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A Vaskapu megnyitása
A Vaskapu–csatorna megnyilt

T

íz esztendővel ezelőtt még a
szakértők is kételkedtek a nagy
feladat sikerében, sőt másfél esztendővel ezelőtt is, amikor a kormány új kölcsönjavaslattal járult az
országgyűlés elé, akadtak hangok,
akik nem találtak elég bíztatót az
eddig végzett munka sikerében.
1890. szeptember 15-én volt, hogy
a Vaskapu szabályozását Baross
Gábor kereskedelemügyi miniszter
vezetése alatt megkezdették. (…)
Hogy mily óriási munkát kellett a
csatorna létesitése végett teljesiteni, arra nézve csak néhány jellemző
adatott hozunk fel. A csatorna két
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parti töltésébe beépíttettek összesen
mintegy 300 000 köbméter követ,
260 000 köbméter töltelékanyagot,
s kirepesztettek a Duna medréből
mintegy 400 000 köbméter sziklát.
Ezzel a nagy munkával már a mult
év őszén csaknem teljesen elkészültek s az őszre és télre maradt a
csatorna felső végén már kezdetben
épített zárógát eltávolítása. Ez szolgált ugyanis a sziklafenék kiemelésénél védelmül a víz beömlése
ellen s ennek a gátnak a védelme
alatt vált lehetővé a csatornafenék
szárazzá tétele. S azok, akiknek
az elmult években alkalmuk volt a

Zsögödfürdő ujjáéledése

A

z oláhok Zsögödfürdőn is nagy
pusztitásokat vittek véghez.
(Az 1916-os román támadásról van
szó – szerk. megj.) Pásztory István
fürdőtulajdonosnak 5000 liter borát megitták, 24 vendégszobájának,
vendéglőjének és fürdőinek összes
berendezését és felszerelését részben
magukkal vitték, részben elpusztitották, mivel a fürdőtulajdonosnak
120, 000 korona kárt okoztak. A menekülés oly gyorsan jött, hogy a fürdő ingóságaiból semmit sem lehetett
megmenteni. Szerencsére az oláhok
a fürdőn nem gyujtogattak és igy az

csatorna fenekén száraz lábbal járhatni, most, mikor a víz beeresztése
által e fenék örökre víz alá került,
bizonyosan életük egyik monumentális emlékének fogják tartani a Duna fenekén való látogatásukat. (…)
Be van fejezve a nagy kulturmunka,
amelyre Magyarország a külföld
támogatását önérzettel visszautasította, egymaga vállalkozott. Ami
ezután történik ott a Vaskapu szirtjei körül, az a víz sebességének mérésére és hajóvontatási kisérletekre
van szorítva, hogy alaposan kipuhatolható legyen a csatorna hajózható képessége.

Az avató ünnepségen részt vett a magyar, szerb és a román király is.
A csatornát elzáró láncot Ferenc József hajója vágta el
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Az alezredes és a népfelkelő
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épületek, ha kissé megrongálva is,
megmaradtak. A jóhirü fürdőn most
nagy takaritás és épitkezés folyik.
A fürdőtulajdonosnak ebben nagy
segitségére van a katonaság, mely
a melegfürdőket izléses kivitelben
ujraépitette, várótermekkel látta
el, egészen uj lakásokat épitett, a
jegykiadó-pénztárt renováltatta. A
fürdők uj padozatot kapnak, a vendégszobák kifestése és berendezése
pedig most folyik. (…)
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egnap déután nagyon szép és tanulságos jelenet folyt le a kolozsvári Mátyás király téren. Egy konfl ison egy főhadnagy, egy hadnagy és
egy népfelkelő ültek: a nagy ülésen
a főhadnagy és a népfelkelő, a kis
ülésen pedig – a hadnagy. Egy arra
haladó szsigoru alezredesnek szemet
szurt a különös rend s megállitotta a
kocsit.
– Micsoda dolog ez, rivallt rá a
hadnagyra, hogy ön fellebbvaló létére a kisülésen ül s engedi a nagy
ülésen ülni ezt a népfelkelőt? Ez sérti
a katonai tekintélyt, hadnagy ur!

–Azt hiszed, hogy a dohányzás
meghosszabbitja az ember életét?
– Föltétlenül! Az anyósom rögtön kimegy a szobából, ha rágyujtok a szivaromra.
•
Azt olvasom ebben a lapban,
hogy az amerikai nők a mult évbe
háromszor annyi pénzt adtak ki
szépitő szerekre, mint a hadügyminiszter az egész hadseregre.
Meg is volt a látszatja. A nők sokkal többet hóditottak.
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S

zékelykeresztúron a nagyvásár
alkalmával a rugonfalvi Balog
János és Dénes testvérek egy korcsmában iddogáltak. Balog János kilépve a korcsma udvarára, ott összeszólalkozott Gábor Sándor keresztúri
lakossal. Estefelé Balog János egyedül ment hazafelé, mikor észrevette,
hogy Gábor Sándor és testvére Gábor
Mihály a nyomában vannak, nyilván azzal a szándékkal, hogy megverjék. Szembe fordult velük, mikor
odaérkezett Dénes testvére is, aki őt
megpofozta, s a két Gábort is csendesitette. Balog János azonban ek-

A pályaudvartűz szarkái
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Démon jeligére
evele olyan, mint egy rémregény. Iszákos anyós, aki már
most buzditja menyasszony leányát, hogy magát csalja majd meg,
és a menyasszony, aki ragyogó
szemmel hallgatja a mama tanácsát és visszaél azzal, hogy maga
őt annyira szereti. (…) Hogy lehet
az, hogy ön, aki könyvekkel szóra-

A hadnagy kiugrott a kocsiból,
haptákba vágta magát és így szólt:
– Jelentem alásan alezredes urnak,
ez a népfölkelő az édesapám s őt
nem ültethetem máshová. Különben
együtt küzdöttünk a Sztrypa mentén….
– Ja só! – szólt az alezredes és szigoru arca megenyhült. Az más! És
melegen megrázta a hős népfelkelő
és fia kezét.

Vásár után halálos bicskaszúrás
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kozik, nemeslelkü és fenkölt gondolkozásu ember, nem tud e méltatlan leány hálójából kivergődni
és még mindig nem bontotta fel az
eljegyzését, holott a leány állandóan más fiukkal mulat. Micsoda feleség lesz az ilyen leányból? Legyen
végre energikus! Hiszen a biztos
romlása felé siet.

A

bukaresti pályaudvar égése
alkalmával kirendelt katonai
alakulatok - amelyek a tűzoltóknak
segitettek a tüz lokalizálásában,
valósággal botrányos fegyelmetlenséggel viselkedtek, igen sok utas
holmiját, kézitáskáját ellopták és a
vasúti felszerelésben is nagy károkat
okoztak. Pár katonát éppen abban a
pillanatban leptek meg, amikor egy
pénzzel telt bőröndöt próbáltak a pályaudvarról kicsempészni. Mikor a
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kor nyitott bicskával hirtelen Gábor
Mihálynak ugrott, s azt megszurta
a bal füle tövén, mire verekedés következett, több kereszturi beavatkozásával. A megszurt Gábor Mihály,
bár Segesvárra kórházba szállitották, sebesülése folytán 7 nap mulva
meghalt. Emiatt a helybeli törvényszék legutóbb Balog Jánost egy évi
börtönre ítélte míg a többi vádlottat,
akikre nem bizonyult rá bűncselekmény, felmentette.
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hatósági vezetőemberek megállásra
szólitották őket, a katonák nem tudták magukat igazolni. A bőrönd felnyitása után 500.000 lei készpénzt
találtak benne. A katonákat azonnal
letartóztatták, azonban az ügyész
aki a vizsgálatot vezeti egyelőre titokban tartja a katonák es a csapattestek neveit.

Az oldalt összeállította: Kápolnási Zsolt Ferenc
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