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Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., tél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.

P O  L I T I K  J k l  TE5 1  HE
MEGJELENIK NAPONKINT HEGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

A főváros és vidék.
Nem kívánok ezúttal a kor- 

mányzóhataloin azon tervszerű 
akciójáról szólni, hogy minden 
intézményt a fővárosban kon
centrál és minden arra és úgy 
van berendezve, hogy a fövá 
rost emelje, gazdagítsa., szépítse, 
inig a vidékről tökéletesen meg
feledkeznek, azt egyszerűen 
semmibe veszik, vagy legjobb 
esetben a nagygyomru főváros 
táplálékául használják fel. Min
denesetre pedig lenézik.

Ezt a kérdést most ehnellö 
zöm, lévén az általános és régi

röpülő ügynökei révén a vidék 
kereskedelmét. Meg kell védni 
helyi kereskedelmünket, mert 
helyi érdek az, hogy a keres
kedelem virágzó és erős legyen.

Hangsúlyozzuk, hogy a moz
gó-ügynöki invázió minden 
branche-ra kiterjed és nem 
csak rontja, hanem demorali 
zálja a kereskednet.

A kereskedő ott áll az üz le
tében korán reggeltől késő es
tig, mint egy rabszolga, fizeti a

Tisza István gróf ellen nyíltan is ál
lást foglaljanak.

A felirati bizottság a képviselőház 
II-ik számú tanácskozási termében 
ma délelőtt I 1 órakor ülést tartott. 
Jelen voltak : Bán Il y Dezső báró 
elnök, Batthyány Tivadar gróf elő
adó és a szövetkezeti bizottsági ta
gok: Wlassich Gyula, Hadik János 
gróf, Zichy Aladár gróf, Eötvös Ká
roly. Ugrón Gábor, Szederkényi Nán
dor, Tóth János, Zichy Jenő gróf, száma 51.

Vámtelek 1 I 7 bői kihagyatott 23, 
felvétetett 12. A választók száma 106.

Tavankut: 190-ből kihagyatott 24, 
felvétetett 39. A választók száma'20ö.

Bádonovác: 44 bői kihagyatott 8, 
felvétetett II. A választók száma 47.

Zobnatica (eddig a II. kerülethez 
tartozott): 25-ből kihagyatott 12, fel
vétetett 2. A választók száma 15.

Szegedi szőlők: 153-bol kihagya
tott 1 10, felvétetett 14. A választók

haj amelyről már elég p a n a s z á t ,  közterheket, személyzetet
hangzott el eddig és log még 
elhangzani ezután.

Sághy Gyula, Barabás Béla, Bakonyi 
Samu. A bizottság folytatta a fel 
iraton való tanácskozásait. A diszi- 
densek álláspontját Wlassich Gyula

Halasi szőlők: 33-ból kihagyatott 5, 
felvétetett 9. A választók száma 37.

Majsai szőlők: 26-ból kihagyatott 
7, felvétetett 17. A választók száma 36.íettenetes hazbeil, nagy áru- fejtette ki, még pedig két irányban: A 11. választó-kerületben a válasz

raktárt tart készleten, a mi a gazdasági és katonai kérdésekben, tók száma 2817-ről 3i4o-re emel-
bizony a hevei éssel nem nyer A két kijelentésen hosszú vita tá-.kedett, tehát 323 a szazorulat. 
értékében, — viseli a költségé-

tart és egy szép napon azon 
veszi észre magát, hogy a sás-

Most csak egy újabb, vagy kamudra elszaporodott mozgó
mondjuk legújabb szivattyuzási ügynökök, — akiknek minden 
akcióról kivárniuk röviden szól- áron muszáj üzleteket kötni, — 
ni, amely a főváros részéröl
a vidéki helyi kereskedelem el- tották silány áruikkal a 
len indult meg.

a formában és szövegben fogadták 
el, amint azt gróf Apponyi Albert 
megszerkesztette.

* * ♦
Gróf Tisza István miniszterelnök

elszedték vevőiket és e lárasz-!ma Hécsbe utazoll> hü8V jelentést 
tegyen őfelségének a helyzetről. A 
miniszterelnök holnap este ismétn-

Azt (alán fölösleges hossza-1 pót és hovatovább komoly ká
sán fejtegetni, hogy a vidéki lanti fásokra fog vezetni.
helyi kereskedelem általában, 
különösen pedig itt Bácskában 
rendkívül súlyos, nehéz küzdel
met folytat A forgalomban hi
hetetlen pangás van, a konkur
e n c ia  nagy, a jövedelem foly
ton apad, inig a kiadások, a 
házbér, az üzleti költségek, a 
közterhek rapid módon emel
kednek.

Mindennek a tetejébe jön az 
tán a tisztelt főváros és a moz
gó-ügynökök egész hadát sza
badítja rá a vidékre.

Hihetetlen módon elszapo
rodtak ezek a röpülö-ügynökök, 
a helyi kereskedelem roppant 
kárára. Az erős főváros ráve
tette magát a gyönge vidékre 
és pusztulással fenyegeti.

Ez ellen okvetlenül tenni kell 
valamit, még pedig erélyes ha
tósági intézkedésre van szük
ség.

Nem szabad tétlenül nézni, 
m iként rontja, károsítja, — 
esetleng ruinálja — a főváros

madt. i A részletes kimutatás a következő:
Értesülésünk szerint a feliratot; V. kör: A múlt évi ö l 3 választó-

számos stiláris módosítással abban ból hihagyatott 58, újra felvétetett

séget. Hat ez tarthatatlan alia- visszatér Budapestre.
í Bécsi táviraL szerint a király Tisza 
István grófot holnap délelőtt 11 óra-

Meg kell már szűnni annak, 
hogy a vidék minden téren egy
szerűen a főváros tápláló anya
gát képezze.

Védekezni kell erélyesen és 
céltudatosan, főleg pedig egye
sült erővel: akkor meg lesz a 
kívánt üdvös eremnény.

kor fogadja kihallgatáson.

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, április 10.

A politikában a szélcsend egyre 
tart és talán igazuk van azoknak, 
akik azt mondogatják, hogy a húsvéti 
ünnepek előtt a helyzetben aligha 
történik változás.

A „Budapesti Hírlap" azt Írja ma, 
hogy a főrendiház állást foglaí majd 
a felirat ellen. Ezzel szemben egy 
a Nemzeti Kaszinó felfogásával isme
rős politikus azt állítja, hogy mág
násaink aligha helyezkednek szembe 
a felirattal, mert hisz tudvalevő, 
hogy a kaszinóbeliek sohasem nézték 
jó szemmel Tisza István gróf demo
kratikus irányú kormányzását és a 
legelső alkalmat felhasználták, hogy

Az llhiti. évi képviselő
választók.

Az 1906. évi képviselő választók 
névjegyzékének összeírására kiküldött 
bizottság már teljesen befejezte a 
névjegyzékek kiigazítását és elkészi- 
szitette a jövő évi választókról szóló 
pontos kimutatást.

Az I. választókerületben a válasz
tók száma 26'•.5-ről 2667-re emel
kedett, tehát 62 a szaporodás.

A részletes kimutatás a következő:

106. Az 1906. évi választók száma 
tehát 561.

VI. kör: 48:5-ből kihagyatott 89, 
felvétetett 1:50. A választók száma 
546.

VII. kör: 331-ből kihagyatott 90, 
felvétetett 92. A választók száma 
333.

Vili. kör: 392-ből kihagyatott 120, 
felvétetett 125. A választók száma 
397.

Verusics: 339-ből kihagyatott 40, 
felvétetett 48. A választók száma 347.

Sebesics: 272-ből kihagyatott 21, 
felvétetett 76. A választok száma 327.

Nagyfény: 131 bői kihagyatott 23. 
felvétetett 13. A választók száma 121,

Ludas: 280-ból kihagyattt 51, fel
vétetett 6:5. A választók száma 294.

Napnyugoti ugarok: 16-ból kiha
gyatott 4, felvétetett 8. A választók 
száma 20.

Napkeleti ugarok: 4-ből kihagya
tott 2, felvétetett 3. A választók 
száma 5.

Bajai szőlők: 46-ból kihagyatott 
10, felvétetett 3. A választók száma 39.

Buckái szőlők: 8-ból kihagyatott 3,
I. kör a múlt évi 471 választóból 'felvétetett 4. A választók száma 9. 

kihagyatott 96, újra felvétetett 146., Sándor külváros: 99-ből kihagya- 
Az 1906. évi választók száma tehát , tott II, felvétetett 52. A választók
521.

II. kör 331-ből kihagyatott 59, 
felvétetett 64. A választók száma 336.

III. kör 422-ből k hagyatott 48, 
felvétetett 87. A választók száma 454.

IV. kör 332-ből kihagyatott 59, 
felvétetett 70, a választók száma 346.

Kelebia 290-ből kihagyatott 40, fel
vétetett 42. A választók száma 286.

Tompa 64-ből kihagyatott 13, fel-

száma 140.

B A J A  é s  V I D É K E .
Rovatszerkesztő: Fodor Károly.

Baja, április 10.

A hajai közigazgatási b i
zottságból.

Baja város közigazgatási bizott-
vétetett 48. A választók száma 99. sága szombaton tartotta e havi ren- 

Györgyén 104-ből kihagyatott 16,
felvétetett 20. A választók száma 108.

des ülését, amelyen Bezerédy István 
főispán elnökölt.

Bácsmegye legnagyobb női fe lö ltő  raktára!
A ő i  f e l ö l t ő k  3 ,  5 ,  7  fr tó l fe ljebb  
M ő i u la t e r e k  8 ,  l ö  „ „
IVői I t a w e lo k o k  ♦> ,, »»

I .e á u y  f e lö l t ő k  3  frtó l fé lj. 
I j e ő n y  l ia w e lo e k o k  4 „ „WT GycrmcR ruhák és fch^rncmück nagy 
VálasztéKKau. ~M wr fló'i fehérneműk 1BlousoK, jouppotiok és kostümek!

$  Ö skr J z s í diVatárnházában Szabadka, Főtér $

Kalap, cipő és úri divatcikkek legolcsóbb be
szerzési forrása. P T  Olasz kalap különle
gességek- TW 3 .  H  j ta  és pkss Vilmos 
cs. és kir- udvari Kalap • készítők raktára.

X » < x
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Erdélyi Gyula főjegyző előterjeszti 
a polgármester havi jelentését, amely 
mindenekelőtt megemlékszik a bi
zottság március hóban elhunyt tag
járól, Scheerer Antalról. Az iktatók 
ügyforgalmáról tesz ezután jelentést 
a polgármester. A múlt hóban a 
rendőrségnél 37 büntetendő cselek
ményről tétetett feljelentés.

Apróbb ügyek letárgyalása után 
Móricz Géza II. aljegyző referált ár
vaszéki ügyekben.

Dr. Bernhardt János tiszti főorvos 
jelenti, hogy a múlt hóban a köz
egészség Baján nem volt kielégítő. 
A kórmozgalom valamint a halá
lozások száma emelkedett, a beje
lentés szerint a hevenyfertőző be
tegségek száma nagy volt, valamint 
a kórház beteglétszáma is. A nép
mozgalmi adatok sem kielégítők: 59 
születési esettel szemben ugyancsak 
59 halálozási eset fordult elő.

Papp György kir. lan. pénzügy
igazgató jelenti, hogy az állami, adók, 
tekintettel az ex-lex állapotot eléggé 
kedvezően folytak be. Egyenes adó
ban 4378 kor. Hadmentességi adó
ban 12 kor. Bélyeg és jogilletékben 
4424 kor. Tanítói nyugdíjban 190 
kor. (Jrsz. betegápolási pótadóban 
3_0 kor.

Gráff Nikáz kir. tanfelügyelő je 
lenti, hogy a bajai róm. kath. nő
egylet az általa féri tartott gyermek
menedékhely részére 1000 korona 
állami szubvenciót kér. A tanfelü
gyelő indítványára a közigazgatási 
bizottság a kérelmet pártolólag ter
jeszti fel.

Motoros vasutalnk. Úgy az ösz- 
szes megyei, mint több fővárosi lap 
irta, hogy a Baja—zombori vasúti 
vonalon május hó elsejétől kezdve 
megindul a motoros vasúti közleke
dés. Mint teljes megbízható forrásból 
értesülünk, a motoros vasúti forga
lomról a bajai polgármesterhez ez- 
ideig semminemű értésités nem ér
kezett.

Megfelebbczett szabályrendelet.
Baja törvényhatósági bizottsága leg
utóbbi közgyűlésén a korcsmák, ven
déglők és kávéházak záróráját sza
bályozó uj szabályrendeletet alkotott. 
Ezen uj szabályrendeletet a külvárosi 
kiskorcsmárosok magukra nézve sé
relmesnek találják és ezért a köz
gyűlés idevonatkozó határozatát dr. 
Szirmay Vidor ügyvéd, törvényható
sági bizottsági tag utján megfeleb-
bezték.

Hazafias alapítvány. A bajai 
honvéd-egylet követésre méltó ala
pítványt tett a bajai főgimnáziumnál. 
200 koronás alapítványt tett oly ki
tüntetéssel, hogy annak az összeg 
nek a kamatait minden év március 
hó 15-én azon gimnáziumi tanuló 
élvezze, aki az intézet önképző kö
rében március 15-én a nagy nap 
eseményeit tárgyaló saját dolgozatát 
felolvassa.

Takarékoskodás — a köztiszta
ság rovására. A takarékosság igen 
szép és dicsérendő erény, ha azt 
helyén alkalmazzuk. De a minden 
áron való takarékoskodás nemcsak 
nem dicsérendő, hanem határozottan 
elitélendő. Mondjuk pedig ezt azon 
okból, mert azt látjuk, hogy minálunk 
Baján a köztisztaság rovására taka
rékoskodnak. Az utca söprésre kevés 
embert alkalmaznak, az utcákat locso
lás nélkül söprik, csakhogy minél 
kevesebbe kerüljön. Hát kérem, ez a 
spórolás kellemetlen a város lakos

ságának, mert egyrészt a locsolás 
nélküli utcasöprést csak a por fel
verésével lehet végezni, másrészt 
pedig kevéa emberrel nem lehet az 
utcákat elég tisztán tartani.

Kisajátítási eljárás. A h a la s-  
almás—rigyicai vasút mentén szük
ségessé vált kisajátítási eljárás a jövő 
hónapban befejezést nyert. Ebben 
az ügyben a bajai kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság f. évi május 
hó elején fog eljárni.

Marólúgot ivott. Andrész Teréz 
15 éves cselédleány a bajai városi 
közkórházban bejáró cseléd volt. 
Minthogy megbetegedett, a kórházban 
más leánynyal kellett a helyét pó
tolni. Felgyógyulása alkalmával meg 
tudta ezt, amely körülmény annyira 
elkeserítette, hogy kétségbeesésében 
marólúgot ivott. A gyorsan jött orvosi 
segély azonban megmentette a leány 
életét.

Kellemetlen kaland. Szűcs János 
bajai kövezőnek tegnap kellemetlen 
kalandja akadt. A csertai erdőben 
egy vízmosáson akart átgázolni. Alig 
ment azonban néhány lépésnyire, 
nyakig érő vízbe jutott úgy, hogy! 
nehéz ruhában, csizmában úsznia 
kellett. A hosszú úszást azonban 
nem bírta ki és egy fába kapaszko
dott, úgy tartotta fenn magát egy 
ideig. Ezt sem bírta azonban ki, 
mert karjai elzsibbadtak. Már a vizbe- 
fullás veszedelméhez nagyon közel 
állott, amikor odajött Takács'Miklós 
rendőr és Bárdos Sándor szeremlei 
napszámos, kik kimentették vesze
delmes helyzetéből.

Megnagyobbított gyártelep. Özv. 
Spitzer Simonná és társa cég agyag-, 
mész- és czemetáru gyárát, mint 
értesülünk, jelentékenyen kibővíti. 
Uj gyártási ágak lesznek: csövek, 
zománcozott és terrakota áruk és 
francia horgonyos tetőcserép. Az uj 
építkezések már serényen folynak és 
kibővített üzemét rövidesen már 
meg is kezdi. Az uj gyártelepen 
100-nál több munkás fog kenyér
keresetre szert lenni.

Hol az olcsó krumpli ? A múlt 
hónapban sippal-dobbal hirdették, 
hogy a kormány szive megesett a 
szegény embereken és segít rajtuk 
olcsó krumplival. Siettek is az em
berek a bajai városházára rendelni 
ki vetésre, ki meg evésre. Azóta 
múltak napok, hetek, de Bajára még 
egy szem olcsó krumpli sem jött. 
Talán el is marad. Ha elmarad, nem 
igen kell sajnálnunk, mert amint 
azokból a városokból, ahova ment 
az olcsó krumpli, értesülünk, bevált 
a közmondás: olcsó húsnak hig a 
leve. Az olcsó krumpli nagyon, de 
nagyon gyatra. Önérzetes gazda még 
a marhája elé sem vet olyat.

Nagy közönség előtt tartotta meg 
tegnap délután Pásztory Endre fel
olvasását a Szecesszióról a Szabad 
Lyceumban. A felolvasást, mely úgy 
tartalmánál, mint alakjánál fogva az 
idei ciklus egyik legsikerültebb fel
olvasása volt, Gsajkás Mihály illusz
trálta vetített képekkel. A nagy ha
tást keltett felolvasás tartalmát rövid 
kivonatban itt közöljük.

A secessió mütörténeti értelemben 
elszakadást jelent a régi stílusoktól. 
A mozgalom 1893-ban indult meg 
Münchenben, ahol a Glaspalást által 
uj törekvéseik miatt visszautasított 
művészek külön csoporttá egyesül

tek s szecessionistáknak (különvál 
takriak) nevezték magukat. Jelszavuk 
volt: szabadság az egyénnek és a 
művészetnek. Uj kifejezésre való 
törekvéseik hosszú küzdelem után 
Európa csaknem összes müveit ál
lamában méltánylásra találtak. A 
közönség lassankint belátta, hogy a 
mi korunk művészeinek joguk van 
uj a mi korunknak és igényeinknek 
megfelelő művészet érvényre jutta
tására.

A secessió — a müipari tárgyak 
sokféleségénél és előállításuk kevésbé 
költséges voltánál fogva — főleg az 
iparművészet terén akadt termékeny 
talajra. Éreztette azonban hatását a 
képzőművészetekben is, u. m. a 
szobrászatban, festészetben és építé
szetben. A szobrászatban az uj irány 
legnevezetesebb képviselője Kiinger 
Miksa, lipcsei művész, ki főleg színes 
Beethowen szobrával tűnt. ki. — A 
festészetben főkép a tájképfestők 
állottak az uj stilustörekvés hatása 
alatt. A modern tájképfestők már 
nem másolják, hanem érzéseik tol
mácsává teszik a természetet, mes
terük a francia Claude Monet, ki a 
világítási problémáknak nagy mestere.

A építészetre nézve a secessiós 
irányzat mintegy uj élet keletkezését 
jelentette; a secessió, mint első sor
ban szerkezeti stilus, az épületeknél 
főleg a helyes beosztásra és a logi
kus szerkezetre fekteti a fősulyt; a 
díszítést csak másodrendűnek tekinti.

A modern magyaros építészeti 
stilus legkiválóbb képviselője nálunk 
Lechner Ödön, ki a budapesti Posta
takarékpénztár palotáján juttatta ki
fejezésre, egyéniségének és magya
rosságának erejét.

A modern iparmüvészetet az an
golok teremtették meg: belátták, 
hogy a gépipar elhatalmasodásával 
beállott müvészietlenséget a lelki- 
ismeretes kézimunka ellensúlyozhatja 
csak. Az angol müipar nevezetes 
munkásai a Macintosh, Whylie és 
Eochhead cég, nálunk magyaroknak 
az Iparművészeti Muzeum nagy si
kerrel buzgólkodik a célszerű és 
moder müipari tárgyak előállításán. 
Maróthi Rintel Géza, Horthi Pál, 
Gyalus László, Wiegand Ede stb-ek 
nevei eléggé ismeretesek e téren.

Egy kis füzetet adott ki a zsidó 
hitközség elöljárósága, melyben a 
hitközség múlt évi életéről számol 
be. E jelentés Szabadkán első a 
maga nemében, s már csak azért 
is, de mert a hitközség élete bizo
nyára egész Szabadkát érdekelni 
fogja, közöljük röviden fontosabb 
adatait.

A jelentés elején kiemelik az izr. 
magyar irodalmi társulat múlt év
ben nálunk megtartott felolvasását, 
melynek letagadhatatlanul jótékony 
hatása volt a hitfelekezeti együttér
zés emelésére.

Ezután a hitközségi szervezetben 
és igazgatásban a múlt év folyamán 
behozott előnyös újításokról számol 
be, majd tisztán a hitéletnek szentel 
rövid fejezetet.

A hitfelekezeti iskolában jártjösz- 
szesen 214 tanuló; hitoktatásban 
részesült a főgymnásiumban 135, a 
polgári leányiskolában 88, a polgári 
fiúiskolában 22, a kópezdóben, gya
korlóban és zárdában összesen 42 
tanuló. Az elemi iskolában a követ
kező ünnepélyeket rendezték: Deák 
Ferenc, Rákócy, Erzsébet, Nemzeti 
ünnepély és a Chanuka ünnepély. 
A városi közös népiskolába 300 zsidó 
gyerek járt.

A jótékonyságra és a templom- 
építésre vonatkozó adatok után a 
népmozgalmi adatokat sorolja föl 
a jelentés. A hitközségken a múlt év
ben 620 adófizető tagja volt. Házas
ság köttetett 18; született 31 fiú és 
28 leány, összesen 59 gyermek; meg
halt 29 férfi és 29 nő, összesen 58 
egyén.

A hitközség vagyona 530,037 kor. 
40 fill., melylyel szemben 214,972 
kor. 41 fül. teher van.

Madridban tegnap reggel az épülő
félben levő vízvezeték nagy víztartója 
földsüppedés következtében beomlott. 
A víztartó űrtartalma fél millió köb
méter volt s az óriási omladék az 
ott dolgozó 435 munkást eltemette 
Ezeknek körülbelül a fele elveszett
nek tekinthető. A király nyomban a 
szerencsétlenség színhelyére hajtatott 
s azután a kórházba ment a sebe
sültek látogatására. A minisztertanács 
elhatározta, hogy a felelősség meg
állapítása végett vizsgálóbizottságot 
küld ki, melynek elnöke Derero tá
bornok lesz. — Az éjjel érkezett 
táviratok szerint eddig .100 holttestet 
húztak ki a romok alól s attól tar
tanak, hogy a kik a romok alá ke
rültek, mintegy 40J-an, mind oda
vesznek, mert nem lehet nekik se
gítséget nyujlani.

A vízmüvek építésénél történt sze
rencsétlenség színhelyére tegnap öt
ezer munkás vonult ki a városból 
fekete zászlók alatt s nagy tüntetést 
rendezett. A rendőrség emberei le
foglalták a zászlókat, mire a mun
kások kövekkel megdobálták őket. 
Sok rendőr megsebesült.

Tegnap folytatták a mentési mun
kálatokat. Három uj hullát ástak 
ki a romok alól. A tegnapi tünteté
sek alkalmával tizenöten többé- 
kevésbé súlyosan megsebesültek.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
jzerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

— Április 15. A szabadkai dalegyesiilet 
közgyűlése a fögymnaaiim dísztermében.

Április 16. D. u. 3 órakor az izr. öns. 
és gyám. egyesület közgyűlése.

— A Nemzeti ünnep. A negy
vennyolcas törvények szentesítésé
nek napját ünneppé emelte a magyar 
képviselőház. Ez a nap április 11-ike, 
melyet Szabadkán is megülnek. — 
A szent-Teréz templomban hálaadó 
istentisztelet lesz, a tanintézetekben 
szünet. Délelőtt azonban az összes 
iskolákban a tanítók fogják meg
magyarázni a nap jelentőségét.

— Borovicén ezredes kitünte
tése. A szabadkai 4. honvédhuszár
ezred parancsnoka Borovicén Gyula 
ezredes magas kitüntetésben része
sült. A hivatalos lap mai száma 
hozza ugyanis, hogy őfelsége Borovi
cén ezredesnek a csapatvezetésben 
tanúsított különösen buzgó és sike
res működése elismerüseül a 111. 
osztályú vaskoronarendet díjmente
sen adományozta.

— Perczel- és Damjanich-szo- 
bor. Szenttamáson Percei Mórnak 
a 48-as szenttamási szabadsághős
nek; Óbecsén pedig Damjanichnak, 
az óbecsei hősnek szándékoznak mi
előbb szobrot emelni. Nagyarányú 
mozgalom indult meg erre nézve 
mindkét helyen, a melyek élén: 
Fáncsy Antal szenttamási és Kovács
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Ferenc óbecsei plébáuosnak állnak. 
A kétszabadsághős dicső emlékének I 
ily módou való megörökítése bizo
nyára minden igaz magyar szivében 
őszinte örömet és nagy lelkesedést 
fog előidézni s a felséges eszme a 
nagy lelküség erszényét kétségkívül 
mindenkinél meg fogja nyitni.

— Munkácsi Mihály szülőháza.
A pénzügyminiszter f. hó 8-án fo
gadta Munkács város közönségének 
küldöttségét, mely arra kérte a pénz
ügyminisztert, hogy Munkácsy Mihály 
szülőházát Munkács város közön
ségének engedje át 70,000 koronáért, 
hogy a város áldozhasson kegyele
tének. A pénzügyminiszter eleget lett 
a küldöttség kívánságának, ami Mun
kácson nagy örömet okozott

— A honvédség köréből. A
honvédelmi miniszter Yicián Ádám, 
a szabadkai 4. honvédhuszárezrednél 
létszám felett vezetett és a m. kir. 
mezőhegyesi állami ménes katonai 
osztályához beosztott főhadnagyot a 
cs. és kir. méneskarhoz, a in. kir. 
nagykőrösi állami méntelep katonai 
osztályának állományába helyezte át.

— A rendőr hőstette. A sza
badkai rendőrség őrszolgálata, külö
nösen a külső körökben valóságos 
önfeláldozással jár. Élénk bizon.itéka 
ennek ama véres verekedés, amely 
tegnap délután esett meg az V. 
körben és amelynek hőse Zemkó 
János közrendőr volt. A Gizinger- 
féle korcsrnahelyiség előtt ugyanis 
összegabalyodott egy csoport legény 
3 katonával és egy civiltársukkal 
Zemkó rendőr a verekedők közé 
sietett, mire a katonák támadói, 
mintegy 50 főből álló legénycsoport 
ellene fordult és többen bicskákkal 
estek neki, A rendőr az életveszély 
láttára kardot rántott és a támadói 
közül négyet súlyosan megsebesített, 
azután pedig egy odaérkezett csen
dőr segítségével szétzavarta a vere
kedőket. Kovács János, Hegedűs Ist
ván, Gulyás Oldal János és Kis Si
mon András voltak a vezérek, akik 
mind a négyen súlyos sebekkel, ame
lyek a rendőr kardjától eredtek, 
hagyták el a kis csata színhelyét. A 
bátor rendőrt felettes hatósága meg
érdemelt dicséretben részesítette, a 
verekedő vezérek ellen pedig ható
ság elleni erőszak miatt a büntető 
eljárást megindították.

— A szabadkai izr. Szentegylet
közhírré teszi, hogy néh. Dr. Schöf- 
ler Mór lelki üdvéért zsidó időszá
mítás szerint halálának évforduló 
napjan f. é. ápr. 13-án, d. u. 5 óra- 
or a zsidó templomban requimet

(gyászistentiszteletet) tart, a int 
*l gyászbeszédt Dr. Singer r>" 
lőrabbi mondja,

— Névmagyarosítás.
Bergen thal Ottó Leó zom bori i 
>egü ugyanotlani lakos családi 
belügyminiszteri engedélyivel 
mos“-ra változtatta.

— Eljegyzés. Szabados H 
eljegyezte Frankéi Erzsiké k 
szonyt, Frankel Ferenc kere 
leányát Szabadkán.

— Alayszabály jóváhagyás. Az 
újvidéki gör. kel. szerb főgymnasi- 
uuiha járó tanulók, tanulónők és 
‘irataik »Egyetértés« egyesületének 

Uytpszabályait a belügyminiszter jó
váhagyó záradékkal látta el.

— A Szabadkai Dalegycsület
f. hó 15-én délután 6 órakor rend
kívüli közgyűlést tart (a főgyimná- 
zium egyik földszinti termében), 
melyre a tagok szives megjelenését 
kéri az elnökség.

— Késelés a Kossuth-utcán. 
Már a város legforgalmasabb utcáján

is napirenden vannak a bicskázások. I 
Tegnap este fél 8 órakor a Kossuth j 
utcán ismeretlen tettesek megtámad-: 
Iák Juries István iparos segédet, fején ; 
és a hátán alaposan összeszurkálták 
és elrohantak. A súlyosan sérüli 
embert a mentők bekötözték és la
kására szállították.

— Anyakönyvi kinevezések. A
belügyminiszter Bács Bodrogh me
gyéhez tartozó dunacsébi anyakönyvi 
kerületbe Szalav Dezső jegyzőt, a 
tündéscsibe pedig Bulga Györgyöt 
anyakönyvvezetőkké nevezte ki.

A szabadkai rendőrség a napokban 
hosszas utánjárás után lerántotta 
a leplet egy helybeli nagyiparos 
vállalkozó üzelmeiről.

Már több mint egy év óta gyanúba 
vette a rendőrség Faragó Antal hús
vágó iparosi, hogy az üzletében el
árusított husnemüek nem a törvény 
által előirt utón kerülnek a fogyasztó 
közönség használatába.

Feltűnt ugyanis már régebben, 
hogy Faragó, aki többek közt a 
katonaságnak. a helybeli közkórház-! 
nak, a lelencháznak, tanitónőképez- 
dének és nagyobb vendéglőknek volt 
a szállítója, üzleti forgalmának épen 
nem megfelelő mennyiségű jószágot 
vágatott a vágóhídon.

Szalay Mátyás főkapitány mintegy 
két hét előtt megbízott három pol
gári rendőrt azzal, hogy kisérjék 
figyelemmel Faragó lakásában törté
nőket és a szemfüles rendőrök szom
batra virradóra, amint egy darab 
marhát és 2 borjut a lakáson vágtak 
le, beállítottak és tetten érték.

Az azonnal megindult eljárás so
rán kihallgatott tanuk, Faragó alkal
mazottai beismerték, hogy már két 
év óta minden második héten 1—3 
marhát és 2—4 borjut vágtak le 
gazdájuk lakásán és még a hajnali 
órákban elszállították a húst anélkül 
hogy orvosi vizsgálatra bocsátották 
volna, a kórházba, képezdébe és a 
többi nagyobb fogyasztókhoz.

A tettes husvágás elleni kihágást 
követett el, és fogyasztási adó 
és vágóhídi dijak révén a várost is 
mintegy 3000 korona erejéig meg
károsította.

A bizonyítás befejezése után 
Szalay főkapitány azonnal ítéletet 
hozott és az alkalmazható legnagyobb 
büntetéssel 30 napi elzárással és 
200 kor. pénzbüntetéssel sújtotta 
Faragót, a vizsgálati iratokat pedig 
áttette a város tanácsához a jöve
déki kihágás megtorlása végett.

A párhaj hóbortjának áhlo-
» zata.

— Saját tudósítónktól. —

A félzegségnek áldozata halt meg 
szombaton Zomborban --  itthagyva 
nejét és három árva gyermekét, a 
kik a segédek lelkiismeretlenségnek 
köszönhetik atyjuk halálát. Mihálo- 
vits Miklós, magyar királyi pénzü
győri biztos, volt honvédhadnagy 
élete 55 évében hosszú és kínos 
szenvedés után meghalt.

Mihálovics Miklós volt az a hon
védhadnagy, akit 1895. évben, a 
Finme kávéházban Budapesten össze
hozott a sors Hellner Kálmán tart, 
huszártiszttel, aki néhány nappal 
előbb mint idegbeteg ember Bécsből 
haza érkezett. Hellner nem ismerte 
Mihalovicsot — asztalához ment, és 
krakell módra szemébe vágta: 
hallja az ur, az ön pofája nekem 
nem tetszik ! Tettlegesség és pár
baj lett a vége.

A cinkotanai erdőben 30 lépésről 
Hellner keresztül lőtte Mihálovits 
mindkét tüdő lebenyét, a sebesültet, 
Benickyné kastélyába ápolták, a sér
tettnek elintézetlen ügye nem volt, 
de nyomorék maradt egész éleiére 
— mi most halálát is okozta. Ellen ( 
fele Hellner a párbaj után harmad
napra ismét ideggyógyintézetbe ke
rült Schvarcerhez, hol mint tébolyo
don néhány év múlva meghalt. De 
a segédek meg tették kötelességüket 
és nem volt elintézetlen ügy. — ha 
mindjárt nem normális és be nem 
számítható egyénnel kellett is, a telje
sen ártatlanul megsértett egyénnek 
megverekedni. Mihalovicsot tegnap 
temették el Zomborban nagy rész
vét mellett.

TANUGY.
Iskolaszéki ülés. Folyó évi áp

rilis hó 13-án délután 4 és fél 
órakor a központi községi elemi 
népiskola nagytermében iskolaszéki 
ülés tartatik a következő tárgyso
rozat mellett: 1. A felveendő jegy
zőkönyv hitelesítésére 2 tag jelölése.
2. A közig, bizottság határozatai ta
nítók s tanítónők szabadságolásának 
tudomás vétele tárgyában. 3. U. a. 
határozata Pék Simon s Cirok Ernő
tanítók dijleveleinek jóváhagyása tár
gyában. 4. U. a. határozata folyó 
évi február hó 9-én megejtett tani- 
tóválasztások jóváhagyása tárgyában.
5. A városi tanács határozata dr. 
Rádits Péter isksz. tagságának meg
állapítása tárgyában. 6. A fegyelmi 
választmány határozata Bedsula J. 
fegyelmi ügyének tárgy. 7. Az elnök 
jelentése az iskolai mulasztások 
tárgyában. 8. A népisk. felügy. 
igazgató jelentései Geisz Erzsébet, 
Cucy Béla, dr. Zsulyevics Antalné 
és Sztipicsné Kiszentai Mária szab- 
ságolásaik s helyettesítéseik tárgyá
ban. 9. U. a. jelentése a f. tanév 
második harmadáról. 10. U. a. je
lentése a tanítóknak a tanév máso
dik harmadában felmerült rövidebb 
iskolamulasztásaikról. 11. U. a. je
lenti, hogy Balázspiri Kálmán sza
badságolását megszakítva folyó hó 
1-én osztályát újólag elfoglalta. 12.
U. a. jelentése a belső-ludasi iskolai 
tanítás szünetelése tárgyában. 13. 
Lányi Andor és Ruttkay István kér
vénye, melyben az üresedésben levő
V. fiosztályba kérik magukat át
helyeztetni. Az ezután beérkező tár
gyak megtekinthetők az isksz. jegy
zői irodbában.

SZÍNHÁZ.
U,j vendégszereplés. Ezúttal nem 

operette tag, hanem drámai hősnő 
mutatkozik be szinpadunkun — szer- 
ződtetési célból Illés Magda kisasz- 
szony személyében. A ,,Boszorkány“ 
második előadásán, csütörtökön fog 
fellépni „Zoraya“ szerepében. Illés 
Magdát igen jó hir előzte meg, de 
mi várunk és — nem vágunk a 
dolgoknak eléje.

TÁVIR ATO K
A  háhoru .

Singapore, április 10 A tegnap 
erre elvonult hajóhad a »Szisszoj 
Veliki*, az »Oleg«, az ‘Admiral 
Nakhimov*, a »Dimitrij Donszkoj*. 
az ‘Aurora*, az »Izurud«, a »Zem- 
csug«, az »Almasz«, a »Rosszija«, 
az »Anadir« nevű nevű hajókból, 
továbbá öt másodosztályú cirkálóból, 
hét torpedózuzból, 11 szállitóhajóból 
és ltí szeneshajóból állott. Hiányoz
tak a »Kanyaz Szuvarov*, az »ln- 
perator Alexander II.«, a »Bozodinc«, 
az »Orel« és a hozzájuk tartozó cir
kálók és torpedózozók.

Tokió, április 10. Hivatalosan je
lentik: Egy zászlóalj orosz gyalogság 
és hat szotnya lovasság megszállotta 
Csulucsut, Csangcsutól húsz inért- 
füldnvire, de ismét visszaverték őket. 
Másnap 24 szotnya több ágyúval 
megismételte a támadást, de ismét 
kénytelenek voltak visszavonulni. A 
támadók főereje Pamiensangba vo
nult vissza. A japánoknak tiz halott
juk volt. Az oroszok veszteségét 6o 
halottra és sebesültre becsülik.
Strossm ayar végrendelete.

Eszék, április 10. Tegnap bontot
ták fel Strossmayer végrendeletét. 
Vagyonának egy harmadát az egy
háznak, egy harmadát az eszéki pap
növeldének, egy harmadát a kápta
lannak, 50,000 frtot Androvszky 
tábornoknak, őf’O frtot a djakovári 
Strossmayer-családnak hagyományo
zott. Ezenkívül Androvszky tábornok 
négy lovat, neje négy tehenet kapott. 
A püspök szolgájának 500 frtot, 
kulcsárnőjének 500 frtot. végrende
lete végrehajtóinak, VorszakuHd püs
pöknek és Gsepelics kanonoknak kü- 
lön-külön ezer frtot, a djakovi sze
gényeknek 2000 frtot hagyományo
zott. A káptalan tegnapi ülésén 
vikáriussá dr. Dvorsákot nevezték ki 
és Gzimárovics kanonokot bízták 
meg a jószágfelügyelettel. A főpap 
holttestét ma bebalzsamozzák. Te
metése pénteken délelőtt 9 órakor 
lesz.

K á lla y  A lb e rt esküje.
Budapest, április 10. Bécsből je

lenti egy táviratunk, hogy a király 
háromnegyed 10 órakor Kállay Al
bert volt szegedi főispánt felesket- 
tette titkos tanácsosi minőségben. Az 
ünnepies szertartáson Goluchowski 
külügyminiszter és báró Gudenus 
főkamarásmester szerepeltek. Az es
kümintát Waldenegg Oszkár minis- 
téri tanácsos olvasta fel.

G ró f K u u u  Koesárd Géza 
m eghalt.

Budapest, április 10. A magyar 
tudományos világnak és közéletnek 
megint halottja van. Gróf Kuun 
Koesárd Géza az Akadémia és a fő
rendiház tagja az elmúlt éjjel a 
Vöröskereszt-kórházbán meghalt hat
vanegy éves korában. Temetéséről 
valószínűleg az Akadémia fog gon
doskodni.

32.
A szomszéd ur szuette asztalnál 

ül és ir. A fonnyadt, reszkető kéz 
fáradhatatlanul szántotta a sorokat. 
Észrevehető volt, hogy a tartós 
munka már nagyon nehezére esett; 
ránézve elmúlt már az az idő, ami
kor az embernek teremteni és sze
rezni kell. Elérkezett az életest, a 
fáradt test nyugalmat kíván. De hát 
ez nem elég az üdvösségre. A fáradt
ságot le kell győznie, Emil még nem 
érte el vágyainak célját, még mindig 
az oldala mellett kell maradnia.

Baumnéval, aki néha segítségre 
jön, nem közölte gondjainak egész 
nagyságái, mert hiszen Emilt illetőleg 
mindig Baumné akarata és óhaja 
ellen cselekedett. Most ő emiatt nem 
szenvedhetett.

(Folyt, köv.)

Felelős sserkenztő:
B U Ö O V I C H  I M R E  

Laptul aj (Ionosok : AZ A L I  P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.
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t lU í íd - ’ - I7 F S IT ü. i l i i v l ’ l l  és É T E L -IfJ lJ k  7 1  L "" pillanat alatt megfepö jő  és erőteljes izt adhassunk.

: B K E S C Ü E Z R  O -  B T  T T  ZL k e r e s k e d é s é b e n

--------------------  Üvegecskékben 50 fillértől kezdve. Eredeti iivegecskék legolcsóbban utántöltetnek. ------------------- -
MAGGI-kitüntetések: 5 nagydij, 29 aranyérem , 6 díszoklevél, 5 liszteletdij. Hétszer versenyen kívül, többi között 
--------------------------- az 1889. és 1900-iki párisi világkiállításokon (Maggi Gyula birálótag.) ----------------- ---------

kocsi-gyártó
Baja Kádárutca

A nagyérdemű közön
ség becses pártfogását 
kéri kitűnő tisztelettel
Wagenblatt István,

kocsigyártó. -

Készít minden kivitelben landauer, 
homokfuto. díszkocsi és minden e szak

mába vágó munkát a legszebb kivitelben
és szolid árakban.--------------- E szakba
vágó javítások el vallaltatnak olcso árban.

E z  n e m  m e s e !  E z  v a l ó s á g !  M ü l l e r  A n t a l
F ig y e le m !
Pontosan járó ébresztő óra csak l-50 frt Vyf QüIiaI a világon másutt 
T..U A.o oooi, m. L ó i ÖG11V1 nem kapja! *$21

Dupla fedelű ezüst óra csak 6'— frt 
Roskopf nickel óra csak 2’— frt

. ■'. &> és nyakláncok af  s < i VH, /  . . .
L-,’ W  oxyd, chinai ez

Tula ezüst óra csak ............... 10*—- f r t _____________________
Arany és ezüst ékszerek, női és férfi aranygyűrű, 
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok 

legnagyobb választékban. Ezüst 
w * , ezüst evőeszközök és dísztárgyak.fiW* Tegyen egykisérletet és meggyőződik, hogy 

M ehol i l y  o lc s ó n  n e m  v á s á r o lh a t !

R u d e  I g n á c  B a j a
Alapittatott 1898. Granaug-féle bankház épületben.

D E U T S C H A L B E R T
GyermeK fűzős cipő

barna v. fekete.
egnagyobb
V á la s z t^ !

czipőraKtára Szabadka, főtér 1 szám.
ii

Valódi Goodyear „V’lág-czipö, a jelenkor 
elismert legjobb eijjöj?,

tartósFérfi ezugos cipő 

Férfi fűzős cipő, er()8 

Férfi fűzős Boxc pő

Tiszti cipő borjubör bői
Goodayer varrott.

ft. 2 50

r
„ 4 50 

„ 4 7 5

Férfi fűzős cipő il’C e i S , ,» 4 .—  

Férfi fűz. cipő Chevrauból „  5 50
Goodyear varrott.

Férfi hegymászó cipő ,, 6.75

Női ezugos cipő

N0I ÍUZOS Cipő, tartós „ 2 75
Női gombos cipő, fekete „  3  —

NŐi fÜZÖS CipÖ, barnabőrből »  3*—-

NŐÍ fél CipÖ fekete bőrből » 2 ’—

NŐi föl CÍpÖ barnabőrből », 2 25

NŐÍ fÜZÖS CÍpÖ Chevrauból „  4*^5 
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

fŰST* páratlan  a maga nemében és régóta bevá lt szer,
hogy gyenge leveseknek, mártásoknak, főzelékeknek stb. egy

W a g e n b la tt e re n c z
fe«< é k  k e r e s k e d ő  IS a j ó n .

H a l l ó ! !  K i b e s z é l ? ?
Wagenblatt Ferenc festék-kereskedő 
ajánlja a legjobb minőségű Boros- 
tyan-lak és Linoleum padló fény- 

í mázait 4 színben. Saját gyártmányú 
olajfestókeit minden színben. Valódi 
Viaszk kenöcsöt bútor és padlók 
fényezésére, „Vénusz14 aranyozó, kép
rámák, szobrok és lámpákra. Minden
féle cipő crémet. Szalmakalap-lakot 10 
színben, Emeillakok minden színben.

< j  r l j !
Sajat találmány!

A törv. bej.
„MERKÚR” ezüst 
kályhafény kály

hák részére
I doboz 70 fillér. 

Legújabb szab. 
találmány

Denaturált szesz 
robbanómentes 

edényekben.
H ú s v é t i  t o j á s f e s t é k e k ,

tojás festő Mikádo papír nagy válasz
tékban kapható:

W a g e n b l a t t  F e r e n c
________festék-kereskedő Baj Ah

Meglepő újdonság a Világítás terén! Tw i ,

Saját házban

épület és diszmü Í A n
u o bádogos o o E - / d j j Q 3  l

_________________ a Központi Szállodával szemben ------- Saját házban.
Ajánlja saját találmanyu. felül- o  x _ i: „  | á ^ ^ x *i  __
mulhatlanul fényes világitásu c l G l i e i l n  I cl ÍT1 p e t i t

Teljesen szagmentes. — -----------------------_  Miden veszély kizárva
Nélkülözhetlen udvar, kert, vendéglő, lakás világításánál — Utolér- 

hetlenül szép és olcsó világítás! — Árakkal és felvilágosítással készség- 
igei szolgálok. °
j Egyben van szerencsém ajánlani ülő, fürdő és fűthető kádakat Ön
töző, kerti, konyha és disz kannakat a legszebb, legjobbtól a legolcsóbb 
árakig. Üzletemben kapható minden e szakba vágó, a háztartásban 
szükséges áru. — Elvállalok mindennemű épület munkát. — Saját szer
kezetű állvanynélküli készülékemmel elvállalok mindennemű toronyjavitást 
fedést, festést, óratábla festést, aranyozást és villámhárító felállítását 
nemkülönben bármilynemü toronymunkát kifogástalan pontossággal jótál
lás mellett és igen jutányos áron. — Elvállalok- tnváhháElvállalok továbbá uj torony készi-Alapittatott 1898.1 teset ácsmunkával együtt vagy anélkül. J




