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Vasutnnk.
Évek óta folynak a tcrvezgetósek 

egy Baja-Szabadka közt létesítendő va
súti összeköttetés iránt.

Ezen eszme annyira megérett, any- 
nyira összenőtt városunk haladásának, emel
kedésének, jobblétének eszméjével, hogy 
az életben szinte közmondássá vált, Baja 
vasút nélkül faluvá süljed-

Ismeri közönségünk minden tagja 
az évek óta folyó tervezgctéseknck egyes 
phasisait, tudjuk, hogy tekintélyes, nagy 
nevű, nagy befolyású és anyagiakkal is 
nagy mértékben rendelkező egyének nyer
tek coueessiot egy Baja-Szabadka közt 
létesítendő vicinális vasutkiépitésére, is
merjük, hogy maga a törvényhatóság, 
évekkel ezelőtt iparkodott társadalmi utón 
alakítani részvénytársaságot, s az elő
munkálatokra bizottság alakult., pár ezer 
toriutol gyüjtvén össze az elóleges kia
dásokra, de habár a város, mint testület 
nevezetes, s/ámba vehető áldozathozásától 
sem riadt vissza, a kérdés megoldás elé 
nem kei ülhetett.

Az eszme mind nagyobb tért, fog
lalt el, közömégünk apraja-nngyja lét
kérdésnek ismerte fel a vasút kiépítését, 
alig számba vehető csekély minoritás van 
csak elleue, sőt ezen elenyésző csekély 
számban is vannak olyanok, kik csupán 
a baja-szabadkai vonalrészt nem pírtól 
ják, mig Baj i-Keczel között létesítendő 
vonalrészt üdvösnek ismernek tel.

Ekkor vette kezdetét a Budapesf- 
Zimony között kiépítendő vaspálya iránti 
tervezgetése a kormánynak.

Városok, testületek, egyesek vetél
kedve ajánlottak fut tetemes összegeket 
ezen országos vállalathoz, s azok között 
Baja város közönsége is, hogy a z im  o- 
u y i vonal saját területeiken építtessék.

Az országos érdek más irányt kö 
vetelt, s halvány kis reményünk megsem
misült.

Osüggedés fogta el mindazokat, kik 
a város emelkedésének, fejlődésének sorsát 
szivükön viselték, s már-már telj is le
mondás volt látható arezukon.

Ezen időre esik, hogy L a t i n o v i t s  
G á b o r  váiosunk munkás, tevékeny, köz- 
bcc-'ülésbeu álló otszággyülési képviselője 
egy uj stádiumot teremtett, az eszmét 
megtestesíteni akarván.

Áthatva ugyanis a meggyőződéstől, 
hogy magunk erejéből vasúti összeköt
tetést nem teremthetünk, szülőfölde iránti 
forró szeretetétöl lelkesítve minden be
folyását, munkásságát arra fordította, hogy 
az államilag kiépitendö zimonyi vonaliul, 
maga a kormány kapcsolja össze Baja 
városát.

A kitartó lelkes munkásság czélt 
ért, a budapcst-ziinonyi vasút kiépítése 
iránt megalkotott törvény felhatalmazta 
a felelős kormányt, hogy a Baja-Szabadl.a 
közt kiépitendö szárnyvonalra nézve az

érdekeltekkel megállapodásra jusson, s 
oly időben tegyen jelentést az ország
gyűléshez, hogy a baja-szabadkai vonal 
legkésőbb akkor, midőn a zimonyi vonal
rész utolsó szakasza a forgalomnak át
adat ik, szintén kiépíttessék.

A törvény meghozatala nagy meg
nyugvással volt közönségünkre, csak itt- 
ott lehetett aggályokat hallani, de azok 
sem voltuk a meggyőződés szavai, inkább 
szándékosan, a kormány elleni bizalmat
lanság szitása volt czéljok.

A zimonyi vonalrész rohamos kiépí
tése s azon körülmény, hogy a bajai 
szárnyvonal kiépítése a kormányuál idő 
közben enuntiatiot újból nem nyert, a 
biz almatlanság mind jobban tért hódított.
A  hitetlenek csoportja szaporodott, már- 
már oly i gyének sem bizrak a szentesí
te tt törvényben lerakott jogainkhoz, kik 
máskülönben nem oly hitetlenek.

Egy újabb körülmény, midőn a vá
ros közönsége a vicinális vasút kiépíté
séhez 200 ezer forintot ajánlott fel, s 
midőn ezen összeg megszerzése ezéljából 
kölcsönt köiött, melyet csupán ezen in
dokból hagyott helyben a felelős magyar 
kormány, a hívők igéinek nevezetes bi
zonyítékot nyújtott ugyan, de kitűnt már 
ekkor, hogy a kételyt szító egyénen csu
pán a kormány elleni tüntetés ezéljából 
mesterségesen élesztik a bizalmatlanságot, 
látni lehetett, hogy ezeknek nem a város 
jobb jövője feküdt szivükön, hauem po* 
litic-ú ellenzékeskedés.

Habár u politikai meggyőződést min
denkinél tiszteljük, ezen kérdés holy os, 
üdvös megoldásánál azonban csak egy czél 
lebeghet minden önzetlen polgár előtt, s 
ezen czél városuuk szellemi és anyagi jó
létének emelése.

A gyanúsítások egész özöne hullott 
reánk, tűrtük, szó és megjegyzés nélkül 
hagytuk a ráfogásokat, mert tudtuk, hogy 
a bekövetkezendő tények igazolni fogják 
álláspontunk helyességét, s igazunk van 
akkor, midőn azt állítjuk, hogy mi kor
mánypártiak legalább is viseljük szivün
kön, lelkűnkön oly melegen, oly őszintén 
jóakarattal, szeretett városunk jobb jövő
jét., mint azok, kik minden ok nélkül, 
csupa ellenzéki fitogatásból még az egyéni 
becsület, legdrágább kiucsünket is gyak
ran gyulázó szavakkal támadják meg.

Szomorú dolgok az ilyenek, a meg
győződést másban feltétlenül tisztelni, s 
a mi meggyőződésünk tisztaságát folyton 
gyanúsítva látni.

Ezen küzdelmek közepette, a munka 
oroszlán része nehezedett városunk tisz
telt képviselőjének vállaira, ki azonban 
nem csüggedő erélylyel vívta ki a győ
zelmet-, mely biztosítja Baja város hala
dását, emelkedését.

A kételgöket szinte drastikus módon 
kellett sújtani, kellett, hogy a magyar 
kormány illetékes közege a népképviselőt

szent házában jelentse ki, hogy a vasút 
kiépíttetik.

Az érdem ismét Latinovits Gábor 
képviselőt illeti, mert a hozzá is eljutott 
kételyek következtében tette meg, múlt 
számunkban közölt interpellatióját, melyre 
a választ a közlekedési miniszter, a ház 
hétfői ülésén a következőleg adta meg :

L atin ovits Gábor t. képviselő  
úr interpellatiójára von atkozó lag  
van  szerencsém  vá laszolni, h o g y  a  
tá rg y a lá s  az érdek lettek k el b efe
jezv e  van, a  tervek  elkészü ltek , az  
őszi ü léssza k  a la tt a  törvén yjavas
la t a  k ép v ise lőh áz e lé  terjesztetik , 
m ert a  fo lyó  év i k ö ltségvetésb en  
erre ö ssz eg  fe lvéve  ninos, de a ja 
vasla tn ak  a h áz á lta li e lfogadása  
esetén  a jövő év i bud gettóte l e lfo 
gad tatván , akkor e vonal nehány  
hónap a la tt k iépülhet.

Latinovits Gábor azon értelemben, 
hogy a törvénynek tncgfelelőleg, a zi- 
moiiyi vonalresz utolsó szakaszának ki
építéséig fog a baj a-szabadkai szárnyvo
nal a jövő évben a forgalomnak átadatni, 
köszönettel veszi tudomásul a miniszter 
válaszát.

Czélunkat tehát elérve láthatjuk, 
az önzetlen munkásság ezen kiváló ténye 
késztet bennünket arra, hogy úgy a ma- 
g s kormánynak, mint szeretett, képvise
lőnknek hálás köszönetét mondjunk

Legyen meggyőződve tisztelt képvi
selőnk, hogy működése s az anuak foly
tán kivívott eredmény legdicsőbb lapjait 
lógják alkotni városuuk históriájának.Cs.

— A baj ii ferenezrundi zárda-templomra
beszerzendő menyezet.ru való kegyes adako
zók névsoroziitii : Eiser N. 50 kr. Halász 
Imre. 1 írt. Iiajcsiisué 1 li’t. Bitisztiué -4 
kr. 1 latlány Gyuládé 20 kr. Bálint István 10 
kr. Kubinyák Imre 4 kr. llechtl András 10 
kr. Dubnánk testvérek 20 kr. Herd-eiu Lajos 
10 kr. Dűllek János 10 Kr. N N. 4 kr. Pop- 
lovs/.ky László 30 kr. Gábrielig/. Károly l 
kr. X. N. 3 kr. B insütz Jozefa 20 kr. Got- 
lieb Samu 10 kr. Steier István 50 kr. Nyi- 
rati János 10 kr. Tiuusz Uozália 2 kr. Repka 
Mihály 10 kr. V. is/, József 5 kr. Bakánck 
Júlia 20 kr. Uegensburger Antal 4 kr. Tini* 
pauur N. 2 kr. K. lt. 2 kt. N. N. 2 kr. 
Siumpful Anna 10 kr. Laiili József 20 kr. 
Duutsch Eleonóra 10 kr. Gábris Péter 10 
kr özv. Neubauer Antónia 50 kr. Cserba 
István 20 kr. Leopo'd János 5 kr. Poller- 
munn B.-rtálán 30 kr. N. N. 50 kr. K. K. 
10 kr. A. Gy. 20 kr. Hinuanu N. 20 kr. 
Gőzön Dániel 20 kr. N. N. 4 kr. Harndl 
József 10 kr. Kas/.tér János 4 kr. VVels Ig
nác/. 10 kr. Hermáim Samuim 20 kr. B-ru> r 
István H kr. WiHi József 20 kr. Lakner Tr
ió/ 2ü kr. Zalimy Sándor 10 kr. Jung Mi
hály 4 kr. N. N. 10 kr. Baraslc* Mariska 
50 kr. Dre s/ige.r Kálmán 20 kr. Li« bl And
rás 30 kr. Schumacher Fi igyes 50 kr. Király 
Sámiorné 30 kr. Kulin Samu 10 kr. l'ried- 
mann Izabella 10 kr. M-ul Antal 10 kr.



Waltler Hermina 20 kr. Spitzcr 10 kr Adler 
in kr. Szvitek Erzsébet 20 kr. ScitV Johanna 
00 kr. Wagner Károly 10  kr. llrabil Ferencz 
10 kr. Viliig Téréit 3 kr. Uorkovits Károly 
10 kr. ltuíiiiu György 10 kr. Szalér Katalin 
4 kr. Schiudler Magiolua 10 kr. Balog Já
nos 10 kr. Schuszter Jakab 5 kr. Barabás 
Jusztin 10 kr. Szalontai Márton 4 kr. Ron
csok Katalin 4 kr. Várad)' Borbála 10 kr. 
Kutterschuiiedt Gergely 10 kr. özv. Csötönyi 
Györgyné 4 kr. Bisztriczky Viktor 0 kr. Ka
ié tes Ágnes 4 kr. Prokop Mihály 10 kr. 
Nyirati Ferencz 20 kr. Szita István 10 kr. 
Kovács Ferencz 4 kr. Vitkovits Fülöp 10 kr. 
Csicsó Cziczelle 60 kr. liengel Józsefué 20
kr. Hűbéri Erzsébet 30 kr. Machacsek Ele
onóra 30 kr. özv. Snnkota Katalin 20 kr. 
Latinovits Lázár 30 kr. Yojnits Berta 20 kr. 
Molnár Mari 16 kr. Kádai Antal 7 kr. Pasits 
Manda 10 kr. Mojzes Mária 4 kr. Gyurits 
Sándor 6 kr. Trészits András és neje 10 kr. 
özv. Iiajcsáuyi Borbála 10 kr. Jankovits Ju-
li. s 5 kr. Sztipics Tivadar 20 kr. Gugán Ist
ván 10 kr. Juugi Júlia 10 kr. Gyurinovits 
Ferencz 10 kr. Kmetovits Ferenczné 10 kr. 
Csóka István 5 kr. Kis Jáuosné 5 kr. Gugán 
Lörincz 10 kr. Majoros Ferencz 10 kr. Gyúr- 
kits Mihály 10 kr. Deák József 50 .kr Gyű- 
rákovi ts István 2 kr. Matkovics János 20 
kr. Lorits- Imre 20 kr. Török István 5 kr. 
I’audur József 4 kr. Budiiuácz György 4 kr. 
Ijtujáu Mjbály 10 kr. Bukovác Mátyás 10 
kr. Sós József 4‘kr. Lipokatits Mátyás 8 kr. 
VidAkovit's Dániel 4 kr. l’asatovits Benő 8 
kr. őzv. Borkits Kataliu 10 kr. Németh Már
ton 10 kr. Keruits István 3 kr.

Összesen: 19 frt 76 kr. 
Hozzáadva a múlt száinbnn

kimutatott 249 „ 39 krt 
tesz összesen 269 Irt 15 krt 

Lipovcscvits Lnums, 
leruuc/.-rendi házlcinük

Á bócs-bodroghmegyei törléueliui 
társ ti lat

alapszabályy-tervezete,
Á dr. Margalits Ede által készített 

és a szervező bizottság által átnézett és 
módosításokkal ellátott alapszabályterve
zet szövege a következő:
I. A  társulat czime és székh lye, czélja 

és munkaköre.
1. §. A társulat czime: Bács-Bodrogit 

megyei történelmi tá rsu la t; székhelye: 
szab. kir. Zombor városa.

2. §. A társulat czél ja : Bács-Bodrogh 
megye történelmét egész kiterjedésébeu 
művélni.

3. §. E  czél elérésére a megye 
egész területén a történelmi múltat, jeleut 
és a statistikát múltjában és jelenében 
lehetőleg földeríti és az ezzel foglalkozó 
szakmunkákat figyelemmel kiséri; továbbá 
az e vidéken elszórva létező ősi ó- és 
középkori műrégiségeket ásatások, ado
mányozás, vétel vagy ideiglenes átengedés 
U'ján egy megalapítandó mürégiségi egy
leti muzeum számára összegyűjti, a tör
ténelmi értékű romokat kellő felügyelet 
által a v é g p u s z t u l á s t ó l  megóvja; 
a hazai történetiudomány és archaeologia 
művelése és mcgkcdvelietése iránt minél 
szélesebb körű érdekeltséget ébreszt, végre 
a vármegye részletes és kimerítő tör
ténetének megírását okmányok és minden
nemű használható anyag pl. az összes 
megyebeli nyomtatványok összegyűjtése 
által is előkészíti. E  czélt nemcsak a 
szak képességek s szakkedvelők egyesítése, 
a megyei érdekű történelmi, régiségtudo
mányi és statistikai dolgozatok írása, 
kiadása, vagy nyilvános felolvasása, ha
nem nyilvános gyűlések tartása és kirán
dulások eszközlése, levél és könyvtár be
rendezés, vidékenként annalesck Írása, 
nemkülönben a műemlékek és régiségek 
tanulmányozása és ismertetése által is 
elérni törekszik. i ia  a társulat anyagi

ereje in gengedi a tagok működését a 
legjobbaknak ítélt művek díjazása és 
pályadijak kitűzése által is emclui fogja. 
II. A  társulat tagjai, azok jogai és kö

telességei.
4. §. A társulatot képezik: a) a tisz

teletbeli, l>) az alapitó, c) a működő és 
d) a pártoló tagok.

5. §. Tiszteletbeli tagok azok, kik 
a történelem, archaeologia és statisztika, 
vagy pedig a társulat körül elismerésre 
méltó érdemeket szereztek és a választ
mány ajánlatára a közgyűlés által felkiál
tás vagy titkos szavazat uijáu válasz
tatnak.

6. §. Alapitó tagokul tekintetnek 
azok, kik a „Baesmegyei történelmi tár
sulat" czéljaiuak előmozdításához legalább 
50 frtnyi alapítvánnyal járulnak.

7. §. A  tiszteletbeli és alapitó ta 
gok az elnök és titkár által aláirt disz- 
okinányt nyernek és a társulati tagok 
minden jogaibau részesülnek.

8. ij. Működő tagok azok, akik kö
telezik magukat a 3. § bán körülirt egyleti 
czél előmozditásáuak megfelelő tevékeny
séget kifejteni.

9. §. Páitoló taggá lehet raiuden 
hazai történet- és régiség kedvelő, ki a 
társulat pénztárába évenként 3 frtnyi 
tagdíjat lefizet és a nevezett összeg befi
zetésére három évre kötelezi magát. Az 
aláírási három év eltelte utáu az esetre, 
ha az aláirt tag ki épését irásilag ki 
nem jelenti, az eredeti aláírás további 
három évre kötelezettséget von maga 
utáu.

10. §. A mü-tödő és pártoló tagok 
jogai: a társulat üléseiu és gyűléséin 
szolás, indiiváuy-tétel és szavazati jog, 
elólegeseu a választmánynak bemutatott 
értekezések felolvasása, az egyleti kiad
ványokban való dijialan részesülés. Minden 
tag erkölcsi kötelességének ismeri: a tár
sulat c/.éljait, társadalmi állása és tudo
mányos képzettsége szerint előmozdítani, 
ha valahol valamit, mi a társulat mun
kakörébe tartozik, tud vagy lát, azt ér
tékesíteni, megszerezni, vagy legalább 
hozzáférhetővé tenni.

III. A  társulat tisztviselői.
11. §. A társulat tisztviselői: az 

elnök, aleiuök, első és másodtitkár, pénz
tárnok, ügyész, gyűjtemények őre.

12. Az elnök a társulatot a ha
tóságok es mások irányában képviseli, a 
gyűléseken és üléseken elnököl, jogában 
áll — ha a tár.-ulat érdekei sürgetóleg 
kívánják — rendkívüli üléseket is hir
detni, a tagok egyenlő szavazatai ese
tében döntő szavazattal bir. Jogában áll 
a péuztár állapotát bármikor megvizs
gálni és a tagsági okmányokat a titkár 
ellenj gyzése mellett aláírni.

13 §. Az aleiuök az elnök helyet
tese minden társu 'ati ügyben. Az elnökök 
egyikének székhelye mindig Zoinbor városa.

14. § A  társulati titkár az ülése
ken előterjesztői hivatalt visel, a hatá
rozatok végrehajtásáról gondoskodik, a 
jegyzőkönyvet, melyet az elnökkel együtt 
aláír vezeti, a levelezéseket fo'ytatja. 
Helyettese : a másodtitkár. A  titkárok a 
társulat anyagi állapotához képest dijaz- 
tatnak s mindketten csak Zimborbau 
lakhatnak.

15. §. A pénztárnok a társulat va
gyonát kezeli, a pénztár állapotáról az 
üléseken általános jelentéssel, az évi köz
gyűlésen pedig részletes számadással ta r
tozik. Pénzt csupán a választmány ha
tározata alapjáu az elnök vagy helyetteso 
által aláirt utalványokra — a melyekkel 
a/utáu beszámol — szolgáltathat ki, k i

véve a rendkívüli eseteket, a midőn 
az elnök — a legközelebbi választmányi 
ülés utólagos jóváhagyása reményében 50 
f r ig  terjedhető összegeket is utalványozhat.

1G. §. Az ügyész a társulat jogait
védi.

17. §. A  gyűjtemények őre a tá r 
sulat iratait, gyüjteméuyeit őrzi, rcudben 
tartja és azokról leltárt vezet.

Különfélék.
&  Boldogult Székhelyi Mai lát h 

György a szerencsétleu véget ért országbí
róért, f. hó 16 án gyászistenitisztelet tarta
tott a plébánia templomban. — A gyászis
tentiszteleten megjelentek a hatóságok, és 
pedig a városi hatóBóg él&n J a n k o v i t s  
A u r é l  főispán ur és Drescher Ede polgár- 
mester ur, a kir. járásbíróság Itácz József 
k r. járáshiró ur vezetése alatt, a kir. adó
hivatal s ezen kívül szép számú közönség. — 
Az istenitiszteletet segédlet mellett Bcrényi 
apát-plebánus végezte.

HK A bajai nemzeti casinó in. szom
baton rendezett családi estélye — kitünően 
sikerült, habár nem jelentek is meg annyian, 
mint más alkalommal. — A mulatsiigaak 
csupán a hajnal vetett véget.

— Egyházmegyei közgyűlés. Az 
alsó bnranya-bácsi reform, egyházmegye egy
házi és világi küldöttekből álló tavaszi köz- 
gytl ését f. hó 18-áii tartja a mohácsi reform, 
templomban Gál Péter b a j a i  földbirtokos 
és egyházmegyei gondnok és nauytisztelőtii 
Kármán Pál torzsai lelkész s egyházmegyei 
iucspercs urak elnöklete alatt.

— Szédelgő. Az állami csendőrség a 
múlt napokban egy Kucsorka Ignácz névre 
kiállított útlevéllel utazó individiuniot logott 
el, kiről kiderült, hogy Markó Andrásnak 
hívják, és a szomszéd Szentistvánra való. - 
Nevezett ugyanis vándorlásai közben elfá
radva, Félegyháza mellett, a mint tudomá
sára jött, hogy a környéken lovakat loptak 
el, a károsokkal elhiteté, hogy ö tud a lopott 
lovak felöl, azok persze megörültek rajta, 
kocsin vitték az ipsét, hogy csak mutassa 
meg nekik a lovak jelenlegi helyét. — A 
swindier két nap kocsikázott evett ivott — 
természetesen károsok költségén, s azzal 
kereket oldott, közel Bajához. — Számítá
sában azonban csalódott, inért kérdőre fog 
vouatni.

kx H irdetm ény Baja város közönsé
gét illető III. IV. oszt. kereseti, tőkekamat, 
járadék-adó és nyilvános számadásra kötele
zett egyletek és vállalatok adókivetési sor
rendjéről : April 26-án : Alkuszok, arany és 
ezüstinüvesek, asztalosok 1 —65 tételig. Ap
ril 27-én : Bádogosok, bábák, bir. végrehaj
tók, biztosítási ügynökök, bognárok, bor pá
linka kereskedők, fodrászok, borbélyok 66 — 
122 tételig. April 28 án : Borkereskedők, tí
márok, vargák, butork Teskedők, érczkopor- 
só, halotti-tárgy árusok, czipészek, dohány 
nagy-tószde és lottógyüjtödék, ezukrászok, 
cselédszerzők 123—167 tétel és 261-től 265 ig. 
April 30-án : Cserép, tégla, mészégető 168— 
183 tétel. D ivat, pipere-, disztnii, pamu'ke- 
rcskedök 246—260 tétel. Eczetfőző és sóke- 
reskedö 26G—267 tétel. Esztergályosok 268— 
270 tétel. Fazekasok, edényárulok, pipacsi- 
iiálók 310—328 tételig. Május 1-én: Csiz
madiák, papucsosok, bocskorosok 184—245-ig.

Buján, 1883. april hó 15.
Drescher Ede, 

polgármester.
— (Kérelem a csángók érdekében.) 

Nagy György kérelmet intéz a társadalom
hoz, hogy a csáugók segélyezése érdekében 
bizottságok alakuljanak. Legnagyobb szükség 
volna élelmi szerekre. Az adományokat u 
„Csángóknak Páncsovára" czítninel kéri pos
tára adatni.

Egy jó házból való 13—14 
éves fiát

felfogad T a u g  Gábor réz
műves mester Haján.

Félidős szerkesztő: Főnmukat&rs:
Cserlm IV m ie. ilr. Devle.li Ijtszlrt.

Lajos kOu) vujouutajabúl bkján.


