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S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyany-utcza 5. sz.

Jelenségek.
Úgy látszik, hogy a Bánffy 

párt és a néppártnak egy része

akciónárius tagjaié és a Bánffy- 
párté.

Hogy ezen eszmét nyíltan 
propagálni még nem merik, en I

Kossuth Ferenc enyhíteni óhajt a belvárosban házat építeni, de nin- 
megtorlás módján, ami egyébként a csen háztelek. Ha a fentemlitett két 
disszidensek kívánsága is. Fölvetődött kert átmenne a város tulajdonába, 
az is, bogy a megtorlás helyett ün- azonnal fellendülne Baján az építő 
nepélyes bizalmatlanságot szavaznak ipar.

nincs megoaratKOZva a Koali- nek üka CSUpán csak az, mert. a kormánynak, inert hisz a meg- ’ A múlt esztendőben társadalmi 
cióval. Együtt maiadnak hono-] rn(sp. npm rneutnlálni mznrU toriás benne van a választások ered- utón mozgalom indult meg, hogy

ezt a két óriási telket kisajátítsák, 
illeti, Azóta a varos törvényhatósága is 
Ház foglalkozott az ügygyei,

most szombaton elnapolná magát és A múlt hóban a város közgyűlése| , V»|VV*1 VVIAX GSÜ l
mástól, vagy ha úgy tetszik ki- kimondhatnák, de mindjárt 
válnak egymásból, g hozzá is lehelnék, hogy „honny

Ez természetes is, a két el- goit qui mai y pense. 
lentétes alapon állók egyesülése
csak is addig tarthat 
elvi kijelentések terén mai
Az elvi kijelentések tere elég az idönyeléshez.

egészen május hónap 2-ig szüne- előtt volt a kisajátítás ugye. 
telne, Ezzel szemben áll azonban az egész nagy lelek ára 166 'ezer ko- 
ujpárt és a függetlenségi párt in- róna volna. A kisajátítással azonban- . . - ’ n t » ■ - . •óvni iiitvi v uvuov, • . i t • r i ii n i

íívesülése AHdkr n f e l i i - n  tranzigens része, amely azt követeti, nem foghlkozolt a közgyűlés érde-
‘ ‘ ‘ I hogy a Ház csak április 2ö-ig szüne mben hanem visszavonta a javas-
, nng az lese, a formális ülések és A teljen, azután j edig menjen bele a latát és a kisajátítás kérdését levette 
maradnak, felirati vita alkalmas eszközök felirat érdemleges tárgyalásába. a napirendről.érdemleges tárgyalásába. a napír 

Erről a kérdésről a vezérlőbizott- Értjük a közgyűlés tagjait, hogy
nem akarják a várost belevinni ilven. . . . . .  »alkalmas arra, hogy a gyakor- Hogy hogyan lesz, mi lesz a !Si*£ dönt majd, a mely a legköze-

lati ellentéteket a szavak segít-j vége ezeknek a le ta g a d h a t-  a  Széli-féle kom-i érthetetlen, hogy mién szűnt ,nega
ségevel, melyek ama híres diplo- lanul megállapítható legújabb biuációt illeti, erről a legellentétesebb társadalmi mozgalom. A kert ott 
illata szerint csak a gondolatok Jelenségeknek, azt mi nem tud j hírek kerülnek forgalomba, annyi nem maradhat, mert a várost fel 
leplezésére valók, kiegyenlítsék. I hatjuk, kutatásuk nem a mi azonban tény, hogy Széli Kálmán ! kell szabadítani ezen nyűg alól ügy
Ha azonban a tettek mezejére feladatunk. közeledést keres a koalícióhoz és j tudjuk, hogy sokan vannak, akik
lépnei< at, a kiegyenlil.es lehe- Mindenki varhat és ez n io s t , sok jg fo,ytak\  A huövéli ünnepek
tétlenné válik Az alap leiadása a legújabb jelszó. Várjunk, iá- ^j^tl azonban érdemben aligha áll be A mozgalmat meg kell újra indi-
nélkül ettől a pillanattól fogva érünk, ha e várakozás meg is fordulat a válságban. tani és pedig abban az irányban,
a koalíció együtt nem maradhat, j akadályozza azt a munkakedvet * * * hogy aki akar ott báztelket vásá-
És nem is fog együtt maradni, )a munkásságban, amely az ál-í Őfelsége Tisza István grófminisz- í rol.ni, az jegyeztesse elő magat.

! óriási kiadásba, de az már teljesen

szívesen áldoznának arra, hogy ez ; 
kert megszűnjön létezni.

k
a

mert a disszidensek, a Bánffy - 
párt és a néppárt egyik részétől 
a 67 es alap megtagadását várni 
nem lehet.

Hogy a feltétlen együvé tar
tozás érzete már gyengült, azt 
bizonyltja különben a szegedi

Iámért a ..épért a hazáért, a ' «  tó ‘X h g l s o ™  t"r X k k X *  Ö ie g
nemzetért csak dolgozni akart ; ^ 1  M s z a  Ertt  V C , , ‘í . í  "’Vásárlása céljából

választás is, ahol most már mind 
a három  párt szemben áll egv-jrödve azzal, hogy e várakozás 
mással. De bizonyítja még az közben a mezön keresztbe ra- 
a körülmény is. hogy a már 'köti gabona elrothad. Pedig 
meglévő Bánffy párt is kezd mennyi ilyen keresztbe rakott 
bom ladozni; a tagokat az ősz- búza kéve várja a betakarítást, 
szetartózandóság érzete m ár nem

m
gVODD DOiuogsag, iiuiiL miKur Tisza grót. aki ueielött Hédervary 
ölbe tett kezekkel várhatja a gróf miniszterrel is tanácskozott, dél
sült galambot, sőt e várásra , után visszautazott Budapestre.o I __
késztethet mindenkit, nem tö-|

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

Utazás a barátok kertje  
k ö rü l.

ionban nn g

fűzi — oly szorossan egygyé, 
mint akár közvetlenül a válasz
tások előtt, akár közvetlenül a 
választások után.

Érdekes jelenség különben 
az a letagadhatatlan tény is, 
hogy már vannak politikusok, 
akik a kibontakozás lehetőségét 
nem a koalícióban keresik többé. 
Valami uj pártot szeretnének 
megteremteni, amely uj pártban

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 11.

A helvzet mozdulatlannak tetszik. I zepén, a hol a legélénkebb életnek 
és mégis itt is, ott is bukkan föl | kellene lüktetni, két nagy kert 
igyekezet a megoldás irányában. " ' ...........

— Személyi h ír. Polgár József a szabadi a 
kir. törvényszék elnöke Bajára érkezett.

A színház kérdés. A bajai szín • 
ház építésének kérdése most talán 
végleg el lesz döntve A szinügyi 
bizottság úgy határozott, bogy a tör
vényhatósági bizottság közgyűlésének 
azt fogja ajánlani, hogy a " Bárány
szállodának a Bende Imre utcai ré-

Baja, április 11. szén az istállókat bontsák le és en- 
A mi fura módon épített városunk- nek helyére egy nagy hangverseny 

nak, amely Weidinger Dezső szerint termet emeljenek nagy színpaddal 
úgy terül el, mint egy nagy 8-as, öltözőkkel, karzattal és páll dyokkal, 
meg van az a különös szerencsét- ..... 1 ......
lensége is, hogy a város kellő kö-

úgy, hogy színi előadásokra teljesen 
alkalmas legyen. Ezt az eszmét a 
törvényhatósági bizottság legtöbb 
tagja igen szimpatikusán fogadja és 
van rá remény, hogy az idén már>i_ e _____ ___ j _____  , ékelődik be, a városba és a bel-

Ma d é le lő tta  király' Bécsben I várost kelté osztja. A két kert, a tisztességes hajlékot kap Baján is a 
ccdiencián fogadta Tisza István gróf j barátok kertje és a kisszállás! ura- nemzeti színészet. A pénzügyi olda- 
miniszterelnököL. idehaza Budapesten j dalom kertje összesen nyolc holdat lát a kérdésnek úgy vélik megoldani, 
pedig konferencia volt Kossuth Ee tesz ki és megakasztja a várost to- hogy a Bárány mostani nagytermét 

vább fejlődésében ott, a hol volta-j átalakítanák vendégszobákká és a 
képpen fejlődnie kellene. A város , házbért mintegy 1600—2000 koro- 
legszebb utcája, a Szent Antal-utca nával emelnék. A bérösszeg többleté- 
egy ormótlan, csúnya, rozzant fal- bői fedeznék az építkezési költsé- 
ban végződik. Sokan szeretnének a ' geket.

renc lakásár-, amelyen a független
ségi párt több tagja vett részt. Úgy7 ................. .. i : S c tíl u d . l l  IUUU 'C l l  1COÓL.

a többség tömörülne (>7 es , értesülünk, hogy ezen az órtekezle-
pon, Ez az eszme a disziden- 
seké, a néppárt kevésbbé re-

ten különösen a megtorló bizottság 
intézkedéseiről volt szó és hogy

Sirolin
hteaX ^  tü d ő b e te g sé g e k n é l, lé g z ő sz e rv e k  h u ru to s  ba ja i- 

Hál, ugymint id ü lt b ro n c h itis , s z a m á rh u ru t  ~ és kü lönösen
lábbadozóknúl influenza után a j á n l  t á t i k .
Emeli az étvágyat és a testmilyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és éjjeli isiadást. — Kellemes szaga és Jé ize 
miatt a gyermekek is szeretik A gyógyszertárakban 4. — kor.-árt kapható. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti 

czéggel legyen ellátva:
F .  H e fT m a n n -I ja  R o c h e  A  C o . vegyészeti gyár B a s e l  (Svájcz.)

kiegyenlil.es


BACSMEGYEI NAPLÓ. 1905. április 12.

Épiiö iparosok szervezkedése.
A bajai építő iparosok, u. in. kőmi- 
vesek, ácsok, lakatosok, szobafestők,, 
mázoíók, épület bádogosok és cserép 
és palafedők mozgalmat indítottak, 
hogy az összes bajai építkezéssel 
foglalkozó iparosok egy általános 
építő iparosok szövetkezeiét alakíta
nak, amely hivatva lenne az építő 
iparosok érdekeit képviselni. Ebben 
az ügyben tegnap már tartottak is 
értekezletet.

Kitüntetett munkás. A keres
kedelemügyi miniszter a szegedi ke
reskedelmi és iparkamara területén 
5 érdemes ipari munkást tüntetett 
ki elismerő oklevéllel és 100—1ÖU 
korona jutalommal. A megjutalma- 
zottak között van Szalay János 
könyvkötő segéd is, ki már 1 '78. 
év óta dolgozik a Kollár A. cég 
könyvkötő műhelyében.

Hálátlan gyermek. Roskadozó, 
törődött öreg ember tett jelentést a 
bajai rendőrségnél. Az öreg izgalom
tól és zokogástól elcsukló hangon 
panaszkodott, hogy elvetemült, rossz 
fia őt és leányát irgalmatlanul elverte 
A liu azért bántalmazta oly brutális 
módon az apját és testvérét, mert 
nem akartak néki a korcsmázáshoz 
pénzt adni.

Rablótámadás Felső-szent Ivá
non. Id. Kuthi József feljelentést 
tett a bajai bíróságnál, hogy tegnap 
este amidőn hazafelé bandukolt, is
meretlen tettesek az utcán megtá
madták és addig fojtogatták, mig a 
nála volt pénzt nékük át nem adta. 
A rablók ellen megindult az eljárás

Ablakbeverések. Nem mulhatik 
el vasárnap holmiféle duhajkodás 
nélkül. Ma tettek jelentést a csend
őrségnél ismét, hogy több külváros
ban duhaj legények egész utcák hosz- 
szat beverték az ablakokat. A tet
teseket nyomozza a csendőrség.

A humanizmus ünnepe
szín h ázu n kb an .

Fényes ünnepet ült a humanizmus 
városunkban. Az irgalom és a szeretet, 
mely országszerte rezgésbe hozza a 
sziveket a szegény tüdővészesek iránt 
és amely számtalan módon iparko
dik a társadalom ezen halálra szánt 
alakjai iránt rokonszenvét és jóin
dulatát kimutatni tegnap este a mi 
városi színházunk világot jelentő 
deszkáin is megjelent, hogy adako
zásra szólítja oly intézményre mely 
hivatva van a tüdővészesek enyhü
lését és gyógyítását előmozdítani.

Nemcsak városunkat, hanem az 
egész környéket fölvillanyozta e moz
galom, melyet a szabadkaitársadalom
nak jótékony angyalai kezdeményez
tek, hogy Szabadkán hangverseny 
rendeztessék, melynek jövedelme a 
József főherceg szanatórium céljára 
fordittatik, mely a tüdővészeseknek 
akar az ország különböző pontjain 
szanatóriumokat létesíteni.

A százas hölgybizottságnak élén 
ott látjuk Birkáss Gyuláné Szuchich 
Adrienne, dr. Weszely Ödönné Ba- 
lajthy Ilona és György Mórné úr
asszonyokat, kik fáradságot nem is
merő buzgalommal mindent meg
tettek, hogy a humanizmusnak ol
tárán minél gazdagabb és fényesebb 
áldozat lobogjon föl.

A társadalom átérezve e három 
nemesleikü úrnőnek eszményi szán
dékát, szívesen csatlakozott hozzá
juk, hogy azon elhagyottak, a tüdő
vészesek iránt, kik piros rózsákkal 
az arcukon vannak eljegyezve a ha
lállal, rokonszenvét kifejezze.

Tegnap este 6 órakor érkeztek a 
Budapestről és a Szegedről jövő

gyorsvonaton a hangversenynek ki
váló szereplői: Lukács György Békés 
vármegye főispánja, az országos moz
galom vezetője és Szamosi Elza, a 
m. kir. operaház tagja, a hangver
seny vendég művésznője. Szép kö
zönség fogadta és üdvözölte őket a 
pályaudvaron.

Az estély 3 ,8-kor vette kezdetét. 
Szinházu ik rég nem látott ily szép 
és előkelő közönséget. A páholyok
ból a legszebb női fejek mosolyogtak.

Az első szám Bállá Miklósnak, a 
szanatórium egyesület titkárának, a 
mai költői nemzedék egyik kiváló 
ifjú tagjának prológusa volt, amelyet 
a lebocsátott függöny előtt ő maga 
szavalt el. A kedves, megindító köl
temény Japán felé terelte figyelmün
ket, a bájos cseresznyefa-ünnepre, 
melyet igazán mesteri kézzel rajzolt 
meg a kiváló költő.

A másik pillanatban előttünk állott 
a japán cseresznyefa-ünnepély élő
képben előállítva. A legszebb és a 
legigézőbb tavasz. A nippon nőcskék 
elragadó csoportja. — Résztvettek : 
Mácskovich Leona és Kornélia, Ker
tész Márta, Fábián Ilonka, Keiner 
Ilonka, Weithoffer Viktória, Dimit- 
rievich Vjera, Bedő Margit, Kovács 
Hedvig, Fejesné Kovács Mariska, 
Vojnich Elemérné, György Mariska 
és Böske, Lyubibratich Lily, Reichl 
Emmácska, Balázs Puszika. Veszély 
Emilia, Ivánovich Margit és Katinka, 
Kuzmanovich Margit, Polgár Andor 
és Tessényi Vilma.

A műsor harmadik pontja Lukács 
György főispánnak felolvasása volt. 
Mindnyájan azt gondoltuk, hogy mint 
a szanatórium egyesület elnöke, a 
tüdővészről fog felolvasni. Elmellőzte 
a szomorú tárgyat, hanem átröpitett 
bennünket Amerikába fis az amerikai 
nőkérdést mutatta be oly széles ta
nulmányi alapon, minővel e téren 
alig találkoztunk. A rokonszenves 
felolvasást a közönség percekig tartó 
tapssal jutalmazta.

Szamosi Elza asszony, a m. kir. 
operaház művésznőjének énekszámai 
képezték a legnagyobb vonzóerőt. 
Szamosi Elzát is, mint minden ma
gyar művészt, a külföld fedezte fel 
számunkra. Magyarországon tanult 
énekelni, de külföldön volt kénytelen 
a kezdet nehézségeivel megküzdeni. 
Drezdában az ottani udvari operá
ban fedezték fel benne a valódi te 
hetséget. A német lapok akkoriban 
nagy elragadtatással írtak a magyar 
művésznőről, aki tényleg páratlanul 
gyors carriéret csinált úgy az ének 
tudás mint a közönség kegyeinek 
tekintetében is. A tegnapi hangver-| 
senyen első számul Saint -Siiens 
Sámson és Delila cimü operájából 
énekelte Delila nagy áriáját. A kö
zönség vissaaíojtott lélekzettel hall
gatta a gyönyörű — nálunk oly ritkán 
hallott — hangokat. Mesterien bánik 
Szamosi azzal a nagy hanganyaggal, 
amely rendelkezésére áll. Helyenkint 
lágy és behízelgő a hangja, mint a 
csendes nyári fuvalóm, máskor izzó 
szenvedéllyel törnek ki belőle az 
elbűvölő, lelket megrázó hangok. 
Szinte azt hiszszük, hogy játszik — 
oly precíz az interpretációja — 
holott nyugodtan áll, csak szemei 
villannak meg olykor-olykor a szen
vedélytől. Az ária végén szűnni nem 
akaró tapsvihar dörgött feléje, amely 
megismétlődött minden egyes ének
száma után. Gyönyörűen énekelte 
az Arjny virág cimü operettéből az 
angol miss harmadik felvonásbeli dalát. 
Carmenból a Habanérát énekelte, de 
kissé bizonytalanul, — ezt azonban 
a kiséret rovására kell Írnunk. Igaz 
viszont, hogy a művésznő próba 
nélkül énekelt, a Habanera előadása ■

pedig annyira függ az egyéniségtől, 
hogy azt próba nélkül előadni szinte 
lehetetlenség.

Szabadka közönsége mindenesetre 
oly zenei élvezetben részesült tegnap, 
amely nálunk — sajnos, igen-igen 
ritkán esik meg.

Falussy István, színtársulatunk 
baritonistája nagy hatással énekelte 
Faustból Valentin dalát és a rózsa
szál dalt a János vitézből.

Kedves jelenség volt a színpadon 
Dominus Ella kisasszony, aki Liszt
nek egy keringőjét és Gaál Ferenc 
zeneköltőnk Magyar Ábránd ját in
terpretálta korát meghaladó művé
szettel és mesterére valló tökéletes
séggel. Játékát az egész közönség 
zajos tetszésnyilvánítással honorálta.

Szükebb hazánk Jászai Marija, dr. 
György Gáborné úrnő szavalta ez 
után Kiss József Szép Batóné 
cimü költeményét. Többször volt már 
alkalmunk művészies előadásában 
gyönyörködnünk, de tegnapi szerep
lése oly magas művészi színvonalon 
állott, hogy valósággal lázba ejtette 
a hallgatóságot hatalmas drámai 
erejével és megrázó előadásával.

Á díszes közönség a kellemes és 
tanulságos szórakozás hatása alatt 
távozott a fényes estély színhelyéről.

Este a vendégek tiszteletére 9J 
teritékü bankett volt a Bárány 
szálloda külön éttermében, amelyen 
társadalmunk előkelőségei Bezerédy 
István főispánnal az élükön ünne 
pelték az illustris vendégeket.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár éa múzeum. Nyitva 

jzerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

— Április 15. A szabadkai dalegyeaiilet 
köz^/U&se a fogymnaaiim dísztermében.

Áprlíis 1G. D. u. 3 órakor az izr. öns. 
és gyám. egyesület közgyűlése.

Április hó 1G. Famunkások szak gyűlése 
a „Szarvas** vendéglőben, d. u. 3 órakor.

- -  Nem zeti ünnep. Szabadkán 
méltóképen ünnepelték a 48-as tör
vények szentesítésének évfordulóját. 
A középületeken nemzeti lobogók 
hirdették az ünnepet. Délelőtt isten- 
tisztelet volt a szent Teréz templom
ban, melyen Mamusich Félix kano
nok-plébános celebrált. Megjelentek 
az istentiszteleten: Bezerédy István 
főispán és Biró Károly dr. polgár- 
mesterrel az élükön a tisztviselői 
kar, a kir. törvényszék és járásbíró
ság Marián Miklósh. elnök vezetésével, 
a katonaság, a vasúti hivatalnoki 
kar, s a többi állami hivatalnokok. 
A tantestületekben a tanítók a gyer
mekekkel együtt ünnepeltek. Hivatalos 
órák nem voltak. Szünet volt az 
összes tanintézetekben is.

— Halálozás. Krizmanits János 
volt szabadkai füszerkereskedő hosz- 
szas és súlyos betegség után tegnap 
Budapesten 40 éves korában elhunyt. 
Halálát özvegye, szül. szentiványi 
Joó Antónia és két gyermeke gyá
szolják. Az elhunyt tetemeit holnap 
délután Szabadkára szállítják és fél 
4 órakor a családi sírboltban helye
zik örök nyugalomra.

— Munkakönyvek tartalmi 
megváltoztatása. A kereskedelmi 
miniszter egy konkrét esetből kifo
lyólag kimondotta, hogy a munka
könyvek tartalmi megváltoztatása 
hivatalból büntetendő cselekményt 
képez, az 1890 : XXXII. t.-c. 87. §-a 
szerint az összes hatóságok és ha
tósági közegek kötelesek a hivatali 
hatáskörükben tudomásukra jutott 
nem magáninditványra üldözendő 
bűncselekményeket, a birtokukba

került adatoknak közlésével és a 
bizonyító tárgyaknak áttétele mellett 
a kir. ügyészségnél feljelenteni.

— Csőd. Az újvidéki törvényszék 
Kleesz József és Kleesz Ferenc új
vidéki lakosok, mint az újvidéki 
Kleesz József és Fia bej. cég bel
tagjai ellen a csődöt elrendelte. 
Csődbiztosul Rehák Ferenc törvény- 
széki biró, tömeggondnokul dr. Sle- 
zák Lajos, helyettesévé dr. Endrőcy 
Mihály újvidéki ügyvédek neveztet
tek ki.

— Eltűnt értékpapírok. Popo- 
vics Amália ópazuai lakósnő érzé
keny veszteséget szenvedett tegnap, 
amint Ópazuáról Zimony felé uta
zott. A vasúti kocsiban hagyott egy 
kis csomagot, amelyben egy 7176. 
sorszámú és 29. számú 1860. évi 
államsors jegy, továbbá 4 drb 1003. 
sorszám, 26. és 27. számú, 2866. 
sorszám. 4 7. számú és 1255. sor
szám, 6. számú szerb sorsjegy volt 
begöngyölgetve. A megindított nyo
mozás alapján a rendőrség gyanúja 
a vonatkísérő személyzet ellen 
irányul.

— A zomborl Schweidel-szobor.
A szomszéd városban erősen készü
lődnek a május 18 iki leleplezési 
ünnepélyre. A Schweidel-szoborbizott- 
ság az ország összes törvényhatósá
gait meghívja a leleplezés ünnepére. 
A meghívó arra való hivatkozással, 
hogy a dicső emlékű vértanú emlék
ünnepe nemcsak Zomboré, de az 
egész országé, — fölkéri a törvény- 
hatóságokat, ezek között Szabadkát 
is, hogy az ünnepély fényének eme
lésére küldöttséggel képvisellessék 
magukat. A meghívó ma érkezett a 
törvényhatósági bizottsághoz. A le
leplezési programm legérdekesebbnek 
ígérkező pontja Rákosi Jenő főrendi
házi tag ünnepi beszéde. Leleplezés 
után a Schweidel-szoboralap javára 
rendezendő fényképészeti kiállítást 
nyitják meg a városházán.

— Tüdőbetegségek gyógyítását 
idézi elő az első stádiumokban az 
előkelő orvosok által ajánlott >Si- 
rolin«. Előrehaladt esetekben is fel
tűnő javulást ereményez. A »Sirolin< 
kellemes szaga és ize miatt felnőt
tek és gyermekek által szívesen 
vétetik és nem bántja a gyomrot, 
mint a creosot és annak priiparatu- 
mai. Ellenkezőleg, már rövid hasz
nálat után javul az étvágy, az 
emésztés, és múlnak a tüdőbetegség 
tünetei.

— Az ál-varrónő. Megírtuk annak 
idején, hogy múlt hó 16-án Miklós 
Teréz helybeli varrónőhöz beállított 
egy ismeretlen nő, aki varrónőnek 
adta ki magát és egy ruhamintát 
csalt ki tőle azzal, hogy megrende
lést akar közvetiteni. A szabadkai 
rendőrség egyik detektivje tegnap 
Bácsalmáson felismerte az ál
varrónőt és letartóztatta. A rendőri 
nyomozás megállapította, hogy a 
csalónő Pfeifer Mari rovott múltú, 
jelenleg jankováci lakosnő.

— Megrabolt tanulóleány. Klop
fer Pollák Szerén helybeli lakosnő 
panaszt tett a rendőrségnél, hogy 
ma délelőtt Adrienne nevű leányká
ját az iskolából jövet, az utcán is
meretlen tettes megtámadta és egy 
50 koronát érő arany láncot, melyen 
arany fényképtartó függelék is volt, 
nyakáról leszakította és elrohant vele.

A vonat kerekei alatt.
Borzalmas szerencsétlenség történt 

ma reggel 7 órakor a szabadkai 
személypályaudvaron. Egy szegény 
vasúti munkás, amint a beérkező 
vonatra ugrott fel, megcsúszott és a
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vonat kerekei alá került, amelyek a 
lejét és karját teljesen összeroncsolták.

A szerencsétlenség részletei a kö
vetkezők:

Reggel 7 órakor a Zombor felől 
jövő személyvonat beérkezése után, 
amint az utasok már kiszálltak a 
kocsikból, a mozdony a rendező 
pályaudvarba indult az üres kocsikkal.

Kovács Birkás Vi’.ce kocsiolajozó 
munkás, kinek a teherpályaudvaron 
volt dolga, a 111. osztályú váróterem
ből sietett ki, hogy az induló kocsik
kal jusson el rendeltetési helyére.

A vonatszemélyzet szokása szerint 
ugrott fel a legközelebbi kocsi lép
csőjére, azonban lába a lépcsőfokon 
megingott és ő visszahanyallott. Sze
rencsétlenségére épen egy gázlámpa 
oszlopába ütődött, úgy, hogy vissza
esett épen a vonat kerekei közé, 
amelyek 10 — lölépésnyirejvonszolták.

Mire a vonatot megállították, a 
szegény embes eléktelenitett hullája 
feküdt a sínek között. Fejét teljesen 
összetörték a kerekek és mindkét 
karja is ki volt törve.

A 38 éves családos ember hulláját 
a mentők kiszállították a bajai temető 
hullaházába, ahol délután a rendőri 
boncolást megejtették.

SZÍNHÁZ.
Mihályit Juliska búcsúja. A szabadkai 

színházlátogató közönség a legjobban szivé
hez nőtt művésznőtől vesz búcsút csütörtö
kön A szabadkai szinószct történetében 
egyedül álló jelenség, hogy egy művésznő 
nyolc évig működött volna színpadunkon és 
ezen hosszú idő alatt, a szinész-pálya tanú
ságaitól eltérőleg, évről-évre emelkedett a 
közönség szeretetében. A János vitéz boszor
kányában látjuk őt utoljára, mint társulatunk 
tagját a színpadon.

Egy tudós kísérlete.
Téved, aki az hiszi, hogy csak a 

babonás és műveletlen vagy félmü- 
veltségü ember lát kísérteteket. Meg
jelennek azok a tudósok előtt is 
igy vélekedik legalább egy párisi 
orvosi,újság, amely minapi számában 
elbeszéli, hogy Cherreul, a hires 
vegyész, aki 1889-ben 103 éves
korában halt meg, följegyzéseinek 
tanúsága szerint egy alkalommal 
kisértetet látott.

Cherreul ugyanis, egy éjjel sokáig 
dolgozott Íróasztalánál, mig végre 
fáradtan aludni tért. Ekkor hirtelen 
a szobájába vezető ajtóban különös 
kisértet jelent meg előtte. A tudós 
nem vesztette el lélekjelenetét, ha
nem hidegvérrel vette elő óráját s 
megállapította, hogy háromnegyed há
rom van már.

Azután visszatért Íróasztalához és 
lerajzolta a kisértetet, mely utóbb 
eltünt.'Cherreul másnap megdöbbenve 
értesült egyik baratja haláláról, aki 
az éjszaka ugyanazon órájában el
hunyt. — igy beszéli el a dolgot 
egy párisi újság, de senkit sem lehet 
arra kényszeríteni, hogy elhigyje.

TÁVIRATO K
G ró f K un Géza halála .
Budapest, ápril. 11. Gróf Kun 

Géza, az Akadémia másodelnöke holt
teste még a Vöröskereszt kórház 
halottas kamrájáaan fekszik. Holnap 
reggel azonban áthozzák az akadé
mia oszlopcsarnokában felállított ra
vatalra. A temetés délután fél öt 
órakor lesz s az egyház nevében 
Haypál Benő ev. ref. lelkész, az Aka
démia nevében Goldzieher Ignác, az 
etnográfiai társaság uevében Szalay 
Imre min. tanácsos mond búcsúz
tatót.

Tömeges k ivándorlás .
Trencsén, április 11. Trencsén- 

megye területén a kivándorlási láz 
még mindig tart. Az 1906. év első

három hónapján (január-márciusig) 
2044 Amerikába szóló útlevelet 
adtak ki. sőt olyanok is vándoroltak 
ki titokban, a k.knek törvényes kor
látok miatt útlevél nem állítható ki. 
A gazdák ina már morva és más 
idegen cselédeket kénytelenek a me
zei munkára telfogadni.

Nagy h ó v ih ar.
lláramaros-Sziget, ápr. 11. Má- 

ramaros-Szigeten e hó 8 án reggel 
havazni kezdett és estig oly sűrűn 
esett a hó, hogy csakhamar mintegy 
fél méter magas hó fedte az utcá
kat úgy, hogy a kocsiközlekedés is 
csak ügygyel-bajjal volt fenntarható. 
Máramaros hegyvidékén oly nagy a 
hó, hogy a falvak lakossága egy 
pár napra el van zárva a közleke
déstől. A fagy nem okozott még kárt 
mert a növényzet még nem bujt ki 
a földből.

Innen onnan.
Egyik szabadkai irodalom barátot, 

aki nem rég került haza a katona
ságból, még nem kapták rajta az 
igazmondáson. Amit mond annak 
csak a felét hihetik el.

Épen tegnap mesélte katonaviselt 
dolgait. Lódít, adja a Hári Jánost.

Mellette ül barátja N. Ö. és 
kérdi tőle:

— Hát hányadik ezrednél szol
gáltál ?

— A 86-osoknál.• •
Erre N. 0. odaszól a társaságnak:
— Tehát a 43-dik ezrednél szolgált.

** *
Két egykori iskolatársnő, egy sza

badkai és egy falusi leány véletlenül 
találkozik egymással a Kossuth-ut
cában.

Szemrehányólag mondja a vidéki 
leány:

— Azt. hallom, menyasszony lettél ?
— Igaz.
— Gratulálok. Ám haragszom reád, 

hogy meg sem hívtál az eljegyzésre, 
pedig csak itt lakom a szomszéd 
faluban.

— No ne neheztelj édesem, majd 
legközelebb — válaszolja a tapasz
talt szabadkai leány.*. * *

Notórius betörőt védett egy fiatal 
fiskális. A vádlottat a törvényszék 
hat havi börtönre ítélte. A védőnek 
nem volt ínyére az Ítélet és meg 
nem állhatta, hogy ennek egv fej- 
csóválással kifejezést ne adjon. Az 
elnök rászólt:

— Figyelmeztetem a védő urat, 
hogy ne rázza a fejét.

— A fiatal pürvesztő, aki hires 
arról, hogy akkor is mozog, amikor 
alszik, meglepődve felelt:

— Ne rázzam a fejemet? Háti 
már a saját fejem felett sem rendel- 
kezhetem szabadon? Majd akkor 
tessék engem rendreutasitani, ha a 
más fejét rázom.

KÖZGAZDASÁG.
A Csantavéri takarékpénztár

r. t. tőkeemelése. A Csantavéri 
takarékpéntár r. t. igazgatósága áp
rilis 16-ára rendkívüli közgyűlést 
hivott egybe, amelyen javaslatot tesz 
az alaptőkének 100,000 K-ról 1000 
drb 100 K. n. é. részvény kibocsá
tása utján 200,000 K ra való fel
emelése iránt.

Uj pénzintézet Titelen. A Bács- 
megyei agrár takarékpénztár r. t. 
Zomborban, támogatásával Titeli ta
karékpénztár r. t. cég alatt Titelben 
uj pénzintézetet alapítanak >00,000 
Klalaptőkével (1000 drb 100 K n. é. 
részvény). Az alapítók élén Thurszky 
Pál dr. titeli járásorvos áll.

32.
A szomszéd ur buzgón irt tovább; 

oldalt oldal után töltött ineg, órák 
órák után múltak. Vágyakozva te
kintett az ajtóra, ha zajt hallott a 
lépcsőn. De Emil csa k nem akart 
jönni. Sóhajtozva dolgozott tovább. 
Mi lesz fáradozásainak az eredménye ? 
Sikerül-e neki állást találni? Már 
dél is elmúlt és Emil még mindig 
nem volt otthon. A lépcsőn lépések 
zaja hallatszott; a szomszéd ur fe
szülten figyelt. I

— Ez nem Emil, ez Bauinné, 
suttogta: ismerem a lassú járását.

Az ajtóhoz ment, hogy bebocsássa 
barátnőjét. Ez épen az utolsó lép
csőre lépett és szuszogva kerül a 
szomszéd ur szegényes szobájába.

Mi ismerőseink közül Baumné volt 
az egyedüli, akin az idő nem nagy 
változást okozott Erő eljes, ötven 
éves nő volt; egészséges arc-szine, 
egyenes testtartása elárulták, hogy 
testileg a legjobban érzi magát. 
Szemei úgy villogtak, hogy szinte 
öröm volt ránézni. Ami el'en panasz
kodott, s ami a lépcső megmászását 
annyira megnehezítette, kövérsége 
volt, amely, különösen amióta zöld- 
ségárulássaí foglalkozott, nagyon is 
növekedett.

A karján nagy kosarat cipelt, telve 
mindenféle kincsesei. Ma Emil szü
letésnapja volt, s Baumné soha sem 
szalasztott el ilyen kedvező akalmat, 
hogy a két fértit hosszú időre min
dennel. ami az élet fentartásához 
szükséges, el ne lássa.

Baumné arca ma különösen ba
rátságos volt. s leolvashatták róla, 
hogy valami rendkívüli meglepetést 
tartogatott barátainak. Kutatva te
kintett szét a szobában, s a kicsike 
után kérdezősködött, amint Emilt a 
régi időktől fogva nevezte. A szom
széd ur elmondta, hogy Emil már 
reggel óta távol van, hogy nehány 
úri családnál, akik nyelvmestert ke
resnek, bemutassa magát. 0 maga 
is csudálkozik hosszas kimaradásán.

— Minket Károly is nagyon ag
gaszt, folytatta ezután, az ezelőtti 
években ezen a napon rendesen 
kaptunk tőle levelet, de ma elmaradt 
a levél.

A zöldségárusnő arcán öröm vil
lant meg.

— Maguk ugyan nem kaptak le
velet, de kaptam én, szólalt meg 
zsebében keresgélve s égy összegyűrt 
papírdarabot huzva ki.

— Károly meg akarja lepni Emilt. 
Ö maga jön el, ezt Írja nekem. Nem 
sokára itt is kell lennie a vasútról, 
mert azt hiszi, hogy itt fog bennünket 
találni. A levelet már tegnap kaptam. 
Károly minden pillanatban itt lehet, 
mert a vonat már megérkezhetett és 
még csak itthon sem találja a kicsikét.

A következő pillanatban az ajtó 
kinyik, s a két fiatal ember együtt 
lépett a szobába. Károly anyjának 
tárt karjaiba sietett.

Baum Károly tekintélyes alak volt; 
anyjánál egy fejjel magasabb, teste 
erőteljes és egészséges, arcáról nyílt
ság és józanság sugárzott. Derék 
emberré nőtt a szegényház gyermeke, 
ezt egész valója elárulta. Miután 
anyját üdvözölte és össze-vissza csó
kolta, a szomszéd ur kezét rázta 
meg hűségesen.

Baumné büszkén jártatta tekinte
tét derék fián, s magában összeha
sonlította Emillel, akit Károlyhoz

képest jogosan nevezhetett kicsikének 
Károly széles melle, erőteljes alakja, 
izmos kezei, mindez az anya ízlése 
szerint való volt.

(Folyt, köv.)

Felelőn azerke&ztő:

1) l G O V I C II i r  K E. 
Laptulujdouosok : A Z A L 4 P I 1 O K

Szerkesztőségi es kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

Báron Vilmos
nagy sirköraktára BAJA.

K öz pont i S zúllod a ép ü let ebe n

Dús raktár legfinomabb 
és legolcsóbb sírkövek
ből Betűk aranyozásá
nak tartósságáért ke

zesség vállal tátik. 
Szolid és jó munka. 

Temetői
munkát elvállalok!

A KATONA-féle Növénycsszencla- 
Fluid egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK.

Páratlan !! Nélkülözhetetlen ’.!
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyedüli valódi, 
s évek óta forgalomban levő KATÓN A- 
féle jó illatú, igazi Növéuyessencla- 
Eluldról „K. A.“ védjegy gyei, au- 
— unk gyógyerejéről és hatásáról. — 

Valódi KATONA-féle

„K. A.“ Novényesszencia-
egyetlen magyar esalád- 

F111111 ná.1 sem szabadiu l hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár «k oly olcsón vannak szabva, 

miszerint
1 próba-Uveg 20 hr. — 40 fillér.
12 Üveg 4 kor. póstadi.ijal együtt.

KATONA-féle Növény esszencia-Fl uid
teljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt .1 mságban
KATONA-féle Növényesszeucla-Fluid 
megszünteti a gyomor és basg< rcsöt, 
gyvinorrendetlenségnek m inden nemét.
KATONA-féle Növény esszencia-Fluid 
kitűnő szer savanya felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyorsan 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és ájulást.
KATONA-féle Nö vény esszencia-Fl uid 
megszünteti a szivszorulást, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kólika mellfájdalom, tii- 
dőbántalm ak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi elő, az egész Ideg- 
rendszert megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve van I ! Mint 
kiliszer „KATONA-féle Fluid46 néven 
ismeretes, igazán népszerű házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalom csil
lapító bedörzsölésnek fém esen bizonyult 
koszvénynél, csuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek b á tra n  aján -
ható ! — ------ Utasítás mellékelve !
Minden megrendelés pontosan cimzendö

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszerára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
VIII. kör Csernovics-utca.

Budapesten : Török József gyógyszer
tára,* Király-utca.
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K IS  H IR D E T É SE K .
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag- betttkböl 3  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i i l ó

A n t ik v á r iu m  • kereskedés és kölcsön-
könyvtár van Szabadkán a gymnasiummal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának havi 30 kr. a dija. Cigare ta papír 
100 d rb -os dobozokban csak 0 kr., legfi
nomabb csak 1 1 kr. Használt könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
könv ek, képes könyvek, imakönyvek stb. 
Bámulatos olcsón lehet venni az Antivárim- 
ban Szabadkán.

I AVftl 07111 szeretnék egy bajai szép kis 
I J v lv lv /j I l l  leánynyal Leveleket kérek 
a bajai fiókkiadóba. Bogár j .  alatt.

R a k t á r  k iá r u s ítá s
Kész női ruha, blons, alsó szoknya, gyer
mek ruha nói ing stb. VI Deák-utca Dr. 

zilassi házban a teljes berendezés eladó'te

1 0‘VVáulÍ irAdl*) Népes alföldi vá- I g j l t u l  I l lM lí l .  rósba telekkönyvi 
ügyekben já rta s  ügyvédjelölt kerestetik, 
esetleg fia al ügyvéd, ki egy 30 év óta 
fennálló irodába társul belépne. Cim a 
kiadóhivatalban.

|a apâ aI/ komoly szorgalmas fiatal
ít vl vövK embert, Izraelita nőt, ki a 
gazdászatban némi jártassággal bir, azon
nali alkalm azásra. — W eiszberger István 
Pacsár.

„Milleniiiintelep“ Nagyösz.

(í
(
C
<)
ü)
0 r -<
0
bű
ü)
.4

P
(B
ft
0
0
lí)
0’
ÖJ

p>H

¥

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri M a
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.

" M 9 W T
F ig ye lem Dupla fedelű ezüst óra csak 6’— frt 

Roskopf nickel óra csak 2’— frt
Pontosan járó ébresztő óra csak P50 frt SgJlOl a masutt
Tula ezüst óra csak ............... 10*— frt

Arany és ezüst ékszerek, női és férfi aranygyűrű, 
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok, 
es nyakláncok a legnagyobb választékban. Ezüst 
oxyd, chinai ezüst evőeszközök és dísztárgyak,

Tegyen egykisérletet és meggyőződik, hogy
i l y  o lc s ó n  n e  in  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. Alapittatott 1898.

D E U T S C H

H IK D E T É S E K E Ia d ó  egy
szaletlifctVclctneK Hladelf és hamburgernál

x

teljesen jó karban, függönyökkel 
együtt, korcsmárosoknak vagy szőlőbe 
kiválóan alkalmas. Bővebbet

Szemmáry János
vendéglősnél.

cö
■— k  . •• Sl Ar?

Eladó házhelyek.
A párhuzamos utón, a pályaudvar

ral szemben, a volt kaszinó-kert 
' mellett eladó szabad kézből egész- 
i ben vagy bárom részben egy • 130 
i négyszögölnyi terület.

Tudakozódhatni

loVag XacbodsHy Emanuel
alezredesnél.

3sWán Baja
Készít minden kivitelben landauer, 

homokfutó, díszkocsi és minden e szak
mába vágó munkát a legszebb kivitelben
és szolid árakban.--------------- E szakba
vágó javítások el vallaltatnak olcso árban.

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

kocsigyártó. -

B E R T
GycrmcK füzó'5 cipó'

barna v. fekete. -

cztyőraKtára Szabadba, főtér J szám
Ceátty fűzős cipő
fekete v. barna.

Valódi Goodyear „VHág-czipő, a jeletiKor 
elismert legjobb cipője.

Férfi ezugos cipő, tartós ft. 2 50  

Férfi fűzős cipő ) erős p 3 ’ —  

Férfi fűzős Boxc pö „ 4  50  

TiSZti CipO borjubőrből „ 4*75
Goodayer varrott.

Férfi fűzős cipő „ 4. —

Férfi fűz. cipő Chevraubül „  5 50
Goodyear varrott *

Férfi hegymászó cipó „ 6.75

<?* *

\ a

Női ezugos cipő ft. 2 50

Női fűzős cipő, tartós „ 2 75

Női gombos cipő. fekete „  3 —

Női fÜZÖS Cipő, barnabőrből „  3’—

NŐI fél CipÖ fekete bőrből „ 2"—

NŐÍ fél CipÖ barnabőrből ,, 2 ’25

NŐÍ fÜZÖS CÍpÓ Ghevrauból ,, 4 ‘x.5 
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

Clegans

Divatos formáH anyag Tartósság W á tó  minőség!

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




