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Az időjárás politikája.
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céltudatos nemzeti földbirtok poli
tikának.
Úgy nemzeti, mint gazdasági szem
pontból az országnak közép- és
paraszt-birtokokra volna szüksége,
a nagy uradalmak az erdős perifé
riákon érvényesülhetnének mint az
erdők exploitirozói és iparüzői.
A kisbirtok parczellázásával s az
erbődirtok centralizálásával oly rend
kívüli gazdasági erőforrások nyíl
nának meg, melyek a magyar me
zőgazdaságot minden válságain át
segítenék s az önálló vámterület
aegise alatt okvetlenül kifejlődő ma
gyár ipar pedig biztos alapokra he
lyezné az ország közgazdasági hely
zetét.
Mert a XX-ik század lüktető, ro
hanó életviszonyai között lehetetlen
állapot, hogy egy nagyhatalmi 4kiadásokkal terhelt modern állam,
folyton csak a felhőket lesse búza
termése érdekében, mert ha nem
esik, vagy ha sokat esik, vagy ha
roszkor esik, akkor az ország oda
van, mert egyetlen gardasági forrása
kiapad.

A politikai válság mellé, mely oly
súlyosan támadja meg összes érde
keinket, úgy látszik, hogy még a
rósz [termések, a rósz időjárás vál
sága is fog járulni.
Pedig egy újabb rósz termés a
tavalyi sovány esztendő után való
ságos katasztrófa súlyával fog hatni
erre az országra, mely teljesen a
mezőgazdaságból él és meríti erőit.
Ez a gondolat önkénytelenül is
a gazdasági különválás eszméjét
propagálja.
Mert nem az csupán a kérdés,
vájjon a magyar mezőgazdaság ki
állja- e a különválással járó rázkódtatást, de még inkább az, lehet-e
fenntartani soká azt az állapotot,
hogy mindent a mezőgazdaságtól
várjunk, mindent a földből akarjunk
kizsarolni, mikor a nagy szárazsá
gok és májusi utófagyok majdnem
évről-évre válsággal fenyegetik ná
lunk a gazda reményeit, s mikor az
amerikai, a szibériai, a román stb.
konknrrenciával is kell számolnunk
mindenfelé.
A mikor ezek sokkal olcsóbban
állíthatják elő búzájukat, Németor
szág pedig elzárkózik előlünk, akkor
az osztrák közösség, az osztrák
piac csak egy szalmaszál, amelybe
csak ideig óráig kapaszkodhatunk.
A magyar mezőgazdaság tehát
válságba jutott igy is, amúgy is,
egyedüli segítsége csupán az lehet,
ha a keletkező ipar által a közjóiét
emelkedvén, itthon nyer piacot és
ahhoz a piachoz alkalmazkodván,
belterjesebb
gazdálkodást
•
.
* >-V
*- üz.
Mikor Szibéria és Amerika tér
ségein olcsó és könnyű eszközökkel
termelik a rengeteg gabonát, akkor
Közép-Európában rettenetes luxus
pusztán az őstermelést űzni, búzá
val, rozszsal, szóval magterméssel.
Ha a gazdaság rá fogja szorítani
gazdáinkat arra, hogy a természe
tes fogyasátáshoz alkalmazkodjanak,
akkor már félig felfogta annak a
rázkódásnak az erejét, melyet nem
csak a különválás, de általában a
változott viszonyok következtében
a magyar mezőgazdaságnak okvet
lenül kell szenvednie.
Természetesen a gazdasági kü
lönválást rendkívül óvatos és hoz
záértő előkészületeknek kell meg
előzniük és pedig első sorban egy

Az Eötvös-féle tnditványt tárgyal
ták ma.
A karzat népes, a hajóban azon
ban bizony gyéren képviselvék a hon
atyák. Pedig tegnap elkeseredett volt
a hangulat, ma mintha némikép meg
enyhült volna.
A tanácskozást Justh Gyula vezette.
A kormányt Tisza Isván gróf és
Hierommi miniszterek képviselik.
A tegnapi ülés jegyzőkönyvét hite
lesítik.
Justh Gyula a fegyelmi tanács
kérdését vetette fel azért, hogy ha
tározatot provokáljon.
Ezen aztán vita kerekedett.
Ugrón Gabor, Szőts Pál, Rakovszky István, Szederkényi Nándor
szóltak a tárgyhoz, ezután pedig
olyan határozatot hozott a Ház,
hogy a fegyelmi bizottságot a Ház
választott tisztviselői alkottják meg.
Barabás Béla, a lil ik bíráló bi
zottság elnöke jelenti, hogy Dömötör
Mihály mandátumát igazolták.
A napirend szerint az Eötvös-féie
indítvány tárgyalására került a sor.
Keglevich István gróf szólott első
nek a tárgyhoz, bár kijelenti, hogy
kellemetlen kötelességet teljesít, de
hallgatva mellőzni a dolgot nem
lehet. Ebben az esetben pedig a

Spitzer jgttácz

Vendlgtílíbeu Vasárnap
este, színházi előadás után

ORSZÁGGYŰLÉS.
A k é p v is e lő h á z ülése.
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közvélemény esetleg félreértené a
hallgatást.
Molnár Jenő: Hol a közvélemény ?
A közvélemény elseperte magukat!
(Nagy zaj.)
Keglevich István gróf képviselő
nem pártja megbízásából beszél, ha
nem a maga nevében szólal fel. A
rosszaláshoz nem járul hozzá.
Felkiáltások balról: Azt elhisszük.
Keglevich István gróf: Ami nem
sikerült, az sohasem volt helyes, de
jogtiprásról itt szó sincs! A Ház a
saját tanácskozási rendjét bármikor
megállapíthatja, ehhez alkotmánynak
semmi köze!
Felkiáltások balról: Ez már a
tiszta hóbort!
Keglevich István gróf: Itt törvénysértésről szó nem is lehet.
Rákosi Viktor: Ez nem operaházi
Keglevich István gróf: A revizió
célja volt az obstrukció megfékezése.
Végre is, mi az az obstrukció ? (Hall
juk, halljuk!)
Rákosi Viktor: Nekünk Keglevich
ne beszéljen az obstrukcióról. Mi
jobban tudjuk, mi az obstrukció!
(Derültség).
Keglevich István: Magyar eredetű-e
az obstrukció? Nem. Másutt is volt
obstrukció ős mindenütt erőszakkal
törték le. Ha kellett, katonasággal
is tetőzték.
Rákosi Viktor: És éppen április
14-én mondja ezt!
Elnök: Kéri Rákosit ne szóljon
közbe.
Keglevich István: A világ összes
parlamentáris tartományaiban.........
Nagy zaj keletkezett erre.
Elnök kérdi, vájjon a tartományt
Magyarországra értette-e ? (Nagy zaj.)
Keglevich: Nem kell interpretálnom
szavaimat, csak ismételnem. Azt
mondtam, hogy a világ összes par
lamentárisai: kormányzott tartomá
nyaiban . . .
A zaj erre újra kitör.
Keglevich István: A rosszalási in
dítványhoz nem járul hozzá, mert
céltalannak tartja és hozzáteszi, Ízlés
telennek is tartja. (Nagy zaj balon.)
Rákosi Viktor: Halljuk a szabad
elvű ízlést !
Keglevich István: Folytonos zaj
ban tovább beszél és kijelenti, hogy
nem járul hozzá az indítványhoz.
(Helyeslés a jobboldalon.)
Babó Mihály beszélt ezután. Cso
dálkozik azon, hogy találkozik itt kép
viselő, ki a törvényeket nem ismeri.
Polemizál Keglevicchel, aki több
ségi határozatra hivatkozik a novem
ber I8 ra nézve. Ez nem áll. A
többséget akkor senki sem állapí
totta meg. Az sem áll, hogy az előbbi
országgyűlés határozatát ne lehes
sen megmásítani. Az Eötvös féle in
dítványt elfogadja. (Helyeslés a bal
oldalon.)
Szünet következett, a mely után
folytatják a tanácskozást.

tombola-estély.
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Tisza István Jgróf miniszterelnök
beszélt. Babó azt mondja, hogy
a revíziót azért csinálta csupán,
mert a katonai javaslatokat simán
akarta elfogadtatni. Ez nem áll. Mert
a revizió sem a katonai sem a gaz
dasági kérdésben a klotürt nem
célozta. — A mi a keresztülvitel
módját illeti, kérdést tesz fel, Ha
az országnak olyan szerencsétlen
törvénye volna, amely húsz ember
nek megadja a jogot, hogy mindent
megakasszon, mit cselekednék ? Azt,
hogy ezen segít. Itt a forma meg
fojtotta az alkotmányosságot. A vá
lasztás aközött lehetett, a formát
vagy a lényeget tartsuk-e meg. Ná
lunk nem törvényben, hanem a ház
szabályokban volt a hiba, amely
szabályok 2U embernek megadták a
módot, hogy bármely ideig is min
den alkotást megakasszanak. (Nagy
zaj a baloldalon.)
Felkiáltások: Legyen vége a ko
médiának.
Tisza István gróf: A rosszalási
indítványt a jelen esetben céltalan
nak tartja.
Felkiáltások balról: Vád alá kel
lene helyezni.
Felkiáltások jobbról: Tessék! Tes
sék I
Tisza István: Értelme nincs, mert
a kormány tudja, hogy a többség
bizalmát nem birja.
Felkiáltások balról: Hát akkor
mért nem mennek?
Elnök: Csöndet kérek! Gajári Géza
képviselő urat felkérem, ne szólogasson közbe. (Nagy zaj jobbon).
Gajári Géza lármáz, de csak egyet
lehet hallani, hogy csak egyszer szólt
közbe. Gajári képviselő ur folyton
ujongolt. Utasításokat az elnöknek
nem adhat, mert különben a megfe
lelő szakaszt alkalmazom. Engem
pártossággal vádolni nem lehet.
Tisza István gróf folytatja. (Zaj a
baloldalon).
Justh Gyula: Sághy képviselő urat
felkérem, ne zajongjon.
Tisza István: tessék interpellációt
intézni, megkapják rá a választ. A
kormány addig helyéről nem mehet
el mig fel nem mentik, nem látja
célját az indítványnak, |nein fogadja
el. (Helyeslés jobbról.)
Buzáth Ferenc beszél ezután a
javaslat mellett, majd Meződ Vilmos
támadja a kormányt Percei Dezső
nyugdija miatt. Elfogadja Eötvös in
dítványát.
Darányi Ferenc kéri, utasitassék a
kormány a Percei féle ügyiratoknak
a Ház elé leendő terjesztése. Ezzel
az ülés véget ért. A vitát holnap
folytatják.

TombelatárgyaH égisz napon át a Vendéglő
HiraHatában láthatóKCsengő Jani tambnraztncHara fog Ho’zremüHödni.
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B A JA és V ID É K É .
Rovatszerkesztő: Fodor Károly.
Baja, április 14.

Báttaszók D om bóvár. Lapunk va

sárnapi számában szólaltunk fel,
hogy a baja-báttaszéki Duna-hid épí
tésének megkezdése túl hosszú ideig
húzódik. Ma egy tolnamegyei lapot
olvasva, azt látjuk, hogy a vasút
egyik kiegészítő vonalán már seré
nyen dolgoznak. A báttaszék-dombovári vasúti vonalról van szó. Ez a
vasúti vonal a baja-báttaszéki vasút
egyik kiegészítő részét képezi és ezt
a rátóti vasúti vonalat most alakit
ják át elsőrangú vasuttá. Ugyancsak
tervben van a baja-szabadkai vasúti
vonalnak elsőrangúvá tétele, amely
munkához szintén nemsokára hozzá
fognak. Remélhetőleg a hid építése
sem marad el soká.
Isk o la lá to g a tá s. Dr. Radványi
Ferenc, megyei kir. segédtanfelügyelő
meglátogatta a bajai izraelita népés polgári iskolákat. A tanfelügyelő
a látottak és hallottak felett teljes
megelégedését fejezte ki. A tanítás
módszeréről és a növendékek hala
dásáról a legnagyobb megelégedéssel
nyilatkozott.
A lé g szesz ára. A bajai légszesz
gyár az országban a legeslegdrágáb
ban adja fogyasztóinak a légszeszt.
E miatt folyton folyvást hallunk
panaszokat a fogyasztó közönség
részéről. Most különösen elégedetlen
kedik a közönség. A légszeszgyár a
városi kórháznak ettől a héttől kezdve
25 ti Dérért adja a légszesz köbmé
terét, de a magán fogyasztóknak egy
fél fillért sem akar a 3 t fillérből
engedni.
U j g y e r m e k -m e n b e ly . SzentJános városrész Baja város minden
egyéb részétől legalább egy negyedórányira fekszik. Ebben a távol fekvő,
jobbára munkások által lakott város
részben nincsen sem iskola, sem
óvóda, sem pedig gyermekinenhely.
Ezen a bajon most segítve lesz.
Spitzer Benő gyáros kérelmére a
város Szent-János városrészben uj
gyermekmenhelyet létesít.

rás egyik rosszul fizető mulató ven
dégét megszurkálta. Balázsev István
mulatott a béregi nagy korcsmában
és Tubaily tamburázott neki. Mikor
lizetésre került a sor, Balázsev csak
20 fillért nyomott a kezébe. Ez anynyira dühbe hozta a tamburást,
hogy kirántotta a kését és több he
lyen megszórta smucig vendégét.
F eg y v e r a

gyerm ek

k ezéb en .

Súlyos baleset történt a Bajával
szomszédos Szeremlén. Földvári Ist
ván 15 esztendős fiú elment Tóth
János ottani földmives házába. A
házban nem volt senki otthon, csu
pán Tóth János 12 esztendős Kál
mán fia. A két (iu egy ideig az ud
varon játszott. Majd bementek a
szobába és itt levette a falról a
Földvári fiú a gazda dupla csővü
fegyverét. Egy ideig babrált a fegy
veren. Egyszerre elsült a puska és
a l 2 esztendős Tóth tiu jajveszékelve
bukott a földre. A szülök a megse
besült fiút behozták a bajai kórházba,
hol konstatálták, hogy a fiút 15
miliméternyire a szive alatt találta
a golyó. A szerencsétlen fiú most
élet és halál között lebeg a bajai
közkórházban.

A levélhortlók mozgalma.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, április 14.

Néhány napilapnak az a közle
ménye, hogy a budapesti levéhordók
anyagi helyzetük feletti elégedetlen
ségüknek titkos éjjeli ülésben adtak
volna kifejezést és ott elhatározták
volna, hogy az esetre, ha benyúj
tandó kérvényüknek nem volna fo
ganatja erőszakos eszközökhöz nyúl
nak, stb. nem felel meg a valóságnak.
A való az, hogy a levélhordók a
budapesti postaszolgák és altisztek
Stáhly utcai körhelyiségében egy
loyalisan előre bejelentett értekezle
tet tartottak, amelyen kérvény be
nyújtását határozták el oly irányban,
hogy az a mellékilletmény, amelyet
1904. évi októberig az experess
pénzekből évi részletben kapták
A bajai d u n a i m o ln á ro k sok (fejenkint 30 — 100 k) és amely más
kellemetlenségnek vannak kitéve. A alapon épen most vau kifizetés alatt
bajai Dunapart és a Duna már nem az 1901. évi negyedik negyedre vo
tartozik Baja vagy Bácsmegyéhez, natkozólag, ezentúl havonkint járuhanem Rest-megyéhez. A kiskőrösi lólag utalványoztassék ki.
A levélhordók a kérvényüket a
általános betegsegélyző pénztár erre
támaszkodva, azt követeli, hogy a i legkorektebb formák közt terjesztik
bajai molnárok a malmukban alkal j elő, mert bíznak fölőttes hatóságuk
mazott munkásokat az egy napi jó indulatában és kérelmük jóakaró
járóföldnyire levő kiskörősi beteg és helyes megítélésében.
segélyző pénztárnál írassák be és
értük ott űzessenek. Hát ez teljesen
lehetetlen. Ha a bajai molnárok erre
A háború.
tényleg rákényszeritletnek, úgy a
L on d on , április 14.
munkásaik elesnek a betegsegélyzőpénztár előnyeitől, mert az lehetet
A „Daily Telegraph" arról értesül
len, hogy bajai beteget akármelyik Tokióból, hogy azt a híresztelést,
pestmegyei község orvosa kezeljen. hogy hét japán hajó elsülyedt, hiva
Reméljük azonban, hogy ez a lehe talosan teljesen valótlannak jelentik
tetlen, majdnem nevetséges eset nem ki. Okuma gróf volt miniszterelnök
fog bekövetkezni.
egy beszélgetés során kijelentette,
T ü zek . Baja város környékén a hogy Oroszországtól a távol Keleten
héten több tüzeset fordult elő. / e/.sö minden harcászati erőt el kell vonni
Szent-Ivánon Gerstmayer István há és nem szabad megengedni, hogy
zának kéménye kigyult, ettől meg Kina \agy Japán partjain hajóhada
gyulladt a ház is és földig porrá kat tartson. Rorl-Arturnak, Vladiégett. Garán Hel'mer Andrásné háza vosztoknak és Szahalinnak ismét
égett le. Nagyobb tűz pusztított Japán tulajdonába kell kerülniük,
Herceg-Szántón. Gáál Jánosné ki mert régi jogon az országhoz tar
hordta az udvarra a pörnyét, az toznak.
ebben levő zsarátnokot felkapta a
L on d on , április 14.
tűz. Ettől kigyult Gáál János háza
A Daily Mail jelenti Hongkongból,
A tűz gyorsan terjedt és az utcában
hogy a „Nagyvezér** jelentése szerint
leégett hat ház teljesen.
két japán cirkálót kedden éjjel a
S z u r k a ié tani b urás. Feljelentés Rock-foknál, néhány mérlföldnyire
érkezett a bajai kir. járásbírósághoz, Hongkongtól délre teljes gőzzel, el
hogy Tubaily Mátyás béregi lainbu- oltott lámpákkal délre látlak tartani.

Szt.-Pétervar, ápr. 14.

A Novoje Wremja haditudósítója
az orosz jobbszárny helyzetét a ja
pánok sikeres megkerülő mozdulatai
miatt rendkívül veszélyesnek mondja
A terep különben mindkét hadviselő
léire nézve nagyon kedvezőtlen.

H ÍR E K
TÁJÉKOZTATÓ.

1906. április 16.

Löschinyer Béla
főgymnasiumi tanár, eljegyezte Körtvélyessy Valérkát. Körtvélyessy Béla,
ipartestületi jegyző kedves leányát.
Az eljegyzési ünnepélyt a boldog
családi körben kedden este tartot
ták meg.
—

E lje g y z é s .

—

Az

újvidéki

uj

plébános.

Újvidékről Írják: Ámon Pál d r, uj
plébános ünnepies bevonulása igen
díszes volt. A vasútnál Szlávi fel
ügyelő és a templomnál Tillinger
adminisztrátor üdvözölte az uj plé
bánost. Ámon meghatottan válaszolt,
mire a nagy számban megjelent
hívekkel a templomba vonult misére.

Szabadkai közkönyvtár és muzeuin. Nyitva
íz rdán cs szombaton délután 3-M1 5-ig
Vanárnap délelőtt 9 töl 12-ig.
— Április 15. A szabadkai dalegyeaiilet
közgyűlése a f« gymnaB’sm diszteim óben.
— Szabad L y c e u m v a sá rn a p i
Április 1G. D. u. 3 órakor az izr. öns. fe lo lv a s á s a A szabadkai Szabad
és gyám. egyesület közgyűlése.
Lyceum-egyesület legközelebbi felol
Április lió 16. Fam unkások szak gyűlése
a Szarvas44 vendéglőben, d. u. 3 órakor. vasását e hó 16 án vasárnap rendezi

— K a ton ai k itü n te té s . Őfelsége

elrendelte, hogy Bábu Frigyes 86.
gyalogezredbeli I. oszt. századosnak
a legfelsőbb megelégedés kifejezése
tudtul adassék.
— Ig a zsá g ü g y i k in ev ezés. Az
igazságügyiminiszter Hajós Imre új
vidéki törvényszéki joggyakornokot
az újvidéki törvényszékhez aljegy
zővé nevezte ki.
— M e g sziv lelésiil Szabadkának,

A szombathelyi kulturegyesület teg
napi ülésén a szombathelyiek egy
régi vágyódásának a teljesítésére ha
tározta el magát. Kimondotta, hogy
a kultúrpalota építését még az idén
megkezdi. Ehhez az állam 86000
koronával járul hozzá, a múzeum
nak főfelügyelősége az alapozás kü
lön költségeire 7000 koronát ad,
van egy millió tégla Wálder gyáros
ajándékából, az egylet 10,0J0 koro
nát ád s igy 14 ezer korona hiány
zik a 136,000 koronára tervezett
építkezéshez. A kultúrpalota terveit
a múzeumok főfelügyelősége készí
tette el s azt Boldinyi és Rauscher
építészek változtatásaival az egylet
kivitelre elfogadta s elhatározta azt
is, hogy az idén még hozzálát a ki
vitelhez.
—- M egfcleb b ezett v á la sztá s. A

helybeli ipartestület múlt vasárnapi
közgyűlésén alakította meg uj elöl
járóságát. A választás ellen azonban,
mint értesülünk, az elsőfokú ipar
hatósághoz felebbezést nyújtottak be.
A felebbezés indoka az, hogy a tiszt
újító közgyűlés nem volt határozatképes.
— Uj leg elö b eo sz tá s. A tehén
csordák legeltetése körül felmerült
nehézségek megszüntetése végett a
városi tanács a legelők uj beosztá
sát rendelte el. Az uj beosztás külö
nösen azért vált szükségessé, meraz I. kerületből legelőre hajtott tehet
neknek 16 kilométernyi utat kelletmegtenniük s a hosszú utón elveszí
tették a tejet. Az uj beosztás a köt
vetkező: 1. kerületi legelő: A kórház
melletti birkajárás kapcsolatosan az
eddigi sáridon legelővel, a szegény
házkörüli iúrkajárás, a régi cserépégetői kaszáló, továbbá a Gsik-féle
föld déli oldalával határos 17. számú
parcella körülbelül 2 és fél láncot
kitevő dombos területe, végül a mlakai kaszálóból az anyaszéna lekaszá
lása után az u. n. G ibrics bid mel
lett az árok mindkét oldalán elterülő
11 láncot kitevő parcellák. Ezen
legelőkre 4 drb nyugati fajú bika
lesz beosztva és ide csakis nyugati
fajú tehenek hajthatók. A 11 kerü
leti legelő a jelenlegi deszkás! tehéncsorda járás, amelyre pedig 4 drb
magyar fajú bika oszlatik be és ide
csakis magyar fajú tehenek legelte
tése lesz megengedve.

a főgimnázium dísztermében. A fel
olvasó dr. Váli Dezső orvos-tudor
lesz, társadalmunknak ezen illusztris
tagja, ki már a Szabad Lyceum kö
rében a múlt években igen praktikus
s eszmékben gazdag felolvasásokkal
gyönyörködtette a hallgatóságot. Fel
olvasásának cime: A gyógyítás mes
terségének története. A felolvasás
kezdődik pontosan esti 6 órakor.
Belépő jegyek ára nem tagok számára
50 fillér.
— A m áv. a lt is z t i k ö r müpártoló
osztálya vasárnap délután, az altiszti
kör helyiségében értekezletet tart,
melyre a tagokat ez utón is meghívja
az elnökség.

Megemlékeztünk
annak idején arról, hogy Kovács
Tivadar balletmester, a nagyváradi
hadapródiskola kitűnő hírnevű tánctanitója városunkban tanfolyamot
nyitott. A tanfolyamon városunk
előkelő családjaiból számos növendék
vett részt és husvét hétfőjén a tan
folyam befejezésével próba bálon
mutatja be a növendékeit a nagykö
zönségnek. Nagy érdeklődés mutat
kozik a táncvizsga iránt, mert nálunk
ezúttal először lesznek bemutatva a
nagy kedveltségü jelmeztáncok, spa
nyol, francia, magyar, bébé és füzér
láncok. A jeles képzettségű ballet
mester különben a zeneirodalommal
is foglalkozik s ép most jelent meg
egy szép szerzeménye,Chrisanthemum
keringő cim alatt, mely a helybeli
könyvkereskedésekben is kapható.
— A g á ti fisk á lis m e g h a lt, így
irta magát Vukovics Jócó, a >strohmann«, legutóbbi időkben a szabad
kai szegényház lakója. Szomorú utonmódon tett szert közismerelségre és
ennek révén közsajnálatra. Most már
meghalt, igazán egyenlő lett min
denkivel Tegnap délután még csak
gyengélkedett a szegény ház cellá
jában, ahol a »kedves nővér« hű
ségesen ápolta. Este felé magához
kérette a szegényház gondnokát, aki
től lél liter bort kért, amit meg is
kapott. Jó étvágygyal ürítette ki félig
az üveget. Az apáca ekkor magára
hagyta. Később a gondnok ismét
felment hozzá, de ekkor Jócó, a gáti
liiskális már meg volt halva. Bizony
mondom, hogy azok nem lesznek ott
a temetésen, akikért annyiszor stroh
manoskodott. Megérdemli-e vagy nem,
ez most már nem a földi igazság
szolgáltatás dolga.
— T á n c v iz sg a .

— S zab ad láb ra h e ly e z e tt m é r 
nök. I iteli tudósítás nyomán mi is

megírtuk, hogy Popov Péter mérnö
köt hitvesgyilkosság gyanúja miatt
letartóztatták. A mérnököt a napok
ban szabadlábra helyezték.
— L e ta r tó z ta to tt c ig á n y z se b 
to lv a jn ő k . A rendőrséget ma két

oldalról is értesítették, hogy szabadkai
illetőségű cigáuyasszonyokat zsebtol
vajlás miatt letartóztatták. Az egyik
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notórius tolvajnőt Kovács Teréznek
hívják, ki Szolnokon próbálkozott
könnyű keresetre szert tenni, a má
sik pedig Kovács Antalnó Kovács
Mari, akit pedig a lévai rendőrség
ért tetten és egyelőre gondjaiba vette.
— J á n o s v ité z d a lsz ö v e g e kap
ható 20 fillérért Vig Zs. Sándor könyvkereskedésében.
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lató Istenekében Juno szerepében.
Áldor tehetsége valóban nem szorul
reklámra és hisszük, hogy a sza
badkai közönség, mely őt számos
kiváló alakításban látta, megfogja
tölteni a jutalmazandó kedvéért a
színházat.

A szo m b a th e ly i p e tíc ió .
B udapest, ápr. 14. A királyi Kúria
második váíasztótauácsa ma dél
előtt hirdette ki a határozatot a Blaskovich Sándor szombathelyi man
dátuma ellen beadott petíció dolgá
ban. A Kúria a kérvényben felhozott
M
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.
etetési, itatási és vesztegetési vádakra
Landau L ázár tá n cm u la tsá g a .
nézve elrendelte a bizonyítási eljárást
Gyilkosság fogadásból. és a vizsgálat foganatosításával a A szabadkai vigkedélyü ifjúság köz
reműködésével 1905. évi április hó
Megdöbbentő állati kegyetlenségről győri királyi tálját bízta meg.
24-en (husvét hétfőjén) a „Hungária"
írnak Szelistyéről.
Hegedűs L ó r á n t B ánffysta. nagytermében nyeremény sorsolás
Két legény poharazás közben tré
Budapest, ápr. 14. Bánll'y Dezső sal egybekötött zártkörű
húsvéti
fás fogadásból lemészárolta a har
madikat, a kivel együtt mulatoztak bárót tegnap Szegeden képviselővé táncvigalmat rendez Landau Lázár
reggel óta. Borsa Indriének hívják választották. Miután Bánfíyt Pápán tánctanitó. Belépő-dij 1 kor. Kisérő
az áldozatot, aki mert elvesztette a is megválasztották, az Uj-pá't vezére szülők nem fizetnek. Sorsolás utján
minden második hölgy egy csinos
fogadást, az életével lakolt. Abba a pápai mandátumról mond le.
Pápát a múlt ciklusban tudvale tárgyat nyer. Kezdete este pont 8
fogadtak, hogy ő puszta marokkal
földre teperi Pop Mikulát, aki ki is vőleg Hegedűs Lóránt képvtselte. órakor. A vigkedélyü ifjak rendező
Bánííy lemondása következtében He bizottsága: Parócy István, Mamuzsich
állott azzal a kijelentéssel:
— De ha nern tepersz le, keresz gedüs Lóránt ismét föllép Pápán, Félix, Weisz Lipót, Jaramazovits
Vince, Pulmann Ernő, Rajcsics Jó
még pedig Bánííy programmal.
tül szúrlak,
Erre megkezdődött a dulakodás. L e ta rtó z ta to tt n a g y k e re s  zsef, Kovács Vince, Szabó József,
Petró Károly Dimitrievics Ozrén WoVégül Borsa fndrie került alul és a
kedő.
hanka Rezső, Kelemen Sándor, Bedulakodás közben felingerelt Pop
Szeged, ápr. 14. Ötvös Vilmos linovics István, Ződi Isiván, Ződi
Mjkuláj vad dühvei bicskát rántott
és elvágta a Borsa Indrie nyakát. szegedi nagykereskedő körülbelül András, Turnbász Lajos, Rrájkó Jó
Erre a másik ittas társa, Sobu Já 100/ 0 ) korona adóssággal csődbe zsef, Kovacsics Márton, Csajkás Lajos,
nos is Borsa Indriére vetette magát. ment. Minthogy azonban alig 30.000 Gsajkás János, Borza István. Postás
Addig fojtogatták a cimborájukat, koronát érő vagyon maradt a csőd nők: Kuranda Rózsika, Macinger
mig meg nem halt. Az állati véreng tömegben, a Budapesti Hitel Védő Matildka Vujkovits Mariska.
egyesület megbízta Herzfeld Samu dr.
zésben megindítják a vizsgálatot.
budapesti ügyvédet a fenyitő följelen
TÖRVÉNYKEZÉS.
tés megtételével. Az ügyészségi előnyotnozat folytán igazolást nyert
Innen onnan.
— Az id eges k u ty a . Sok tudós
Két levelet közlünk le e helyen, hogy adós pár nappal fizetésképtelen azt vitaija, hogy legtöbb emberi
mintaképe gyanánt a lovagias eljá sége előtt körülbelül 30.000 korona nyavalya az állatoktól származik,
értékű árut nagyban elárusított és pedig a szabadkai büntető törvény
rásnak.
a vételárt eltüntette. Ennek alapján szék mai tárgyalásán a vádlott ('pen
'l'isztelt uram!
Tudomásomra jutott, hogy ön kü Ötvös Vilmost tegnap a szegedi kir. e modern orvosi vélemény ellenkező
lönféle rémes dolgokat hiresztel ró ügyészség megkeresésére a szegedi jének állításával tisztázta magát a
lam, még pedig azt, hogy azért vá kapitányság vizsgálati fogságba he vád alól. Vecsernyés Mihályné, Gáhy
sároltam legutóbb össze tizezer ko lyezle.
György gyógyszerész cselédje ugyanis
rona áru szövetet, mert meg akarok
gazdájának hatalmas szent bernát
bukni. Ezért az alávaló beszédért,
hegyi kutyáját etette, miközben a
SZÍNHÁZ.
amely határozottan sérti üzleti re
kutya az utcára rohant és a kapu
putációmat és terveimbe vág, tekint
M ihály fy J u lisk a ju ta lo m játéka. előtt lapdázó Dorozsmai Béni 14
se magát általam megkorbácsol Inak. (János vitéz.) Tegnap fiatalos komi- éves fiút a lábán megharapta, úgy,
Fuchsenfeld Mór.
kánkat búcsúztatta a szabadkai pub hogy még most is sántít. A cseléd
A levél elment, postafordultával likum. A gonosz mostoha szerepé elleni vád arra volt alapítva, hogy
megérkezett rá a válasz:
ben lépett fel. A közönség kilépése gazdája szigorúan meghagyta neki,
Hallja maga Fuchsenfeld Móric.
kor szűnni nem akaró tapssal fogadta hogy a kutyát állandóan megkötve
Maga olyan szemtelen, hogy az a kitűnő művésznőt. A zenekarból tartsa és szájkosárral lássa el. A
már nem is igaz. Hogy én miket egy szép tulipános ládikát és egy tárgyaláson a vádlott azzal védeke
beszélek, magának ahhoz semmi hatalmas babérkoszorút nyújtottak zett, hogy az eset épen akkor történt,
köze. A ^korbácsolást, amiről irt, fel e felirattal: „A nagy művésznő mikor enni adott a kutyának, az
tudomásul veszem, lovagias útra nek — pályatársai?' A szallag láttára „ideges természetű" kutyának pedig
azonban — ön tévéd — nem viszem Aiihályfy Juliska könyökben tört ki, a lapdajáták nem tetszett, s ezért
az ügyet, mert én viszont ugyan úgy hogy bizony nagy nehezen tudott harapta meg a fiút. A törvényszék a
ilyen módon hat revolvergolyót lövök csak mondókájába kezdeni. A közön védekezést elfogadta és felmentő
a maga hasába és maga ezek sze ség szeretetérjl és elismeréséről 8 ítéletet hozott.
rint mór nem is él.
év alatt számtalanszor meggyőződ
Smalzfleck Náthán.
hetett, de ma este bizonyítékát kapta
Ezzel a legújabb affér a lovagias annak, hogy pályatársai is mennyire
ság szabálya szerint elintézést nyert. szeretik és ez édes örömmel tölthette
♦ * *
el. A közönség az egész est folya
Tegnap alkonyaltájt egy csenevész mán valóságos ünneplő lázban volt.
liucska rongyosan, mezítláb ödöngött Gerlaki Herminnek ugyancsak olyan
3ó.
a Kosuth utcában s nagy éhségében ünnepeltetésben volt része, mint
Baumné csodálkozva nézte fiát, aki
keservesen sirdogált. Egy arra járó még máskor soha. Ahogy megjelent oly okosan beszélt, s büszkesége
jó embernek feltűnt a fiú s meg- a színen, hatalmas vrrágeső fogadta mellé most már Károlya iránti
szóllitotla:
— ifjú tisztelőinek megnyilatkozása tisztelet társult. Nem mert neki el
— Mi a neved fiam?
— és e virágeső jó sokáig tartott. lentmondani. Emil köszönettel szorí
— Járóka Jóska.
Ö sem volt rest, .-"hanoin marokra totta meg Károly kezeit. A szomszéd
— Hova való vagy?
fogta a virágokat és dobálta a néző ur is bámult, hallva, hogy Károly
— Hát szabadkai, ott lakunk a térre az ő kedves publikumának minő értelmesen beszél e tárgyról.
Mla kában.
emlékül. Előadás után a lelkes fiatal
Egy ideig még beszélgettek a tárgy
— A szüléiddel?
ság Gerlakit kocsira ültette, a lova ról, amihez Károly bő anyagot szol
- Kikkel?
kat kifogta és úgy vitték haza az gáltatott. A szomszéd urban értel
— De butácska vagy. Hát az ünnepelt primadonnát diadalmenet mes és figyelmes elvtársra akadt,
apáddal meg az anyáddal.
ben. — A második felvonásban aki hűségesen segített neki édes
— Hja úgy érti? Kérem, az édes Kuthy Janka énekelte a királyleány anyja utolsó kételyeit eloszlatni.
apám az a mostoha anyámmal él, szerepét elég csinosan. Tisztelői őt
E pillanatban kopogás szakította
az édesanyám pedig tegnapelőtt állt is 2 szép virágbokrétával lepték meg. félbe a beszélgetést. A szomszéd ur
össze a harmadik mostaha apám _ Maga az előadás a gyengébbek „szabad" feleletére az ajtó kinyílt és
mal . . .
közül való volt.
Wehlert lépett a szobába. Wehlertet
Es ennyi apa és anya közt éhen
Á ldor J u lisk a
b n csu iel lép te. mi már Wittgensteinénél megis
vész el a gyermek.
Holnap este búcsúzik Aldor Juliska mertük.
VVehlert vizsga tekintetett vetett
is a szabadkai publikumtól a »Mu
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a szobára és a jelenvoltakra, ami
közben nagy érdeklődéssel pihentette
tekintetét a szomszéd uron.
— Itt lakik az a fiatal ember,
aki mint nyelvmester ajánlotta m a
gát az újságok révén? kérdé ud
vari ;san.
Emil fölkelt, s a kérdésre igenlőleg válaszolva az idegen elé ment,
-- Megbízatásom van, hogy egy
ismerős család részére nyelvmestert
keressek, szólt Wehlert, figyelmesen
vizsgálva Emilt; ön alkalmasnak tű
nik föl nekem és csak öntől függ,
elfoglalja-e az állást vagy nem, a
föltételek fényesek, ha a várakozás
nak meg fog felelni. Itt a névjegyem;
ha az ajánlatot elfogadja, úgy láto
gasson meg, hogy a részleteket
megbeszéljük.
(Folyt, köv.)

Felelőn szerkenztó:

D ü ö O V I C H IM R E .
Laptulajdonosok : AZ A L A P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

HIVATALOS HIRDETÉSEK.
1570/905. a.

Hirdetmény.
Szabadka és Sándor külterületre
a földadó a folyó évre kivettetvén
a kivetési lajstrom az 1883. évi XLIV.
t.-c. 16. § a értelmében folyó évi
ápril 15-től april 23-ig bezárólag,
vagyis 8 napra a városi adóhivatal
ban közszemlére kitétetik.
Felhivatnak az illető adókötelezet
tek, hogy ebbeli adójukat tekintsék
meg és akik a kivetésben nem nyugosznak meg, azok ezen írásbeli fel
szólamlásaikat a városi adóhivatalnál
15 nap alatt beadhatják és pedig
azon adózók kik a lajstromban tár
gyalt adóval már a múlt évben meg
róva voltak, a lajstrom kitételének
napjától, azok pedig, kik a kérdésben
forgó adóval a folyó évben első ízben
rovattak meg, adótartozásuknak az
adókönyvecskébe történt bejegyzésé
től számított 15 nap alatt. Megje
gyeztetik, hogy az elkésetten beadott
felszólamlások figyelembe vétetni nem
fognak.
Egyúttal felhivatnak az illető adókötelezettek, miszerint a kivetett
adókönyvecskéikbe leendő bevezetése
végett a kitűzött záros határidő alatt
a városi adóhivatalban jelentkezni
tartoznak, mert mulasztás esetén a
fentebb idézett törvény 36. §-a d)
pontja értelmében pénzbírsággal fog
nak elmarasztaltatni.
Szabadkán, 1905. április 14-én.
V árosi ad óh ivatal.

3015/1905. szám.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa
ezennel közhírré teszi, miszerint a
város közönsége tulajdonát képező
Tompa-körösi IV. ny. 129. sz. 5
láncos parcella föld, melyet 1904.
évben Virág György vett ki 25 évre
haszonbérbe, f. évi á p r ilis 19-én
d. e. 9 órakor a helyszínén nyilvános
árverés utján 25 évre haszonbérbe
fog adatni.
Az árverési feltételek a gazdasági
ügyosztályban a hivatalos órák alatt
megtekinthetők.
Kelt Szabadkán, 1905. évi április
hó 14-én.
A városi tanács.

BA CSM EG Y EI NAPLÖ.
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1093./tkv. 1905. szám.

k ö z v e t le n a M o lc z e r
t é g la é g e t ö m e lle t t,

A szabadkai kir. törvényszék mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
hogy Budánovics Jenő végrehajtatónak Dulics Jenő végrehajtást szen
vedő elleni 71 kor. 84 fillér tőke és
járulékai iránti végrehajtási ügyében
a szabadkai kir törvényszék (a sza
badkai kir. járásbíróság) területén
lévő Bajinak község határában fekvő
a bajmoki 1918 sz. betétben A I
126/1. és 126/2. hrszárnu 159 négy
szögöl illetve 68 négyszögöl területű
Dulics Jenő és kkoru Dulics Róza
nevén álló 1881. évi LY. t.-c. 156.
§. d) pontja értelmében egészen el
árverezendő szántó és házra az árve
rést 851 koronában megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a
fent megjelölt ingatlan az 1905. évi

Dús raktár legíinomabb
és legolcsóbb sírkövek
ből Betűk aranyozásá
nak tartósságáért ke
zesség vállaltatik.
Szolid és jó munka.
Temetői
munkát elvállalok!

■a Tömeges vételnél árkedvezmény,
Baja, 1905. áprii

o o o brtatiH. ° ° °
A gyönyörű tárgyak a ven

déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után

Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gyer
mek ru h a, nói ing stb. VI D eák-utca Dr.
Szilassi házban a teljes berendezés eladó*

könyvtár van Szabadkán a gym nasium m al
szemben. Az A ntikvárium ba remek képes
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönköuyvtárának havi 30 kr. a dija. Cigare*ta papír
100 drb.-os dobozokban csak 0 kr., legfi
nomabb csak 1 1 kr. H asznált könyveket
zenem üveket vesz. Levélpapírok, em lék
könyvek, képes könyvek, im akönyvek stb
Bám ulatos olcsón lehet venni az Antivárim ban Szabadkán.

F

U j!

Saját találmány!
A törv. bej.
„MERKUR“| ezüst
kályhafény kály
hák részére
I doboz 70 fillér.
Legújabb szab.
találmány
Denaturált szesz
robbanómentes
edényekben.

m ese!

E z v a ló s á g !
Dupla fedelű ezüst óra csak 6*-— frt
Roskopf nickel óra csak
2 — frt

Pontosan járó ébresztő óra csak P50 frt
jJfillOl 3 V’^ flOn má8utt
nem kapja!
Tula ezüst óra c sa k ...............I0*—- frt
Arany és ezüst ékszerek, női és férfi aranygyűrű,
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok,
és nyakláncok a legnagyobb választékban. Ezüst
oxyd, chinai ezüst evőeszközök és dísztárgyak.
Tegyen egykisérletet és meggyőződik, hogy

"M

kalap-raktár

A || 1í 1/ Vlí 1*111111 K öny v'< P»PÍr-, zeneműA ll t In »III llllll • kereskedés és kölcsön-

Schleicher Antal, Baja.

fe M té k k e r e sk e d ő B a j á n .

F ig y e le m !

na
NAGY

n

I
W a g e n b la tt F e r e n c z

Ez n e m

Jó ételekről és italokról
gondoskodva van. — Friss
csapolásu kőbányai és pilo o o o seni sör. o o o o

Raktár kiárusítás

fill

Wagenblatt Ferenc festék-kereskedő
ajánlja a legjobb minőségű Boros
tyán-lak és Linoleum padló fény
mázait 4 színben. Saját gyártmányú
olajfestékeit minden színben. Valódi
Viaszk kenöcsöt bútor és padlók
fényezésére, „Vénusz41 aranyozó, kép H ú s v é t i t o j á s f e s t é k e k ,
rámák, szobrok és lámpákra. Minden tojás festő Mikádó papír nagy válasz
tékban kapható:
féle cipó eremet. Szalmakalap-lakot 10
W a g e n b la tt F e r e n c
színben, Emeiliakok minden színben.
festék-kereskedő Bajáa.

tombola estély

■
W

Állandóan nagy raktár,

H a lló i! K i b e s z é l? ?

tambura zenekar közremiikí
o o o déséVel o o o

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

hó

M

3 K 60

Uj!

egy elsí rend

In VnttnlÁIlrf ajánlkozik házakhoz,
ÜU n iöíU U llU m osott ingeket és g al

a X

Baján égetett l-se rendű szép, fehér, darabos mész ára métermázsánként

V e n d é g lő jé b e n
színházzal szemben
Vasárnap, április bá 1 6-án

Minden szó 3 f i l l é r Vastag* betűkből 3
f i l l é r . Legkisebb hirdetés 3 0 f i l l ©

1 tö l k ia d ó .

Raktáromon I-ső rendű égetett mész ára métermázsánként 2 K 80 fill.

potnszljy Antal

KIS HIRDETÉSEK.

megtudhatók. Ugyanezen házban egy
nagy b o rp in ce f. évi a u g u sztu s hó

I

Központi Szálloda épületében

kir. törvényszéki tiró.

sza b a d k ézb ő l elad ó. A feltételek
ugyanott S c liv a r tz P é te r ügyvédnél

Tudakozódhatni lehet A b ra sich
Antal polg. isk. igazgatónál.

nagy slrköraktára BAJA,

Dr. Costan,

h á z f e le k

szabad kézből eladó.

Báron Vilm os

m ájus hó 3 ik napján d é le lő tt 9

s e h o l i l y ö le s é n n e m v á s á r o lh a t!

Van szerencsém a helybeli és
R u d e Ig n á c ™ ,™ B a ja
vidéki n. é. közönség szives tudo
mására hozni, hogy a közelgő tavaszi
Granaug-féle bankház épületben.
Alapittatott 1898.
és nyári idényre kül- és belföldi Alapittatott 1898.
kalapokból rendkívüli nagy választé
kot tartok

férfiés
gyermek-kalapokban
Lakás változás. SSu “ X ' X raktáron, valamint sapkákban, min
szülésznő lakását Petőfl-utcza icsirke piacz)
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

den árban. Különösen figyelmükbe
ajánlom a hírneves P. C. Habig,
valamint Guisseppe Pelroli olasz
gyárak különlegességi kalapjait, me
lyek csakis egy; dűl ná'am vannak
raktáron
Szives pártfogásukat kérve, ma
radtam alázatos tisztelettel

A B A JA I

M e m z g tl S u á lU
kávéházában és étterm ében

1) A \ K Ó

Az I. kör 245. sz. ház Lengyelutcai oldalán egy 25 méter utcai
fronttal biró

Két lánc föld

Árverési hirdetményi kivonat.

órakor Bajmok községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is el
adatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlanok becsárának 10%-át
vagyis 85 kor. 10 fillért készpénzben
vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában
jelzett árfolyammal számított és az
1883: LX: t.-c. évi november hó
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt
óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881.
LX. t -c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Szabadkán, 1905 február hó
7-én a szabadkai kir. törvényszék
mint telekkönyvi hatóságnál.

1905. április 15.

I, A .1 O S

Fischer Pál,

ú jo n n a n szervezett zenekara m in
den hétfőn, szerdán, pénteken és
M z o i n b a t o n hangversenyez.

8 kor.-ért fakeretii erős acélsodronybetétet,
mely olcsóbb mint a szalmazsák.
Az ágy belméretének beküldése után gyorsan és pontosan készítem.
Úgyszintén sodronykeritéseket udvarok, kertek,
szőlők kerítéséhez 42
fillértől feljebb és minden
^ = e szakba vágó munkát.
Ifj-

" C T T Z S -S T

Baja.

.

FELE

p á ra tla n a m aga n em éb en és ré g ó ta b e v á lt s ze r,
hogy gyenge leveseknek, m ártásoknak, főzelékeknek stb. egy
pillanat alatt meglepő jó és erőteljes izt ad h assu n k ,

leves
és ÉTEL-

D R E S C H Z IÜ E

G

T

k e r e s i* e d é s é b e n

••
U vegecskékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegecskék legolcsóbban utántöltetnek.

ZB
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M A G G l-kitüntetések: 5 nagydij, 29 aranyérem , 6 díszoklevél, 5 tiszteletdij. H étszor versen y en kivül, többi között
----------------------------- az 1889. és 1900-iki párisi világkiállításokon (Maggi G yula birálótag.) ----------------- — ------Hamburger
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