
I I I .  é v f o ly a m .  8 5 .  s z á m . S Z A B A D K A ,  1 9 0 5 .  C s ü tö r tö k ,  á p r i l i s  13. Ara 2  fill.
r

Előfizetési árak :
Egész cvre 12 kor., tél cvre fi korona 

negyed évre 3 kor.

O ' B I T I X ^ . 1  ZtxT .A _  ZF5 1 - L _

MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-utcza 5. sz.

Az áruház.
Az áruház a modern idő 

gyermeke. A nagy töke, a köz
pontosító törekvések gyümölcse. 
Uj formája a detail kereskede
lemnek. Egyezik vele abban, 
hogy ez is kicsiben, közvetet- 
lenül a fogyasztónak árusít. De 
lényegesen eltér s ez a fökülönb- 
ség abban áll, hogy nagy töké
vel, nagy apparátussal és sok
oldalúsággal lép fel. — Detail- 
forgalom — nagyban.

Nyilvánvaló, hogy az áruház 
fojtó versenyt okoz a többi ke
reskedőnek. Az olcsóbb, töm e
ges beszerzés, a könnyebb hitel, 
a nagyobi) külsőséggel, széles
körű választékkal fellépő áruház 
képes akárhány árunál ala
csonyabb árt szabni s ami neki 
a detailistával szemben különös 
előnye, az áruház nem hitelez, 
csak készpénz forgalmat ismer. 
Holott a detailistát régi össze
köttetéseinek fenntartása, a ver
seny hitelezésre szorítja. Az 
erősebb fél kivált gyengébben 
megalapozott, kellő szakértelem 
s körültekintés nélkül vezetett 
detailüzlettel szemben tehát nyil
ván az áruház.

De m ert a társadalom ér
deke, hogy amiként a kézmű
ipar, úgy a kereskedelmi közép- 
osztály fenntartassék és közöm
bösen azt a létküzdelmet, — a 
mibe a folyton szaporodó és las
sanként hazánkban is utat törö 
áruházi intézmény az amúgy 
is nehezen küzködö, adókkal 
súlyosan megterhelt, a minden 
fajtájú fogyasztási s más szö
vetkezetek által zaklatott detail is 
tát beleüzi —  senkinek sem 
szabad közönyösen szemlélni.

A külföld több államában 
külön áruház-adót hoztak be, 
mert a jelen adórendszer mel
lett a nagy áruházak aránylag 
.jobban járnak mint az egyéni 
kereskedők. —  El fog érkezni 
nálunk is az idő erre, mert az 
áruház intézmény, mint éppen 
látjuk, hazánkban a vidéken is 
terjed. A fogyasztási szövetke
zetek emésztő versenyéhez tehát 
egy újabb társul: az áruház.

Mily végső hatással lesz e Mit olvastak fel most kegyelmes
fejlődés a vidéki detailkereske- 
delemre, eleve tudni nem, csak 
sejteni lehet. Megnyugtató érzést 
bizonyára nem kelthet, mert 
félő, hogy azonos sorsban fog 
részesülni a detailkereskedelem, 
mint aminöben részesült a kis
ipar a gyárak, nagyvállalatok 
hatása alatt.

Annál is inkább, mert im m ár 
oly szaporaság van a detail üz 
letekben, oly gyorsan terem nek 
a kérészéletű kereskedések, hogy 
ez maga megöli azokat. Se a 
gazdasági, se a forgalmi viszo
nyok nem indokolhatják az uj 
üzletek szinte ész nélkül való
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alapítását. Es bármiként óhajt
juk is, hogy emelkedjék a ke
reskedelem, nem nagy örömünk 
telhetik az oly emelkedésben, 
amely abban áll, hogy egyik 
a másikat félrelöki s egymás 
hulláin épülnek fel az üzletek.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőliáz ülése.

— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .
Budapest, 1905. április 12.

Nagyon kevesen vannak jelén a 
mai ülésen ; a képviselők zöme a 
vidéken van. A kormányt Tisza István 
és Lukács László képviselte. Justh 
Gyula nincsen jelen és igy az el
nöklésben Bolgár Ferencz helyet
tesíti.

Gromon D zső napirend elölt sze
mélyes kérdésben nyilatkozott és re- 
llektál Szathmáry Mór közbeszólá
sára az utolsó előtti ülésen, arra 
„hogy Gromon Dezső november 18. 
az esti ülésen nem tudott a lábán 
állani.“ Ha éle akart ez lenni, rossz 
éle, ha nem éle volt, akkor valót
lanság.

Szatmári rektifikálni igyekezett a 
dolgon és kijelentette, hogy ezen 
közbeszólást nem használta, de ki
jelentette, hogy beszélt vele — Gro- 
monnal és szóló ezt mondotta volna, 
nem tudja az elnök mit olvasott fel. 
Ez nem áll. Ezt nem mondotta, de 
nem is beszélt Szatmárival, valamint 
akkor nem járt az elnöki emelvé
nyen amint ezt Szatmári állította. 
Szatmárival akkor beszélt utoljára, a 
mikor nála járt a minisztériumban 
egy aktát beajánlandó.

Szatmári Mór kijelenti, hogy nem 
állította, hogy Gromon fenn járt az 
elnöki emelvényen, de azt mégis 
állítja, hogy Gromon arra a kérdésre:
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uram? ezt válaszolta: A házfeloszla- 
tést. Úgy látszik, Gromont cserben 
hagyta emlékezete.

Gromon Dezső kijelenti, hogy mi
kor az akta benyújtásáról megem
lékezett, tette azért, hogy plaegnansa 
kifejezze, mikor beszélt utoljára 
Szatmárival.

E kitérés után elnök bemutatja 
Berec Ábel soproni megbízó levelét.

Bernáth Béla az állandó igazoló 
bizottság előadója jelenti, hogy Bottlik 
Béla és Hilbert Károly legutóbb meg
választott képviselők mandátuma 
rendben van.

Batthyány Tivadar gróf a Il-ik 
bíráló bizottság elnöke jelenti, hogy 
Jankovich Marcel, Leitner Adolf és 
Kaufmann Géza mandátuma-végle
gesen igazoltatott.

Hainmersberg László az indítvány 
könyvet olvasta fel. Eötvös Károly 
következő indítványa volt benne:

„Mondja ki a Ház határozottan, 
hogy Percei Dezső házelnöknek és 
Tisza István miniszterelnöknek no
vember 18-án és december 13-án 
együttesen elkövetett cselekményét 
kárhoztatja és elitéli.“

Olay Lajos: (a jobboldal felé mu- 
<at.) Hallgassák, hallgassák és szé
gyennek magukat;

Tisza István gróf: Jó, jó! Már egy
szer az orrára másztam!

Olay Lajos: Todom! Tudom! de 
ne röhögjön itt.

A jegyző folytatja a két eset hisz- 
torikumának felolvasását.

A felolvasás végét a baloldal taps
sal fogadta.

Dániel László a gazdasági bizott
ság jelentését adta elő a Ház három 
havi költségvetésről és a képviselő
háznál alkalmazott lift-kezelőknek 
fizetésük rendezése iránt való kér
vénye tárgyában. Ajánlja elfogadását.

Batthyány Tivadar gróf azon ké
rést terjesztette elő, hogy azoknak 
az alkalmazottaknak, akiknek fizeté
sük vagy viszonyaik rendezve nincs, 
pótlólag és véglegesen rendeztessék.

Dániel László kijelenti, hogy a 
gazdasági bizottság ebben a kérdés
ben albizottságot küldött ki.

A Ház a két rendbeli jelentést 
elfogadta.

Elnök javasolja, hogy a Ház leg-, fognak változtatni. Május elején a
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tartsa és napirendje Eötvös indít- i fnff itfi7dőHni 'A7 lldvn i’i ólat a hn d o i 
ványának megokolása legyen.

A Ház ehhez hozzájárult.
Kaas Ivor báró a házszabályokhoz

szól és sürgeti a még meg nem vá
lasztott szakbizottságok megválasz
tását.

Hakovszky István polemizál Kaas , mészetesen fogadni fog néhány poli 
báróval és azt vitatja, hogy szak-: tj|5USt s ,gy a kibontakozás aktívabb 
bizottság nem szükséges még most. i munkálatai erre az időre várhatók.

Azt kéri, hogy ezt a kérdést j 
egyelőre ne bolygassa a Ház.

Tisza István gróf a többség jogába 
beleavatkozni nem akar. De Kaas 
megemlékezett arról, hogy a kor
mány a külföldi szerződések dolgá
ban tárgyal. Ez nem áll. Csak az 
előkészítő munkák folynak, amelyek
ben csak a szakelőadók vesznek 
részt. Ez az álláspontja a magyar 
kormánynak most és csak ezt akarta 
kifejteni.

Polonyi Géza utal arra, hogy min
den képviselőnek meg van a kezde
ményezési joga és igy a kormányra 
várni nem kell. Hozzájárul Kaas 
Ivor báró sürgető felszólalásához.

Elnök kijelenti, hogy az elnökséget 
mulasztás a szakbizottságok meg 
nem választásáért nem terheli, mert 
hisz a többség ezt eddig nem sür
gette.

Ezzel az ülés 1 ,1-kor véget ért.

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 12.

A politikai kombinációk az uj mi
niszterelnök személyére vonatkozó
lag ismét megindultak.

Ma ismét a közös pénzügyminisz
ter nyomult homloktérbe s őt em
legetik Tisza valószínű utódjának.

A változás ugyan nem fog egyha
mar megtörténni, bármennyire kí
vánja is ezt Tisza, a mostani mi
niszterelnök. A király nagy kíván
ságára, ugyanis, megmarad Tisza 
állásában és vezeti az ügyeket mind
addig, amig a válságban fordulat 
nem áll be.

Hogy mikor fog ez beállani, ennek 
időpontja ma még meg nem állapít
ható. Csak annyi látszik bizonyos
nak, hogy a kormányváltozás a ki
rálynak Budapesten való időzése 
alatt fog megtörténni

Bécsi politikai körökben biztosra 
veszik, hogy ekkor Burrián István 
bárót nevezik ki ügyvezető minisz
terelnökké. *de *

Az udvar, tudvalevőleg, minden 
esztendő májusában Budapesten szo
kott tölteni néhány hetet.

Ezen a prograinraon az idén nem

fog kezdődni az udvari élet a budai 
palotában.

Néhány főhercegasszony és főher
ceg is a fővárosba jön a királylyal.

Az udvari bál május tizediké és 
tizenötödike között fog lezajlani.

Itt tartózkodása alatt a király ter-

lehet a sokszorosan kitüntetett és régóta jól bevált =
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B A J A  és  V I D É K É .
Rovatszerkesztő Fodor Károly. i

Isko lakérdés Baján.
Baja, április 12.

Elvégeztetett: A bajai uj iskolát 
tényleg még is oda építik, a hova 
éppenséggel nem lett volna szabad. 
Oda viszik az iskolát, a legtávolabb 
eső helyre.

Évek óta húzódik már ez a kér
dés. Évek óta beszélnek a városi köz
gyűléseken arról, hogy iskolát kell 
építeni, hogy az uj iskolát a Szent 
Antal utca elejére akarják tenni. 
Erre a célra meg is vették 24 ezer 
koronáért a Vojnich féle telket. Több 
év óta kisért ez a kérdés és még 
senkinek eszébe nem jutott a felett 
gondolkozni, hogy vájjon helyes, okos, 
jó dolog lesz e oda építkezni.

Pedig egyszerű a kérdés. Csak meg 
kell tekinteni honnét jön a legtöbb 
gyermek ebbe az iskolába ? Mindenki 
tudja, hogy Kiscsávoly és Katona 
város lakosságának gyermekei járnak 
ide. Tudja azt is minden bajai ember, 
hogy ez a két városrész sokkal tá 
volabb esik a Szent Antal utcától 
semhogy ne kellett volna minden-! 
kinek gondolkozóba esnie, vájjon he
lyes dolog-e a sok apró gyermeket 
kitenni annak, hogy esőben, szélben, 
fagyban, hóban ilyen távol eső részbe 
járjanak iskolába?

Ma egy kicsit késői a rekrimináció. 
Ma már nem igen lehet a dolgon 
változtatni. Hiszen a közgyűlés vég
leg határozott abban a kérdésben. A 
munka már kiadatott a vállalkozók- : 
nak, a régi épület lebontásához is 
hozzá fognak és rövid idő múlva, 
mihelyest a csákánybontó és romboló 
munkáját elvégezte, hozzáfognak az j 
uj épület emeléséhez.

Rámutatunk mindamellett az el
követett hibára. Tesszük ezt azért, 
hogy követeljük a bajnak valami mó
don való orvoslását. Ez az intézet 
most is túlzsúfolt, ezután még in
kába az lesz. Kétségtelen, hogy mi- 
nálunk Baján kevés az iskola. Újra 
van szükség. Létesítsünk tehát a 
régi iskola helyén, a vásár téren is 
egy elemi iskolát a kis csávolyiak 
és katona városiak részere. Látoga 
tott lesz ez is. az uj szent Antal 
utcai is.

B.
(Értesülésünk szerint tervbe is 

van véve egy kis csávoly — katona 
városi iskola létesítése. — Rovat 
vezető).

Gyáralapitások. Az az még nem 
tartunk ott, hogy gyáralapitásokról 
beszéljünk. Egyelőre csak arról van 
szó, hogy tervbe van véve egy nagyobb 
szabású keményítő gyár alapítása. 
Ezenkívül mint tudva van, terveznek 
egy kenderfonó és szövő gyárat is. 
Beszéltek egy nagy export gőzmalom 
létesítéséről is, de ez bizony végleg 
elakadt. A gőzmalomból úgy látszik, 
egész bizonyosan nem lesz már 
semmi.

Lázár Pál — bácskai birtokos.
Lázár Pál, a bácsalmási kerület or
szággyűlési képviselője e héten bács
kai birtokossá lett. Bácsalmáson vett 
egy nagyobb birtokot és egy házat.

Villanyos világítás létesítése iránt 
tudvalevőleg mozgalom indult meg 
Baján. Eddig 4000 lángot jegyeztek. 
Megjegyezzük, hogy magánosok még 
nem jegyezték elő szükségletüket. 
Csupán egyesületek és vendéglősök.

Munkás mulatság. A bajai álta
lános ipari munkás önképzőegylet és 
a kebelébe tartozó összes szakcso
portokkal egyetemben az önképző 
könyvtár alapja javára 1905. évi

ápril hó 24-án (husvét másnapján) 
az >arany bárány* vendéglő nagy
termében elsőrendű zenekar közre
működése mellett tánc és nemzet
közi világpostával egybekötött mű
kedvelői előadást rendez, kezdete esti 
8 órakor. Belépti-dij személyenkint: 
1. hely I kor. 50 fill. II. hely 1 kor. 
20 fill. ÁllóheL 70 fill. Karzati ülő 
hely 60 fill. Karzati állóhely 40 fill. 
Az esti pénztárnál minden jegy a 
karzat kivételével 20 fillérrel drágább. 
Jegyek előre válthatók ifj. Pock Jó
zsef kereskedésében a főtéren. Fe- 
lülfizetéseket köszönettel fogadunk 
és hirlapilag nyugtázunk. Műsor: 
Régi szerető. Eredeti népszínmű 3 
felvonásban. IrtcGéczi Pál. Postás- 
nők: Csermák Mariska, Cseszlár Mar
gitka, Noszián Annuska, Verner 
Irénke. Postások: Csizmadia Lajos, 
Wolf Lajos.

Es is ok öngyilkosságra. Bacsics 
János dunaszekcsői jómódú földműves 
tegnap felakasztotta magát. Egy hátra 
hagyott levelében azt adja okul 
öngyilkosságának, hogy a szájának 
szaga volt és attól félt, hogy ezért 
elválik tőle a felesébe.

Meglopta az apját. Kalmár József 
az a derék liu, aki az édes apját 
lopta meg. Az örog valahonnét ko
csin tért haza. Amikor a ház elé 
ért. eléje ugrott a fiú és a kocsiba 
fogott lovat megütötte, mire az el
futott. A kocsit erővel elvette az 
édes apjától túladott rajta és aztán, 
mint aki jól végezte a dolgát, nyu
galomra tért. A nyugalomra térés 
úgy értendő, hogy bement Szabad
kára s ott jelentkezett a törvény
széknél, hogy leülje a rá kiszabott 
6 havi büntetést, amelyet a vasútnál 
elkövetett zablopásért kapott. A de
rék firma ellen több csinos ügyből 
kifolyólag van vizsgálat folyamatban. 
Nem lesz tehát valami nagy nyu-., 
galma Szabadkán sem.

Gözcsónak. Mozgalom indult meg 
a városban, hogy többen társaságban 
egy gőzcsónakot szerezzenek be. 
Célja a gőzcsónak vásárnak az, hogy 
a nyáron a fürdőévad alatt a gőz
csónak segélyével járhassanak ki a 
dunai zátonyra fürdeni.

Névmagyarosítás. Dr. Denneberg 
Károly gyakorló orvos a hivatalos 
lap mai számának közlése szerint a 
sáját valamint kk. Kornél és János 
gyermekeinek családi nevét „Dömö
törére változtatta.

Nyomor elöl a halálba akart 
menekülni Gikián János bajaszent- 
istváni lakos. A szegény ember már 
egész télen teljesen kereset nélkül 
volt. E felett való elkeseredésében 
kiment a bajai határban levő Nicve! 
Nándor féle szőlőbe és ott egy élesre 
fent borotvával elmetszette felső 
karján az eret. Nievel Nándor telje
sen elaléltan találta a boldogtalan 
embert a szőlőben. Nievel rögtön 
jelentést tett a rendőrségnél az eset
ről. A nagy vérveséteségtől teljesen 
elalélt embert beszállították a városi 
közkórházba, hol most gondos ápo
lásban részesül.

A Nemzeti Szállodában eleven 
élet lüktet. A Budapestről hazaér
kezett Dankó Lajos kitünően szerve
zett zenekarával minden hétfőn, 
szerdán, pénteken és szombaton köz
tetszés mellett hangversenyez. A 
szállodás már most tesz nagy elő
készületeket, hogy a nyári évadra 
átalakítsa szebbre és kényelmesebbre 
a terraszt. ‘

Bajai gabona árak. Búza 16 40
— 17 kor. Rozs 13 60 — 14 kor. 
Zab 13 — 13-20 kor. Árpa 14-80
— 15 kor. Tengeri 15-20 — 15-40 
kor. Árak 100 kilógramonként.

A közigazgatási bizottság
ülése.

A közigazgatási bizottság ma dél
után tartotta április havi rendes 
ülését, Bezerédy István főispán el
nöklete alatt.

A polgármesteri jelentés tudomásul 
vétele után Vojnich Máténak az 
árvaszék múlt havi ügymenetéről és 
az árvapénztár állapotáról szóló je
lentését vették tudomásul.

A város egészségügye.
Ezután Kertész Sándor dr. tiszti 

főorvos olvasta föl jelentérét, mely 
szerint a lefolyt hóban nagy mérv
ben uralkodó influenza megbetegedés 
volt, csakhogy intenzivitásából némi
leg engedett. Különösen a tüdővészes 
és a tüdőlobos 5 éven aluli gyerme
kek közt fokozta a halálozást. Jár
vány nem volt. Végül mint örven
detes jelenséget említi meg, hogy a 
lefolyt hóban a mlakai trachomás 
iskola előtti téren egy 37 méter 
mélységű ártézi kút furatott, amely
ből a viz 75 cmtrs magasságban a 
föld felett kibugyog és azóta mindig 
folyik, percenkint 27 liter tiszta 
vizet adva. — Meghalt a múlt hóban 
154 férfi, 162 nő, összesen 358 egyén. 
Született 178 férfi, 180 nő, összesen 
358 egyén. A szaporodás 42.

A jentés tudomásul vétele után 
Dembitz Lajos dr. főügyész referálja 
a mezőrendőri ügyekben beérkezett 
felebbezéseket.

Az első évnegyed köz
gazdasága.

Ezután Regényi Lajos gazdasági 
előadó olvasta föl jetentését az első 
évnegyed közgazdasági állapotáról.

E jelentés szerint az őszi vetés 
a szigorú és száraz telet jól kiállta. 
A tavaszi vetést kellő időben fejez
ték be. A kapás növények alá a talaj 
megmunkálása serényen folyik. Á 
termés kilátások kecsegtetők. Kiemeli, 
hogy a műtrágya használása nagy 
arányú lett. Eddig ettől gazdáink 
konzervatizmusa idegenkedett, de 
minthogy meggyőződtek arról, hogy 
a műtrágyával ellátott talaj hozama 
nagyobb, ma már nagyobb mérvben 
használják.

A munkások keresete mérsékelt 
volt, minthogy azonban a jövőben 
jó kilátásaik vannak, nyugodtak. A 
szocializmus terjed, de szocialitáink 
csendesebbek. A szocializmus terje
déséért a fővárosi pártlapokat okozza.

Ezután a papir-buza ellen kell ki, 
különösen a budapesti tőzsde ellen 
melynek papir-buza üzletei az egész 
világ tőzsdéit irányítják.

4 takarmányhiány nagy, de a ba
jon szerencsére átesnek, ha a kész
let teljesen el is fogy.

Az állalegészség jó, a sertésvész 
ereje múlófélben van.

Építkezésekre az idén nincs kilátás. 
Az ipar is pang, amit annak lehet 
tulajdonítani, hogy a fogyasztó me
zőgazdák anyagi helyzete az idén 
kedvezőtlenebb volt a rósz termés 
folytán.

Á jelentést tudomásul veszik és 
felterjesztik a földmivelésügyi mi
niszternek.

Egyéb jelentések.
Papp György pénzügyigazgató je

lentése szerint az adók nagyon rósz- 
szül folynak be, annak az oka az 
ex-lex és a rósz termés.

Griieff Nikáz tanfelügyelő a múlt 
hóban a szent györgyi iskolát láto
gatta meg, ahol a tapasztaltak ki
elégítették.

Kéri utasittatni a tanácsot az is
kolák részére az ifjúsági könyvtárak 
beszerzésére. Javaslatának értelmében 
határoztatott.

Sztunkovics György az útadó álla
potáról, Eperjessy Béla dr. főügyész 
a helybeli fogház állapotáról olvasta 
föl jelentését, mire elnöklő főispán 
az ülést berekeszti.

H  l «  E  K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ég miizeum. Nyitva 
jzerdán és szombaton délután 3-tól ő-ig 
VaBárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

— Április 16. A szabadkai dalegyesiilet 
közgyűlése a fÖgymnas>«m dísztermében.

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

Április hó 16. Famunkások szak gyűlése 
a „Szarvas" vendéglőben, d. u. d órakor.

— Gyula napja. Városunk tár
sadalmának több előkelő tagja ünne
pelte ma névnapját. A városunkban 
székelő mindkét íonvédezred parancs
nokát Borovicén Gyula és Brabéc 
Gyula ezredeseket, kik ittlétük alatt 
úgy alantosaiknak, mint pedig a 
polgári osztálynak tiszteletét és. be
csülését nyerték el, széles körben 
ünnepelték. Mindkét ezred tisztikara 
teljes számban üdvözölte a két pa
rancsnokot. Polgári társadalmunk 
népszerű tagjai közül dr. Békeffy 
Gyulát, Birkás Gyulát, Váli Gyulát, 
dr Vojnich Gyulát, továbbá Aczéí 
Gyula hittanárt keresték fel igen 
sokan üdvözleteikkel.

— Vencel Lajos kiküldetése.
Önkéntes tüzoltó-testületünk parancs
noka: Vencel Lajos újabb kitünte
tésben részesül. A Bács-Bodrogh- 
megyei tűzoltó szövetség elnöksége 
ugyanis őt küldötte ki, mint a szö
vetség teljhatalmú megbízottját a 
magyar országos tűzoltó-szövetségnek 
f. hó 15-én Budapesten megtartandó 
országos választmányi ülésére.

— Főhadnagyból adótiszt. Ér
dekes kinevezésről ad hirt a hivatalos 
lap mai száma. A szabadkai 6. hon
védgyalogezrednek egyik volt főhad
nagyát, Klein Bélát, aki több éven 
át mint zászlóalj segédtiszt, majd 
mint ezredsegédtiszt szolgált Sza
badkán is és tiszti rendfokozatáról 
történt lemondása után nevét Ke
ményre változtatta, a pénzügyminisz
ter a világosi adóhivatalhoz adótisztté 
nevezte ki.

— Halálozások. Özv. Huttkay 
Rezsőné Knézy Magdolna nyug. vá
rosi tanítói,ő ma 67 éves korában 
elhunyt. Az elhunytban Ruttkay Ist
ván és László városi tanítók édes any- 
jukatgyászolják. — Kocsis József nyug. 
városi rendőrbiztos 62 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt.

— A piaczrendezéshez. A városi 
tanács a közelmúlt napokban végle
gesen rendezte az országos- és heti 
vásárok alkalmával a piaci árusok 
elhelyezését, amiről annak idején mi 
is referáltunk. Csupán a Teleki-téren 
elhelyezett magyar szabók újabb 
helye nem lett megállapítva. Ma a 
magyar szabókra vonatkozólag el
határozták, hogy a jövőben az Eötvös- 
utcában, a bádogosok mellé helyezik 
őket.

— A vándorlantos beteg. A fő
város és a nagyobb vidéki városok 
utcáinak egy ismert abkja: Hazafi 
Veray János, a pörgekalapu és fo
kossal járó »vándorlantos* , betegen 
fekszik aBudapesten A megróvási »ka- 
landok* Írója, a nép- és szegények 
barátja — a hogy Veray »János 
vitéz* magát nevezi — már öreg 
ember. Két év óta gyengélkedik; az 
idei tél pedig alaposan megviselte. Hi
ába, nehéz mesterség a költés. Sú
lyos aszthma-baja kitört rajta. Egé
szen elgyengülve és teljesen lefogyva
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került a Rókus-ki'rházba, a hol most 
ápolják. Az orvosok azt hiszik, hogy 
felépül, de János vitéz szomorúan 
csóválja fejét és azt mondja, hogy 
nem bízik felépülésében.

— Tttz egy Üzlethelyiségben. 
Tegnap éjjel fél 11 óra tájban a 
Wesselényi utcában levő Haverda 
Boldizsár tulajdonát képező emele
tes ház földszinti bolthelyiségében 
tűz keletkezett. Turcsányi József férfi 
szabónak üzlete és műhelye volt a 
helyiségben, még az esti órákban 
bezárta az üzletet s valószínű, hogy 
eldobott gyufától vagy a vasalás alatt 
gyulladt ki a padlón elhelyezett szal
mazsák, amelytől az üzleti berende
zés és a javítás alatt álló ruhane- 
müek is tüzet fogtak. A kivonult 
tűzoltóságnak a bezárt boltajtót be- 
kellett zuzniok s csak légszivattyú 
segélyével lehetett az óriási füsttö
meg eloszlatása után az égő helyi
séget megközelíteni. Azonban Így si
került a tüzet eloltani és a még tűz
ni entes ingóságokat kihordani.

— Öngyilkossági kísérlet. Egy 
szegény életunt öreg ember akart ma 
önkezével véget vetni az élet gond
jainak. Gráci János a 65 éves öreg 
ember neve. Régi gyötrő betegsége 
adta. kezébe a gyilkos szerszámot, 
egy hosszuélű kést, amelylyel hasba 
szúrta magát. Az életveszélyesen 
sérült embert a mentők a közkór
házba szállították..

Forradalom Oroszországban.
Pété rvr, április 12.

A papság körében szintén nem 
nézik tétlenül a ^reformmozgalmat. 
Ez „a harc keresztény testvérsége“ 
cimtí liga alapítására vezetett, mely
nek tagjai papok és részben tanárok. 
Az uj liga programmja ez: 1. A 
világi hatalom istentelen megnyilat
kozása, azaz az autokrácia ellen 
való ,harc. 2. Harc az egyháznak a 
világi hatalommal szemben való 
passzív magatartása ellen, ami által 
az egyház az állam alacsony céljai
nak szolgájává lesz, az istenieket 
elárulja, azaz az orosz egyház nyo
morultan az abszolutizmust szolgálja.
3. A keresztény szeretet elvének 
megerősítése társadalom-gazdasági 
vonatkozásában.

Moszkva, április 12.
A „Vjedomoszti" cimü lap, mely

a kormánynyal szemben való legeny
hébb kritikát is bűnös izgatásnak és 
hazaárulásnak mondja, újabb időben 
a népet tervszerűen az intelligencia 
ellen uszítja azzal, bogy annak tö
rekvései ártalmára lesznek a népnek. 
A nép — úgymond — ne tűrje ezt 
és elemi erővel szálljon vele szembe.

A vásárhelyi gazda érték-
p a p ír ja i.

— Milliós lopás. —
Szinte hihetetlennek tetsző hir ér

kezett ma reggel a szabadkai ren
dőrséghez.

Hódmezővásárhely városban az éj
jel az egykóri szabadkai Geiger-féle 
félmilliós lopáshoz teljesen hasonló 
módon loptak meg egy dúsgazdag 
vásárhelyi polgárt. A két lopás közt 
csupán az a kölömbség, hogy mig 
Geigertől negyedmillió forint kész
pénzt vittek el a tolvajok, adddig a 
vásárhelyi nábobtól értékpapírokban 
vittek el, de majd négyszerakkora 
értéket.
f A rendőri híradás szerint való
szinti, hogy a vásárhelyi lopás tet
tesei is egész tolvajszövetkezetet ké
peznek, és ugyancsak a nagyértéket 
tartalmazó Wertheim pénzszekrényt 
szállították el észrevétlenül.

Készpénz mindössze 4029 korona 
volt a vasszekrényben, de annál na
gyobb értékűek voltak az értékpapí
rok. Kilencvenet)}/ darab első hazai 
takarékpénztári részvény volt ugyanis 
az eltűnt kassza tartalmának legér
tékesebb része, ami körülbelül más
fél m illió korona készpénznek felel 
meg. Ezenkívül még 30 darab vá
sárhelyi, 10 darab endrődi takarék- 
pénztári részvény, egy H L. névre 
kiállított 5337 koronáról szóló tót- 
komlósi takarékpénztári betétkönyv 
és több adóssági kötelezvény volt a 
szekrényben.

A nagy lopás károsultját Nagy 
Tóth Sámuelnek hívják s bizony alig 
hitte róla valaki, hogy ekkora érté
ket őriz a saját házában. A nagy
szabású kasszalopás tettesei azonban 
valószínűleg sejtették, hogy a nehéz 
operációdusan fog nekikjövedelmezni.

A rendőrség eddig csak annyit 
állapított meg, hogy ma reggel két 
ismeretlen urias kinézésű ember tá
vozott kocsin a városból, akikben 
a tolvajszövetkezet tagjait gyanítják.

A nagystílű bűntényről ma az or
szágösszes rendőrségei értesítve lettek

osztrák pénzen.
Bécs, április 11.

A magyar válság gondjainál sok
kalta nagyobb keserűség mardossa 
a király lelkét Az a leleplezés, amely 
a francia katonai puccs leleplezésé
vel egyidejű.

A bécsi francia nagykövetség je
lentést tett őfelségének arról, hogy 
Syveton és Tamburini Ausztriából 
kapták a pénzt, hogy Bonaparte 
érdekében a köztársaságot fölrob
bantsák. A pénzadó egy osztrák fő
herceg volt s a párisi rendőrség 
már le is tartóztatta azt az embert, 
aki apénztBécsből francia földre hozta

Állítják azt is, hogy az adakozók 
közt a bécsi nunciatura is szerepel 
és a katonai puccs szervezésében 
nem csekély szerepe jutott Rómá
nak is. Sem a királynak se a kül
ügyi képviseletnek a francia puccs- 
ról tudomása nem volt s kivált nem 
volt arról, hogy egy főherceg is sze
rephez jutott benne.

E miatt nagy a keserűség a király 
lelkében és a családi tanács, amely
nek összehívását már a lapok is je
lentették. e kipattant nagy titok 
miatt hivatott össze.

SZÍNHÁZ.
Simon Mariska bucsufellépte.

Négy éve, hogy Simon Mariska a 
szabadkai színtársulat tagja és ezen 
idő alatt a közönség nagyon meg
szerette. Ki is érdemelte a szerete- 
tet kedves egyéniségével, tempe
ramentumos játékával és nagy alakitó 
képességével. A legkülönfélébb genre-u 
szerepekben láttuk őt és mindig jó 
volt, — mert mindig a szerepet 
játszotta. Tegnap este búcsúzott 
Simon Mariska a szabadkai közön
ségtől a „Bajuszában Rosette szere
pében. A színházat csaknem egészen 
megtöltötte a hálás közönség, hogy 
jelenlétével legalább némileg lerójja 
elismerését és kifejezze szeretetét 
annak irányában, aki annyiszor szer
zett neki derűs perceket. Amint meg
jelent a színpadon viharos taps fo
gadta amely percekig tartott. Köz
ben gyönyörű v.irágbokrétákat és 
egy hatalmas ezüst koszorút nyílj 
tottak fel neki a zenekarból. Min
den felvonás után sokszor kihívták. 
— Simon Mariska jövőre Nagyvá
radra szerződött; benne a váradi 
társulat egy igen tehetséges sok
oldalú művésznőt fog nyerni.

! T Ö R V É N Y K E Z É S .  ’
í .* « t • • I

A tojáskereskedö mulatsága.
Megírtuk annak idején lapunkban, j 
hogy milyen kalandon esett át Sza
badkán Rövid Menyhért mélykúti 
tojáskereskedő. Rövid ugyanis itj, 
jártában az utcán megismerkedett 
két jókedvű emberrel, akikkel aztán 
több mulató helyet végig járt s mi
kor már teljesen eláztatták s lefek- 

! tették, egyikük kivette zsebéből 420 
koronát tartalmazó pénztárcáját. A 
pénzen a két jómadár megosztozott 
s még aznap elutaztak. A rendőri 
nyomozás megállapította, kogy a 
tettesek Bábity Boszkó szabadkai és 
ifj. Sinkó István többször büntetett 
zentai legény. Később egyiket Szege
den, a másikat pedig Temesváron 
letartóztatták s mindkettőjüket Sza
badkára hozták. A ma megtartott 
főtárgyalás alkalmával a két vádlottat 
azért is felelősségre vonták, mert 
Szabadkára érkezésük előtti napon 
Zentán Bojnicki Lukácstól 5 koronát 
loptak el. Ezen bűncselekményüket 
azonban mindketten tagadják. Bábity 
beismeri, hogy Rövid Menyhért 420 
koronáját ő vette el, de Sinkót men
teni akarja. A bizonyítás során azon
ban kiderült, hogy -a pénzen meg
osztoztak és hogy Sinkó a kapott 
pénz egy részéi a postatakarékpénz
tárban helyezte el. A kir. törvényszék 
ezek alapján Bábity Boszkót lopás 
büntette miatt 6 havi, Sinkó Istvánt 
pedig 1 évi börtönbüntetésre ítélte.

REG ÉN Y  CSARNOK.

33.
,,Ez szemébe nézhet a világnak, 

gondolta Baumné, nem kell félnie" 
nem kell hajlongnia, ha az élet ko
molysága szembeszáll vele. Ilyen ka
rok, ilyen kezek keresett cikkek. 
Ezután fájdalmasan nézett végig 
Emilen: „Ennek is másképen lehetett 
volna, ha ő is, mint Károly, a rás
polyhoz nyúl a toll helyett." De el
nyomta mérgét. Ma, Emil születés
napján, Károly megérkezésekor^ vi
dámnak kell lenni. Nem akarta meg
újítani a régi vitát az ezen kérdés
nél tulérzékeny szomszéd úrral.

Baumné tehát hozzálátott a szüle
tésnapi kávéfőzéshez, s nem soká 
mind a négyen kedélyesen ülték kö
rül a családi asztalt, s szürcsülték 
kávéikat. Majd a beszélgetés kezdő
dött. Természetesen Károlynak kel
lett először is újdonságaival előállni 
és neki sok mondani valója volt. 
Bejárta a világot, sokat látott, s a 
látottakon képességéhez mérten so
kat is elmélkedett.

Azután a régi időkről beszélgettek, 
a szegényházi ismerősökről. Sokan 
meghaltak, az életben maradottak 
tovább tengődtek nyomorúságukban. 
Nagyon kevésnek sikerült csak lé
rázni a nyomor nehéz bilincseit és 
a nyomor fölé kerekedni.

Mariról, csendes megegyezés alap
ján nem tettek említést. Nem akar
ták Emilt megszomoritani, nem akar
ták eszébe juttatni boldogtalan édes 
anyját, nem akartak neki alkalmat 
adni, hogy atyja felöl tudakozód- 
hassék.

' (Folyt. köv.)

Felelős szerkesztő:

D ü O O V I C H 1 ¥  K E. 
Laptulajdonosok : AZ A L A P I T Ö .K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

Baron Yilmos
nagy sirköraktára BAJA,

1< öz ponti Szálloda épületében

Dús raktár legfinomabb 
és legolcsóbb sírkövek
ből Betűk arauvozásá- 
nak tartósságáért ke

zesség vállaltatik. 
Szolid és jó munka. 

Temetői
munkát elvállalok'.

* * * * * *

N A G Y

kalap-raktár.
Van szerencsém a helybeli és 

vidéki n. é. közönség szives tudo
mására hozni, hogy a közelgő tavaszi 
és nyári idényre kül- és belföldi 
kalapokból rendkívüli nagy választé
kot tartok

raktáron, valamint sapkákban, min
den árban. Különösen figyelmükbe 
ajánlom a hírneves P. C. Habig, 
valamint Guisseppe Petroli olasz 
gyárak különlegességi kalapjait, me
lyek csakis egyedül nálam vannak 
raktáron

Szives pártfogásukat kérve, ma
radtam alázatos tisztelettel

F is c h e r  P á l,
Baja.

* * * * * *

A világhírű

D E L  A WA R E
adja a legjobb bort. 

Oltani, permetezni nem kell.

beírását ingyen küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
szőlőoltvány-eladá*!

Cim:

Szíjgyártó Nagy Mihály.
Felsö-Scgesd

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

8s“  szaletli
teljesen jó karban, függönyökkel 
együtt, korcsmárosoknak vagy szőlőbe 
kiválóan alkalmas. Bővebbet

Szemmáry János
vendéglősnél.
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Árverési hirdetmény.
kiküldetést rendelő végzése folytán 
a helyszínén vagyis Szabadkán II. 
kör, 126. h. sz. és a halasi szőlők
ben leendő eszközlésére és pedig a

Czviin Antal volt szabadkai lakos jy órája határidőül kitüzetik és 
hagyatékához tartózó és leltározott a|jj10Z a venni szándékozók ezennel 
2998 kor. 20 fillérre becsült bútorok, Qjy niegjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
ágynemüek, borok, hordók és pálinka- az érintett ingók ezen árverésen a 
főző kazánból álló ingók nyilvános (jecsaron js eladatni fognak, 
árverés utján eladatnak. Szabadkán, 1905. április hó 7-ik

Mely árverésnek a szabadkai kir. napján. Bende Ignác,
járásbíróságnak 1904. Ö. 549/9. sz., kir. bir. végrehajtó.

Baktáromon I-ső rendű égetett mész ára métermázsánként 2 K 80 fill.
Baján égetett l-sö rendü szép, fehér, darabos mész ára métermázsánként 3 K 60 fin ■i Tömeges vételnél- árkedvezmény. n  Állandóan nagy raktár, h

B aja , 1905 . i p r i i  hó. Schleicher Antal, Baja.

e x x  X I

8  k o r.-é rt fa k e re tü  e rő s  a c é lso d ro n y b e té te t,
mely olcsóbb mint a szalmazsák.

Az ágy belméretének beküldése után gyorsan és pontosan készítem.
Úgyszintén sodronykeri- 
téseket udvarok, kertek, 
szőlők kerítéséhez 42 
fillértől feljebb és minden
e szakba vágó munkát.

a i?- *«*“» ■> i ■"»-

K IS  H IR D E T É SE K .
Minden szó C3 f i l l e r  Vastag betűkből ö  
f i i  é r .  Legkisebb h ird e té s  3 0  f ü l é
Iá VQ&ulÁVIÁ ajánlkozik házakhoz, elv H loíllvllv mosott ingeket és gal

lérokat is elvállal. Ing vasalási dija 12 fill, 
ga lér 3 fill. Balláné, Dominusz-ház, ház
mesteri lakás.

Raktár kiárusítás gadbató  á rb an
Kész női ruha, falous, alsó szoknya, gyer
mek ruha, nói ing stb. VI Deák-utca Dr. 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó’
A n11L vál'lllin K önyv-,papír-, zenemü- 
2111 t i l l  HU 1U III • kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasiummal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsön könyv
tárának havi 30 kr. a dija. Cigaretta papír 
100 drb.-os dobozokban csak 9 kr., legfi
nomabb csak 11 kr. H asznált könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, einlék- 
köny ek, képes könyvek, imakönyvek stb 
Bámulatos olcsón lehet venni az Antivárim- 
ban Szabadkán.

I *

E z  n e m  m e s e ! -gfriffigMg- E z  v a l ó s á g !

Figyelem
i A. 99 9 I

Dupla fedelű ezüst óra csak 6-— frt 
■ Roskopf nickel óra csak 2 — frt

Pontosan jaró ébresztő óra csak l-50 frt U y t Qphfll a világon másutt 
Tula ezüst óra csak. ,n- ÖCllUI nem kaniat• • • • • I0-— frt nem kapja!

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. W Tegyen egykisórletet és meggyőződik, hogy 
s e l io l  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
Alapittatott 1898.

muoras es D  ■ 
ékszerész J « . 

Granaug-féle bankház épületben. Alapittatott 1898.

ÖZY. SPITZER SIMONNE és TARSA BAJÁN
Első bajai francia-cserép, tégla és cenientáru gyár. építési anyag raktár

Díszes metallique és mo
zaik cementlapok, legszebb 
és legtartósabb burkolat, 
folyosók, konyhák, üzlet- 
helyiségek stb. részére. 
Kiállításokon kitüntetve.

I l i s z e s  F r a n c i a  H o r n y o s  c s e r é p  legjobb és legolcsóbb

tetőfedő anyag. - W  Tessek árjegyzéket kérni. Telefon 33

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

barna v. fekete.

czipöralftára Szabadka, Főtér I . szám.

Valódi Goodyear „Világ-czipő, a jelenkor 
elismert legjobb cipője.

e g jo b  
HiVitel !

leány fűzős cipő
fekete v. barna.

Férfi czugos cipő, tartós ft. 2 50 

Férfi fűzős cipő, erős „ 3  —

Férfi fűzős Boxc'pő „ 4 50 

TiSZti CipÖ borjubőrből ,, 4'75
Goodayer varrott.

Férfi fűzős cipő tTeVgt. „ 4 .—  

Férfi fÜZ. cipó Chevrauból j, 5 50
Goodyear varrott.

Férfi hegymászó cipő ,, 6.75

• ••••A,

lítiumul

Női czugos cipő ft. 2 50  

Női fűzős cipő, tartós „ 2 75 

Női gombos cipő, fekete „ 3 —  

NŐi ftíZÖS CipÖ, barnabőrből „  3 —  

NŐI fél CipÖ fekete bőrből „ 2 ’—  

NŐI fél CipÖ barnabőrből „ 2 25 

NŐI fŰZÖS CipÖ Chevrauból „  4  z5
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

2>iVatos formáK ? Jó anyag

elegáns’ Olcsó! 
:oui ip a ri

Tartósság Kiváló minőség!

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




