ
kezőkben adjuk t. olvasóinknak.

Januárhó 31-én a bajai krach által 
károsodást szenvedett Fischer Márk a 
kereskedelmi csarnokban volt.

Esti ’/ j6 órakor lakásán, hol csupán 
egy í*r» éves gazda.sr.nnya volt, két ember 
jelent meg , kérdezvén , itthon van-e 
Fischer ur. mert sürgősen óhajtanának 
vele beszélni s tőle pénzt kérni, állítván, 
hogy másnap rfggel már szükségük van 
a pénzre.

A jóhiszemű gazdasszony leüléssel 
kínálta meg a fáradt embereket, annál 
is inkább, mert egyik azok közül zsidó 
volt.

Mielőtt Fischer Márk megjött, volna, 
a lakásán időző egyének egyik tagja egy 
pohár vizet kért. mit a szolgálatkész 
gazdasszony szívesen adott át.

Alig 1 7 óra lehetett, midón a 70 
éves. betegségéből csak alig folt óból t ősz 
Fischer Márkéi hazajött, s szívesen fogadta 
az idegenek köszöntését, azonban kéré
sükre kijelentette, hogy a bukás által 
sokat vesztett s most nincs pénze.

A vendégek azonban nem tágítottak 
s az előszobából hálószobájába távozott 
Fischer után bemenvén, újra kérték a 
kölcsönt.

Eközben a gazdasszony is lámpát 
hozva a szobába jö tt be s egy pillanat 
alatt borzasztó jelenet fejlődött ki, a 
kérők parancsolók lettek, a zsidó, mint 
a gazdasszony mondja pisztolyt szegezett 
mellének, halállal fenyegetvén, ha csak 
egy hangot is ad, mig a másik kést rán
tott Fischer ellen, a pénzt, sok pénzt 
követeltek.

A borzasztó helyzetnek engedni kel
lett, Fischer felnyitotta a bűvös vas
szekrényt. abból egy mássá pénzt, tán 
5 0 - 8 0  ezer forintot adott át, azonban 
a két támadó sok pénzt, mind akarták.

Fenyegetésükre Fischer átadott is
mét vagy 100 ezer forintot, de a pénz- 
szomj eloltására ez sem volt elegendő, 
mig a Wertheiracassa jó része ki nem 
ürült, mikor a tettesek 271,370 forin
tot különböző bankjegyekben összecsoma
goltak.

A két halálra ijedt már menekülve 
hitte magát, azonban csak ekkor vette 
kezdetét a borzadalom valódi órája.

Tettesek egyike üveget vett elő és 
zsidó társának- segélyével a kooy bából 
hozott vízbe foghagyma szagu folyadékot 
öntvén, halál fenyegetés mellett ivasra 
kényszeritették a megrablott aggot, majd 
a gazdasszonyt is.

Fischer Márk a folyadékból csak
ugyan ivott, a gazdasszony, azonban ivást 
színlelve a folyadékot tartalmazó csészét 
a kályhára tette.

Ekkor a zsidó ki vonszolta a gazd- 
asszonyt az előszobába, kezeit hátrakö
tözve, s leemelve az ágyneműt, az ágyba 
dobta, rátiányván dunyhát, vánkosokat, 
mig a másik szobából rémületei jajgatás 
dermesztő meg a htl cselédet, s Néhány 
tompa ütés után siri csend lett, a rabló 
társ ott hagyta a gazdát, társával a lám
pákat eloltva, eltávoztak, s a folyosóra 
nyíló ajtót kívülről rájok zárva.

A léptek elhangozván, a hu cseléd 
összes erejét megfeszítve addig forgolódott, 
mig pjrvllr kezét a UWshŐI kivonhatta.

azonnal leugrott az ágyból, az ajtóhoz 
rohant s belülről elreteszelte.

Világot gyújtván, ura szobájába 
ment, hol az aggot hátrakötött kezekkel 
borzasztón összezúzott fejjel nagy vér
tócsában találta, azonnal az. utcza abla
kot tépte fel s borzntlalmában kiabált 
segélyért.

Temérdek nép futott össze, s pár 
perez múlva már az, egész városban vil
lámként terjedt el a hir Fischer meg
gyilkolásáról.

Az. orvosi segély s Fischer Márk 
szívós egészsége m ó d o t nyújtott ezen bor
zasztó bűntény felderithetésére.

Fischer Márk ugyanis a rablók 
egyikét: Englender Samu mélykúti mé
szárost felismerte, úgy a rendőrségnek, 
mint a gyorsan megjelent vizsgáló bíró
nak felfedezte, s alig fél óra múlva már 
minden irányban kiküldettek a rendőrök 
tetteseknek olfogatása végett.

A te tt végrehajtásából alaposan le
hetett következtetni, hogy a rablók azon 
\élemónynyel távoztak el prédájukkal, 
miszerint Fischer meghalt s őkel felfe
dezni senki sem bírja, tehát elfogatásuk 
sikerülni fog, még tán az összes pénz. is 
előkerül.

A számítás csakugyan helyesen 
történt.

Az erélyéről ismeretes vizsgáló biró 
alig dőlt. le 4 óra tájban, midőn lakásán 
a csengetyü megszólalt, s a vele volt 
rendőr jelentette, hogy tetteseket Mély
kút községben a:- első sor háznál elfog
ták s a pénz is megvan.

Vizsgálóbíró azonnal elővette vád
lottakat. s már reggeli 7 órakor a bűn 
vizsgálat befejezve is volt.

Vádlottak első kihallgatásuk alkal
mával őszintén, töredelmesen vallották 
be bún ti set, sót Mák András, a másik 
tettes egész terjedelmesen bevallotta, 
miszerint Fischer Márk megrablásu vé
gett még a múlt év nyarán megegyez
tek Englender Samu tervezése alapján, 
sót két ízben már előbb e miatt Baján 
is megfordultak, de első ízben Fischer- 
hez nem férhettek, másodízben pedig 
Fischer nagyon beteg lévén, tettüket 
végre nem hajthatták, mig most sikerült.

Mák András a magába szálló bii 
nős lélek őszintén elmondja, hogy szán
dékuk volt Fischer kivégzése, mert F i 
scher ismerte Englender Samut, s igy 
felfedezéstől alaposan tarthattak.

A másik bűnös azonban a terve
zést, végrehajtást, pajtására hárítja, s 
rósz *Andung“-nak nevezi, hogy bele
ment, magát mentegetvén, pedig, hogy a 
terv tőle származhatott, következik ab
ból különösen, mert. Englender járatos 
volt Fischerhoz, mig Mák András első 
ízben csak most volt a házban.

Habár az összes működés éjjel tör
tént, reggel —9 óráig százakra menő 
néptömeg lepte cl a bírósági épület 
körüli tért ujjal mutogatván egy rendőr 
által vitt batyura, melyben Fiscbertől 
elrabolt nagy összegű pénz volt cl - 
helyezve.

Midón a vizsgáló biró a pénzt igy 
beszállította, egy börtönört küldött a 
városházához, hogy tettesek szigorú fel
ügyelet alatt szállíttassanak a bírósági 
fogházba.

Első Ízben Mák András, a fogháznak 
már egy ízben évi lakója kísértetett, 
másod Ízben Englender Samu mészáros, 
mindketten átmotoztattak, s nehogy ma
gukat kivégezzék, nadrágszij, kendő, s 
általán minden az öngyilkosságra hasz
nálható eszköz tőlük elvétetvén, külön- 
külön elzárattak.

A kiváncsi közönség ekkor annyira 
ellepte már a bírósági épület nagy ud
varát, hogy csaknem erőszakhoz kellett, 
nyúlni.

T íz óra tájban a vizsgálóbíró, egy 
orvos kíséreté óén, büitöuór altul vitette 
a rengeteg pénzt gazdájához FBchcrhez, 
s midőn meggyőződést nyert arról, hogy 
a sértett teljesen öntudatos állapotban 
van, a jelen volt két. vérrokon s két 
külön felhívott tanú jelenlétében a pénzt 
leolvasta következő bankjegyekben :

28 db 50 fitos bankjegy 1400 ft
3 ti db 100 fitos l'»lll.'j''K.V 8(i()0 ír

1 db 100 frtos Imukj gy 100 ft
17 db 50 frtos bankjegy 850 tt
31 db 10 Irtos bankjegy 810 ft
20 db 5 frtos bankjegy 100 ft
Ki db 1 frtos bankjegy Ki It

ion db 100 frtos Itauliji'j.y 10000 tt
90 db 100 frtos bankjegy 9000 ft
71 db 1000 frtos bankjegy 71000 It.
(il db 1000 fi los banli j.-Ky IJI0O0 ft
70 db 1000 frtos bankjegy 70030 ft

8 db 100 fitos bankjegy 300 ft
04 db 50 frtos bankjegy 4700 ft

100 db 100 frtos bankjegy 10000 ft
100 db 100 frtos bankjegy 10Ö00 ft
100 db 100 frtos Imiik jegy 10000 ft

4 db 50 frtos bantj-gy 200 ft
88 db 100 frtos bankjegy 8800 tt

összesen 27137fi ft
A kiállított, hivatalos nyugtát sér

tett erre határozott írással aláírta s tanuk 
a/-t bizonyították.

Most midőn e sorokat Írjuk, remény 
van arra, hogy a megkínzott s két halál 
kínjait kiszenvedelt öreg Fischer Márk 
nehány hét lefolyása ulatt felgyógyul, 
inig a bűnösök, a beérkező helyhatósági 
bizonyítvány átvétele után Szabadkára a 
kir. törvényszékhez fognak beszállít atni, 
hol tettükért megérdemlőit büntetésben 
fognak részesülni

Ez év január 31 ik napja ily mó
don lesz városunk históriájában meg
örökítve.

.4 bajai kölcsönös-seyélyző- 
eyylet rendes évi közgyűlése

1882. ívi fel-t-uir 2-án. -

Már jóval 9 óra előtt szorongásig 
megtelt Baja város tanácsterme izgatott 
kedélyű egyleti tagokkal, mert — mint 
tudva van — az intézet volt igazgatója 
és annak üzlettársai 9940 írtig károsí
tották meg az egyletet, tehát előre le
li tét látni, miszerint ez évi rendes gyű
lés viharos fog lenni.

Aligazgató K o s é  ii b e r  g M ó r 
ur meleg szavakkal üdvözli a megjelent 
tagokat és higgadt tanácskozásra hívja 
fel a gyűlést. Ez után felolvastatott az 
igazgatói jelentés és mérleg-kimutatás.

Az igazgató-tanácsnak és felügy elő- 
bizottságnak adandó felment vény megadása 
előtt szót kér O I a v L a j o s  ügyvéd 
ur, és a felmentvény megtagadását hozza 
javaslatba, és egyúttal egy vizsgáló-bi
zottság kiküldését kérelmezi, a mely 
bizottságnak feladata lenne az előterjesz
tett mérleget úgy az összes üzleti me
netet megvizsgálni, és a legközelebbi 
rendkívüli közgyűlésnek ez értelemben 
jelentést tenni.

Ez indítványhoz hozzászóltak pro 
és c o n tra : Beck Soma, Dr. Iv&norics 
Pál, Dr. Ladányi Mór, Drcscher Ede 
urak, mig végre hosszas vita után a köz
gyűlés az igazgató-tanác3- és felügyelő- 
bizottságnak a f i  ment vényt megadta.

Ezek után egy szükebb kürti bizott
ság választatott, melynek feladata lesz. a 
legközelebb meg turtundó rendkívüli köz
gyűlésnek az iránt javaslatot tenni, hogy 
az egyletet többé ily nagy mérvű csapás 
ne érje.

Több apróbb tárgy elintézése után 
a zajos gyűlés 11 órakor szétoszlott.

n

Különfélék.
Haja v ár ah törvényhatósági bizott

sága csütörtökön f. bó ‘J én közgyűlést tart, 
h melyre mlhivjuk a t. bizottsági tagok 
figyelmét.

A  ' l'éth hál mán szobra javára oda- 
kor.tak ; Komárom megye 2 trt 1 f» krajcár, 
Bereghinegye II Irt 71 kr, Biharmegye i»8 
írt 67 krl.

— Tűr. T o lt m ú lt hó iil-én , dé le lő tt 
11 órakor, a m elynek m arta lék a  3 uádfedelü 
ház le tt a p acsirta  - u» t /á b n n  : a m egjelent
túzokoknak sikerült a tüzet lokalizálni.



*** fi á r /> á n y L á z á r  gyógy 
szerész urnái J. hó 2 án tartott ház 
JeJszentelési ünnepély egyike volt a fesz
telen és kedélyes magyar mulatságoknak. 
A mulatságon városunk előkelői és h ijos 
leányai jelentek, a kik másnap reggeli 
7 áráig kedélyesen töltötték az időt. 
A szeretetre méltó háziasszony, ágy a. 
derék háziúr, valamint a kedves házi- 
kisasszony mindent, megtett, hogy a ven
dégek jó l érezzék magukat, a mi,
hogy sikerült mutatja az eredmény.

«-K A SZiiibiUlkniulí kitűnő (?) 
műélvezetben részesülnek, — n budapesti 
vendégszerepléseitől ismert „Pepi" kisasz* 
szuny nevű elefánt dehuuiroz a szabadkai 
sziupadon ; - nem kérünk az ilyen mű
élvezetből.

3E Vakmerő rabi Ah követ lete tt 
el m. hó 3 l-őn este városunkban, Fiscber 
Mark’ dúsgazdag magánzótól elrabidtalott 
271,370 írt bank és államicgyekbcn. — 
A gyorsan közbejött intézkedések folytán 
sikerült, a tetteseket elfogni, s a pénzt 
egy kiig vissza keríteni. — Részleteseb
ben emlékezik meg a dologról külön ro
vatunk.

Q  OyertyHszentölö napján n férni- 
ez lek templomában, u II órai iniséu, a 
szerzet kebelében alakúit dalárda ismét éne
kelt ; latin miseénekeket, négyes férfikarra. 
Oftertoriumra pedig lü'.kert Berta kisasszony 
gyönyörköd tété a buzgó ájtiitoskodókat kel
lemes, áhítatra ragadó énekével ; énekelt 
egy „Ave Máriá“-t. Most már harmadszor 
hallottuk Eckert k. a. t  templomban énekelni 
s óhajtjuk, hogy minél többször hullhassuk! 
Kellemes, csengő hangja, mely aliitutos ér
zelmeket hord szét rezgő hullámain, majd 
epedé könyörgéssé, — nu*jd imádó dicséretté 
magasztosul ajkain, s úgy száll az oltár elé :
— Isten elé. A kisasszony énekét Jelinek 
Albert, III. é. tanítójelölt úr kisérte s mint 
hallói luk, » tanította be a kisasszonyt éne
iére mind a három Ízben. — Reméljük,, 
hogy Eckert k. a. gyönyörű éneklésében nem 
sokár a gyönyörködhetünk.

® A nemzeti cnstuo fényes elité 
hálja a múlt éjjel folyt le n „Bárány" szálló 
termeiben.

— A vasalók. Az egészséget rontó 
tárgyukhoz méltán számitta Inak a ueiu rég 
divatba jött vasalók. Ezekről I)r. Müllcr 
Káluiáu az.t Írja : Ttldóiuérgrkiiek mondha
tók első sorban a por, másodszor a szén
éiig, mely kellő mennyiségben a vérbe 
jutva, a  s z í v  működésének beszüntetése ál
tal halált okoz. A széuéleg ezen hatásának 
tudatában igeu kárhoztatóudók az igeu el
terjedt szénvasalók, melyek belül rakott 
parázs által bevittetuek és melyek kürtőjé
ből szabadon tódul ki hz említett k á r o s 
I 6 g u e m k ö /. v e 1 1 e u ii I a n n a k  
o r r a  és s z á j a a I á, a ki vele dolgozik.
— igen sokan tanúskodhatnak e légiiéin 
káros volta incdett. a kiknek bágyadtaiig, le
vertség, szédülés, hányinger, ájulás, heves 
főfájás és egyéb ezekhez hasonló tünetek 
között alkalmuk volt erről meggyozödm. Igen 
kívánatos tűnél fogva, hogy e káros, egész
ség rontó eszköz, a háztartás köréből minél 
előbb kiküszöböl tessék. „P, N.“

— Az Ipartársu la l idei bálja — f. 
hó 1-t u — a legszebbek egyikének nevezhető 
mimla/on mulatságok közül, melyeket neve
zett egylet fenuállásu óta rendezett. Iparos 
polgáraink előkelősége csaknem -cljcs szám
ban jelent meg s az öregebbeket kedélyes 
táisulgás, & fiatalságot pedig — a hagyo
mányos szokáshoz híven — virrudtig tartó 
csárdás uprózúsa közben lepte meg a hajnal. 
A „Bárányu nagyterme egészen megtelt kö
zönséggel s a jelen vo.t hölgyek eclutnnsuQ 
bizonyítottak be egy kedvelt népdal ama/, 
állítását, hogy: „szépek a bajai lányok tJ
— melyhez mindenki hozzáteszi, „de meg 
a kis menyecskék isu. Az anyagi jövedelem, 
mely ugyan nem lesz oly kedvező, mind az 
előző evekben, inindazouáltul szép összeget 
jovedemez a „Tóth-Káimán-szoboi'1 és az 
egyleti alaptőke javára, mely czélra a tunez- 
vigalom s sorsjáték rendezuitett. A száma
dás nem történvén még meg, csak a felül* 
fizetéseket közölhetjük.

EelQlflzeilek : Krishaber Sándor ur 1 
frt, Beiiulorfer Vilmos ur 50 kr, dr. Bern- 
hardt János ur 1 frt, Scherer Autol ur j?o 
kr. Zsivánovita Ignácz úr 40 kr. Orbarh 
Sándor úr 2U kr. Kováin Sándor úr He) kr. 
llir.il* i J n*’8 úr 1 fii L* ii*uk Jnknli ín ;j 
Frt. Ueyot Karoly ui 1 tit hisclu-r Flórian

ur I frt. Állaga Ottó úr I frt. Mili ilovils 
úr 20 kr. Nagy Antal úr 20 kr. Bock Mór 
úr I frt. Hunyadi Antal úr 1 frt. Dr. Ivá* 
novits Pál úr J frt. Reicli Salamon úr I frt 
Scheibnor l erencz úr fa) kr. Berényi Dániel 
apát úr ö nagysága 50 kr. Dreschcr Ede úr 
1 Irt. Kobelrnuscb Tóbiás I frt KO krajcár 
Összesen: ID frt. 20 kr.

A sorsjátékon következő számok nyertek : 
204 130!) 1878 214!' 2424 417 1228 
1183 2339 456 1759 504 767 2867 
2X94 930 585 1182 2859 212 2036 
lopd 1380 2ö(i« 142i) 2014 1 129 29»7 
1911 945 1894 2075 729 1561 628 
2068 1720 867 46 1522 61G 316 1091 
362 309 2012 436 2316 2395 2691 
2358 2970 1313 1491 2048 992 1 100 
1877 1569 2161 313 2586 1498 865 
210 2457 2628 381 2518 1191 1100 
2328 574 1806 1757 2470 2592 2448

A lmjai „Krach" hoz. F. hó 2 ón 
— mint értesülünk — Szohner Antal, a 
Szohiier A Koller ezég egy ik tagja, ki már 
huzamosabb ideje beteg, borotvával ereit, 
felvágta, de. oly csekély vágásokat ejtett 
magán, hogy sebei nem veszélyesek.

Az ország több vidékén már a 
múlt évben is és ez évben ismét merülnek 
fel utazók, kik a gőzünközünségnek és ke
reskedőknek vetőmagvakot kinálnak és hogy 
minél több vevőt hódítsanak, egy ismert jé 
hírnevű czeg M a u l h n e r Ödön budapesti 
magkereskedését. használják fel mint. « mag
vak szállítóját. E visszaélésekkel szemben 
kötelességünknek tartjuk a gazdaközönség- 
nek és kereskedőknek Indiára mini, hogy 
említett ezég kijelentette, miszerint senki 
sincs felhatalmazva nevében utazni; mert 
az utazási költségek egyrészt szerfelett el- 
drágítják a magvakat, másrészt e ezég azt 
óhajtja, hogy a legnagyobb valamint a leg
kisebb rendelés is egyenest hozzá intézten- 
sík , hogy személyesen felügyelhessen a 
gyors és lelkiismeretes kiszolgáltatásra. Ez 
alkalommal azt is kijelentette fentebbi ezég 
hogy kimerítő kertészkedés! Útmutatókkal 
és egy kerti teendők naptárával is ellátott 
főárjegyzékét mindenkinek a ki csak óhajtja 
ingyen és bérmentve megküldi, csak levelező 
lapon kell érette fordulni Muutlmcr Ödön 
magkercskedéséhez Budapesten, koronaher- 
ezeg-utezn. E magkoreskedés 18 8 1: október 
15-én tartott országos gyiitnölcsészeti és 
konyhakertészeti kiállításon niagvaiért vala
mennyi tóvárosi, vidéki sőt külföldi kiállí
tókkal szemben az első díjjal a nagy állami 
arany éremmel tünteltetott ki.

Irodalom.
A „Képes Családi Lapok" 18. 

száma Mchncr Vilmos kiadásában igen 
változatos tartalommal jelent meg. Ara egy 
füzetnek 15 kr.

A „Harmónia'' társulat kiadása- 
bán megjelent egy uj magyar induló „Har
mónia induló" czitnmel, szövegét irta Váradi 
Antal, zenéjét szerző Hubcr Karoly n címlap 
szokatlan dísszel van kiúllitva s a társulat 
jelvényeit tünteti fel Ára 60 kr. kapható 
minden könyv- és zenemű-kereskedésben.

ssí Az 1S82 iki „Jogász Csárdás" 
melyet Ilácz Pali először játszott az idei 
jogász bálon, s melyet héts/.i-r kellett ismé
telnie, megjelent a „Harmónia11 társulat ki
adásában. Ara 80 kr. s kapható a társulat 
nem z. zenriiiükereskedésébeii, váczi-nte a 3.

A sikerült csárdás szerzője II a I m a y 
Ká/.mér.

Csarnok.
A gyémánt Hőulliiásn.

.14 kérdésnek : „Miként állott elő a 
gyémánt?" nemesük tudományos, hanem 
egyszersmind nevezetes gyakorlati jelen
tősege is van; mert alig vonható két
ségbe, hogy mihelyt tisztába jövünk a fe
löl, miként állott éld a gyémánt a tér
in őszét ben, sikerülni fog annak mester
séges uloni előállítása is. E feladat, meg
oldását tudvalevőleg gyakran megkísér
lőt lék, de eddig elé senkinek sem sikerült. 
Most már e talány mestersége* utón 
megfejtése több mint valószínű. Lege
lőször is nem szabad felednünk azt, 
hogy a gyémánt — a mint már egész 
bizonyossággal ki vau mutatva — pusztán 
csal; színanyagból áll, s így vegytani 
tekintetben a közönséges lek>te szénnel 
azonos és attól csak tömörebb kristá
lyosodott áll.ipn.'a által kilióiibo/.ik.

Továbbá az is kétségtelennek látszik, 
hogy a gyémánt nem olvadás útján állott 
elő, mert a szón maga olvaszthatatlan 
ős a gyémánt felette magas hömórséknél 
fekete szénné válik, s ha élcny férhet 
hozzá szénsavam iiy á lesz, mint amaz. de 
meg nem olvad. — A természettudósok 
tehát, megvannak győződve, hogy a gyé
mántnak úgynevezett nedves úton azaz : 
valamely szén anyag-oldattal bőven ve
gyített folyadékból való kijcgcczcdés ál
tal kellett előállanin.

(joppert tanárnak különböző kísér
letei ugyanezt bizonyítják, ő ugyanis a 
bécsi cs. kir. l-incoái ból több nagybecsű 
gyémántot, vizsgálván, többeknek közepén 
egy vagy több növényi sejteket, talált,, a 
melyek tudvalevőleg csak folyadékban él
hetlek, s mivel a gyémánt ezek közül 
van mintegy kristályozúdva, tehát, ennek 
magának is e folyadékból kellett kijege- 
cesedni Azonban még eddigije az olvasz
tott vason kívül semmi féle olyan folya
dékot nem tudtuk föl fedezni, mely képes 
volna a szénanyagot feloldani a nélkül, 
hogy azt. meg változtassa.

De a szénnnyng, melyet az olvadt 
vas feloldani képes, ettől nem mint gyé
mánt, bánéin mint illa (grapliit) válik 
külön. Imitt-a mólt olyan gyémántokat is 
gyakran találnak, melyek apró üregekben 
egy kevés folyadékot tartalmaznak. 
Sziumler tanár azt gyanítja, hogy e 
folyadék nyomás által folyékonynyá lett 
s valószínűnek tartja, hogy a szénanyag 
folyékony szénsavanynyá feloldható. 14 lo-
lyékony szénsavany képződése a föld bel
sőjében teljességgel nem lehetetlen, hisz 
több helyen tapasztalhatni, hogy a föld 
repedéseken át vagy a forrásvizekkel

egyelőmben tömegesen üzünlik ki a széti- 
savgáz.

Mái most oly esetekben midiin e 
szénsavgáz olyan sziklaüregek ben fejlő
dik, melyekben semmi hasadás vagy re
pedés nincs, s a mellett elég erősek 
arra, hogy c gáz nyomásának ellenáll
hassanak. a gáz folyékony testté fog 
simulni, s ha ilyen üregekben a folyé
kony szénsavany szénanyaggal találkozik 
össze, fel fogja oldani azt, inig egészen 
megtelt vele, s ha véletlenül a szikin 
későbben megenged , a  szénsavun) ug 
jogérzék alakjában — mint gyémánt — 
fog visszamaradni.

A fekete alaktalan gyémánt előál
lása hihetőleg a szénsavany gyors elpá
rolgásának tulajdonítható.

II nézet, megállapítására most már 
csak azt. kellene bebizonyítani, hogy a 
szén a folyékony szénsavany által csak
ugyan féloldalik — s kész volna a gyé
mánt csitt álás jövedelmező mestersége.

~  á.

I zleti tudósítás.
Hajnii, 1X8*2. felír. 1-án

üli 7 . 1 ! ........................................... 11-60
Bab...........................................8 00
/ a b  . ............... ............................7 .40
Á rpa. . ........................................7 .40
ltozs.........................................8.50
K ö le s ....................................5.40
Kukoritzn...............................6 50
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős saerkesvl*'*: Főm un ka társ
Csorba lV m ic . D rvirh László.

^ r -

J E L E N T É S .
Van Szerencsem  a  m ély en  tis z te l t  g a z d a k ö z ö n sé g  becses 

tudomására juttatni, miszerint ü z le te m b e n  tö b b  éven  a lk a lm a z o t t  vo lt

S z ű c s  ( K ir s c h n e r )  Ödön úr
fo lyó  évi mnrezius h a v á b a n  BAJÁN egy á llan d ó  es nagy választékú

1 p p -  6$ a M l U
nyit : az eddig legjobbnak ismert magy. kir. állam gépgyári, és K 
liornsby A Sons gózmozdony-gőzcsépbigépcii:. továbbá M. Hoflierr 
legjobbaknak bizoi yult jdrgányos cséplőgépei! és azonkívül még több 
más nevezetes gépgyár gyártmányait képviselni és raktárán készlet
ben tartani fogja. .............................................

Szilcs Ödön űr engem Baja- és környékén bizományikig 
képviselni fog, kérem ez okból a melyen tisztelt gazdaközónséget 
az eddig engem szerencséltetett bizalommal Sstlcs Ödön urat is ré
szesíteni, ki ez üzlet terén több éven át szerzett bő tapasztalatainál 
fogva a mélyen tisztelt gazdaközönség érdekeinek minden tekintet
ben megfelelni fog. Legmélyebb tisztelettel

Fehér Miklós,
Budapest üllői út 25. sz. Köztelek.
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