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A magas politika.
Mint a szu a legerősebb fát, a 

rozsda a legkeményebb acélt gyor
sabb, vagy lassúbb hatással, de tel
jes bizonyossággal elemészti, azon- 
képen a politika tönkre teszi az 
ország legjobb erőit, utóbb talán 
magát az országot is.

A politika hazánk ezeréves éle
tének olyan erős jellege, a melyet 
bátran mondhatunk fajlagos magyar 
típusnak, mert alig tapasztalható 
más államok életében, hogy a ma
gas politika oly nyomasztó sulylyal 
fojtana el minden más mozgást és 
életet, mint hazánkban. Mintha a 
nemzet gazdasági és szociális jólé
tének nagy problémái már mind 
megoldást nyertek volna, kultúránk 
mintha már tetőfokát érte volna el, 
szóval mintha a magyarságnak kor 
szakos föladatai mind beteljesedLek 
volna, olyan viharos, mivel se törődő 
szilaj szenvedélyességgel űzi az egész 
ország apraja, nagyja, fiatalja, vénje, 
okos és oktalan, tudós és tudálékos 
polgára a magas politikát, holott 
elég volna, ha csak akkor politizál
nánk, a mikor képviselőket kell kül
denünk a törvényhozásba s azontúl 
biznók a magas politikát képvise
lőinkre, bizalmunk letéteményeseire, 
magunk pedig hasznos, produktív 
munkával igyekeznénk a saját java
inkat előmozdítani.

Közéletünkre a politikai mozgás 
gyakorolja a legnagyobb hatást, már 
csak azért is, mert elvonja az erőt, 
az alkotási és érvényesülési vágyat 
az élet más ágazataitól. Nem is le
het annak, aki az egységes magyar 
nemzeti állam eszményeiért nemcsak 
lelkesedni, buzogni, lángolni, elégni, 
de tenni is akar, más vágya, mint 
az, hogy egyszer már teljesednének 
a nemzet méltányos kívánságai, jo
gos követelményei, hogy rendes és 
nyugodt kormányzás váltsa föl a 
békés jellegű, vagyis fegyver és vér 
nélküli forradalmat és végre vala- 
hára -szükebb Mederben csergedez- 
nék a magas politika és ne lenne 
minduntalan megáradó, romboló fo
lyammá. A problémák egész soka

dalma lebeg a fejünk fölött. Anyagi
akban, kultúrában gyengék vagyunk. 
Nincs meg éppen az az erőnk, amely 
annak súlyt biztosíthatna s talán 
éppen ez okból tart a háborgás, mert 
hiányzik az egyensúly, mely a moz
gást szabályozhatná. Gazdasági és 
szociális kultúránk mezeje feltöretlen 
ugar, melyet föl kellene szántani, be
vetni, alaposan megmunkálni, hogy 
a fáradság nyomán áldás fakadjon. 
A mi népünk éltető eleme a magas 
politika. A fa-fűrészelő az újságot 
olvassa s csak a politikai helyzet, 
a válság érdekli. Alulról föl szép 
hazánkban mindenki politizál s a 
politika megőrli az embereket.

Bármennyire izgalmas a politikai 
helyzet, a kinek nem kenyere, oko
san cselekszi, ha nem foglalkozik 
vele. Bízzuk az urakra, bízzuk azokra, 
akikre tartozik. Ha valamikor nyu
godt lehetett az o rszág közvéleménye 
hogy „nem adják el a hazát", — 
most az lehet. A nemzeti akarat 
megnyilatkozott, a nemzet most már 
bízza a képviselőire a politikát. A 
fa-fűrészelő hiába politizál, a korcs
mái és kávéházi törzsvendégek, ol
vasóköri és kaszinói tagok hiába 
vitatkoznak az ország sorsa fölött. 
A haza sorsát a parlamentben és a 
burgban döntik el.

A magas politika még egy em
bert se tett szerencséssé, vagy bol
doggá; ellenkezőleg: csaknem vala
mennyi játékost elbuktatta. A tör
vényhozás tagjainak a dolga, hogy 
a politika nagy üstjében forralják 
terveiket s az (ország javára valami 
jót főzzenek ki: a nép az istenadta 
nép csak akkor politizáljon, amikor 
képviselőt küld a törvényhozásba 
Ha ezt a politikai ténykedését oko
san végzi, fölösleges minden további 
okoskodás.

is. Mert az a körülmény, hogy Széli 
Kálmán a Nemzeti Kaszinóban a 
disszidensekkel találkozik és velük 
mint politikus a helyzetről elbeszél
get, mit sem bizonyít.

Tisza István gróf miniszterelnök 
tegnap Gesztre utazott, a honnan 
csak a húsvéti ünnepek elmúltával 
tér vissza. Kossuth Ferencet beteg
sége ágyhoz köti; ha csuzos baja 
jobbra fordul akkor több heti utó- 
kurára a Lukács fürdőbe költözik. 
Kossuth Ferenc vélekedése szerint 
is alig van kilátás arra, hogy a hely
zetben a húsvéti ünnepek folyamán 
változás állana be. A kezdeménye
zésnek egyébként is Bécsből kell 
jönnie, a mi az ünnepek előtt aligha 
történik meg, sőt bizonyos is, hogy 
nem esik meg.

A képviselőház is csöndes és el
hagyott. Justh Gyula, a Ház elnöke 
székel ott csupán és a folyó ügye
ket intézi el, de csütörtökön ő is 
birtokára utazik és csak az ünnepek 
után tér vissza Budapestre.

A szünet lejárta előtt két nappal 
a szövetkezett pártok értekezletre 
gyűlnek egybe, amelyen a felirati 
javaslathoz foglalnak állást.

A nőiiparegylet közgyűlése.
A szabadkai nőiiparegyesület köz

gyűlését az állami tanitónőképezde 
zenetermében Virágvasárnapon d. e. 
10 órakor dr. Weszely Ödönné Ba- 
lajthy llcna elnöklése alatt a tagok 
nagy érdeklődése mellett tartotta 
meg. -

Az alapszabályoknak a beérkezett 
miniszteri leirat és a válsztmány 
javaslata alapján való csekélyeb je
lentőségű módosítása után elhatá
rozta a közgyűlés hogy a kormány 
hatósági engedélylyel Har.sné Major 
Ilona vezetése allat álló nőipar is
kolát 1905. év május hó l-től kezdve, 
az egyesület vezetése, felügyelete alá 
átveszi és a tanintézet vezető taní
tónőévé a választmány által már 
megválasztott Harisné Major Ilona 
megválasztását e minőségben jóvá
hagyja.

Az iskola és annak keretében szer
vezendő női munka tanfolyamok 
költségvetését a következőkben álla
pította meg.

Kiadás.
1. Tantermek bére (évi

után) 4 hóra . . .
2. Vezető tanítónő díja

zása (200 kor. 4 hóra)
3. Felső és gyermekruha 

varrónődija (á 90 kor.
4 hóra)

4. Fehérnemű varrónő 
dija (á 90 kor. 4 hóra)

5. Szövőtanfolyam veze
tőjének dija . . . .

6. szolga fizetése (á 24 
korona 4 hóra)

7. lapokra
S. tanfolyamok tanerői s 

irodavezető dija

600 kor. 
200 kor.
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360

100
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100

1000
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n

n
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Összesen: 2749 kor. 
mely kiadások a tagdijakoól lesznek 
fedezendők s az ezek által nem fe
dezett összeg a törvényhatóság és 

Jelen voltak az egyesület | ministeriumoktól kérendő segély ösz-
tényleges működésének megkezdé-: szegekből fog fedeztetni Elhatározta 
sére hivatott ezen közgyűlésen az továbbá a közgyűlés, hogy az átvett 
elnöknőn kívül: dr. Kertész Sán- magán nőipariskola eddigi felszere- 
dorné, Hartmann Kafaelné, dr. Ma- lésének becsű utján megállapítandó 
nojlovics Vladiszlávné alelnökök, dr. értékét, továbbá az iskola céljaira 
Reisner Lajos, dr. Pillér Arthur tit- beszerzendő három varrógép és a
károk, dr, Békeffy Gyula jogtanácsos, 
dr. Manojlovic3 János pénztáros, 
Birkáss Gyuláné, dr. Békeffy Gyuláné, 
Vojnics Máténé, Megyanszki Sebőné, 
özv. Belyánszkiné Mahr Júlia, özv;

(elszerelések szükséges kiegészítését 
az alapitó tagok dijaiból fedezi és 
az ebből beszerzetteket mint az 
egyesület vagyonát kezeli, s azok 
használata folytán beálló értékcsük-

Tóth Béláné, özv. Hidegh Arpádné, kenés pótlásáról az évi költségvetés

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 17.

A politikában általános csönd állott 
be és mégis Széli Kálmánt tolják 
előtérbe a sohasem nyugvó kombi
nációk. Igaz-e, nem-e, ezt megállapí
tani bajos, még iudiciumok alapján

dr. Török Árminné, Mainuzsits Be- 
nedekné, özv. Lénárd Istvánná, Vé- 
csei Einilné, Wachsmann Jenőné, 
Kalivoda Andorné, Révész Ernőné, 
Gyelmis Gerőné, özv. Fábián Ká- 
rolyné, Tones Gusztávné, Mérey Ágos
tonná, 1 Julies Mariska, György Mórné, 
dr. Szilasi Mórné, Hidegh Ilona, özv.

keretében fog gondoskodni.
A közgyűlés további tárgya név

szerinti szavazás volt a tan- és mű
helyek fölötti felügyelő bizottságba 
20 tag megválasztása. A hölgyek 
élénk korteskedéssel gyakorolták al
kotmányos választójogukat. A beér
kezett 33 szavazatlap közt nem volt

Váll Béláné, Gonnen Vilinosné, dr. három a mely egymásközt azonos
Eperjessy Béláné, dr. Dorninus Si
monná, Gsink Ilona, Kosztolányi Ár- 
pádné, Igalics Vazulné egyesületi 
tagok.

neveket és hasonló törléseket tűnte, 
tett volna fel, úgy hogy a közgyülés 
az elnökséget és titkárt bízta meg a 
választás eredményének megállapi.

tüdőbetegségeknél, légzőszervek liurutos b a ja i-kA legkiválóbb tanárok és or
vosoktól mint hathatos szer :

nál, »eymint idült bronchitis, szamárhurut
l á b b a d o z ó k n á l  i n f l u e n z a  u t á n  ajáultatik. —— — ..... _ =
Emeli az étvágyat ea a eltávolítja a k 3 h ligást és a kíipetet é.s éjjeli izzadást. — Kellemes szaga ós jó ize
miat* a gyermekek is szeretik A gyógyszertárakban 4. — kor.-órt kapható. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti 

ez éggel legyen ellátva:
JF. K o clie  A <>o. vegyészeti gyár K a sé i (Svájcz.)

é s  k ü l ö n ö s e n
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tására, mely is a következő: Félti-! 
gyelő bizottság elnöke lett dr. Bé- 
keíTy Gyuláné 31 szavazattal, tagjai 
Birkás Gyuláné 33, Gyelmis Gerőné 
33, Tones Gusztávné 33, György 
Mórné 32, dr. Reisner Lajosné 32, 
Lányi Mórné 30, Mamuzsits Bene- 
dekné 30, Sztojkovits Dusánné 30, 
Fábián Károlyné 29, Freudenberg 
Zsiginondné 28, Korossy Einilné 27, 
dr. Eperjessy Béláné 27, Taussig 
Vilrnosné 20, Krcsmayer Jánosné 26, 
üzv. Lénárd Istvánné 26, dr. Flatt 
Viktorné 26, Hidegh Ilonka 22, Ko- 
vacsits Károlyné 22 és dr. Török 
Árminné 19 szavazattal.

Ezek után egy küldöttség válasz
tatott a végből, hogy a kormányha
tóság és város anyagi támogatását 
az egyesület kinyerhesse, mely kül
döttség tagjaiul felkérettek !

Weszelyné Balajthy Ilona elnök, 
Hartmann Rafaelné, dr. Manojlovics 
Vladiszlávné alelnökök, Birkás Gyu
láné, Gonnen Vilrnosné, György Mórné, 
dr. Török Árminné és az egyesület 
titkárai. Végül jegyzőkönyvi köszö
netét szavazott a közgyűlés Hartmann 
Rafaelné elnöknőnek, aki a közgyű
lés folyamán kijelentette, miként 
tekintettel arra, hogy az egyesület a 
kezdet és alakulás nehézségeivel 
küzd, a nöipariskola szükségleteinek 
fedezésére szükséges költségekre elő
legezett 404 korona megtérítését a 
folyó tan- és működési évben nem 
kívánja.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Banditák az országúton.
— Rablógyilkos utonállók. —

Az egész város lakosságát lázas 
izgatottságba tartja a rablóvilágra 
emlékeztető vakmerő gyilkos merény
let, amely vasárnap hajnalban tör
tént a város közelében Sándor kül
várostól alig 2000 lépésnyire Néhány 
hét óta két Ízben is követtek el 
rablási merényletet a csantavéri utón, 
de a tettesek nyomára mindeddig 
nem jöttek, a kettőzött erélylyel 
folyamatba tett nyomozás dacára.

Az e lső  g y ilk o ssá g .
A legújabb merénylet részletei; 

amelynek két áldozata is van a 
következők.

Szombatról vasárnapra virradó 
éjjel, mint rendesen, ezúttal is szá
mos kocsin mentek át Gsantavérre a 
helybeli tojásszedők, baromfikofák, s 
más piaci árusok.

Éjfél után 27.2 3 óra közti idő
ben Sándortól keletre mintegy két 
dülőnyire a Hartman cégnek tojás
szedő alkalmazottait támadta meg 
két felfegyverkezett alak, de már 
nem érhettek elég közel a kocsihoz, 
amelyen ülők észrevevén a veszedel
met, nagy gyorsasággal elhajtattak.

A merénylők a nem sikerült kí
sérlet után az utszélen egy fa mögé 
vonultak és vártak a legközelebbi 
utasokra. Baka Ferenc csirkekofa 
hajtott a legközelebbi kocsin, amelyen 
kívüle még négyen voltak.

Abban a pillanatban, mikor a ko 
esi a fa elé ért, egyik rabló elő 
ugrott és „Állj meg az apád istenét" 
kiáltással megkapta az egyik ló zab
láját. Baka György, Ferenc 18 éves 
lia, aki a lovakat hajtotta, közéjük 
csapott, hogy a merénylőt elgázol- 
tassa. Ez azonban ügyesen kisiklott 
a lovak alól, társa pedig szintén 
előugrott rejtekhelyéből és rálőtt 
Baka Ferencre, a kinek subáját 
fúrta a golyó keresztül. Ugyanabban 
a pillanatban tüzelt a lovak alól 
kiszabadult társa is, akinek golyója 
Baka Györgyöt homlokon találta. A 
halálra sebzett ember egész napi

kínlódás után esti 7 órakor kiszen
vedett.

Még egy h a lá lo s  lövé*.
Ekkor egy másik kocsi érkezése 

akadályozta meg az utonállókat vé
res munkájuk folytatásában. Bédics 
Ádám öt társával, akik szintén vala
mennyien piaci árusok voltak, ültek 
a kocsin s már 50 lépésnyi távol
ságban hallották a vészkiáltásokat, 
de nem fordultak vissza, mert Bé- 
dicsnél revolver is volt, amelylyel 
még odaérkezésük előtt a leve
gőbe lőtt. A rablók a kocsi láttára 
ismét a fa mögé húzódtak s mikor 
az uj jövevények odaértek, még há
rom lövést irányítottak ezek felé. 
Az egyik golyó Bédics Ádámot ta
lálta a G. és 7. borda között és épen 
a szivet fúrta át, úgy hogy a szeren 
csétlen ember szörnyet halt. A má
sik golyó Pertics Máté subáját fúrta 
keresztül, a harmadik nem talált.

A rablók  m en ek ü lése .
A gyilkosok ekkor már látva a 

túlerőt s mivel valószínűleg tölté
nyeik is elfogytak, elrohantak a 
zimonyi vasút irányában. Az utasok 
egyike Baka Mátyás Jlóra kapott és 
lóháton üldözőbe vette őket, de mi 
vei fél dülőnyi távolságban sem ér
hette el őket, a további üldözésre 
nem volt bátorsága, mert attól tar
tott, hogy őt is lelövik. A menekülő 
utonállók nyomai egészm a pecér 
telepig vezetnek, de onnan kezdve 
teljesen nyomuk veszett.

A n yom ozás.
A rémes bűntény hírére azonnal 

a legszélesebb körben indult meg 
a nyomozás. A rendőrség László 
Géza alkapitánynyal és Szlatki Pál 
járásőrmesterrel az élén az összes 
csendőrség már hajnali három órakor 
mozgósítva lett a tettesek kinyomo
zására. Mindezideig azonban csupán 
gyanúsítottak vannak.

A délelőtt megtartott helyszíni nyo
mozás alkalmával két, katonai man- 
licher fegyverből való löltényhüvelyt 
és 2 drb üres 9-es revolver töltényt 
találtak, amiből kétségtelenné vált, 
hogy az egyik tettes katonai lőfegy
verrel, a másik pedig revolverrel 
lövöldözött.
A g y a n ú s íto tt  katonaszökevény.

A rendőrség az egyik lettest egy 
katonaszökevényben gyanítja, aki 
4 nap előtt szökött meg Szegedről 
a 46. gyalogezredtől. A szökevény 
neve Molnár István, aki már 12 
évet töltött utánszolgálatban mind
ama viselt dolgaiért, amelyeket ka
tonai szolgálata alatt követett el, 
de már bevonulása előtt is többször 
volt büntetve betöréses lopásokért. 
A gyanút megerősíti azon körülmény, 
hogy a szökevény katona szolgálati 
fegyverét is magával vitte.

Még többen is vannak gyanúba 
véve és ideiglenes letartóztatásba 
helyezve.

Az áldozatokat ma délután bon
colták fel a temető hullaházában 
és mindkettőnél megállapították, 
hogy halálukat a lövések okozták. 
Mindkettőjüket holnap fogják el
temetni.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva 
)Z‘*rdán í's szomb lton délután 3-tól ő-ig 
Vasárnap délelőtt V tői 12-ig.

tprilis 26. A szabadkai Sport-Egylet 
közgyűlése d. 11. 5 órakor.

— P iisp ök jc lő lt bácskai kép
viseld . Strossmayer elhunytával már 
is megindultak a különféle kombi
nálások utódjára nézve. Főúri kö

rökben Mihálovits óbecsei képviselőt, 
temerini plébánost emlegetik, mint 
praedestinált diakovári püspököt. 
Hírlik, hogy a fokozatos előléptetés 
betiltása végett előbb rövid időre 
megtisztelik vele a kalocsai főkáp
talant s az üresedésben levő kano- 
noki stallumra kinevezik s aztán 
nemsokára püspökké promoválják. 
E hírrel szemben Mihálovits Hugó 
dr. zágrábi egyetemi tanárt emle
getik leendő djakovári püspöknek, 
kinek, mint gr. Pe'achevich Márk 
bánus unokaöcscsének, nagy kilátá
sai lennének. Érdekes a nevek vé
letlen találkozása.

— F őispán! k in evezés. Bezerédy 
István főispán a bajai polgári lóavató 
bizoltság becslő tagjává az elhunyt 
Scheerer Antal helyére Tüske János 
bajai földbirtokost nevezte ki

— A Szabad L yceuuiban  tegnap 
tartotta meg Váli Dezső dr. érdekes 
felolvasását, melynek tartalmát rövid 
kivonatban már vasárnapi számunk
ban közöltük. A főgimnázium dísz
terme zsúfolásig megtelt a hallgató
sággal, mely mindvégig feszült figye
lemmel kisérte a ciklus egyik leg
érdekesebb felolvasásának minden 
szavát.

— A dalárda k özgyű lése . A
szabadkai dalegyesület szombaton 
délután rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek egyetlen tárgya Kersch Mi
hály lemondása folytán megüresedett 
karnagyi tisztség betöltése volt. — 
A dalegyesület uj karmesterévé Völgyi 
Pétert választották meg.

— E lők észü letek  a tüzériak- 
tanya ép ítésére. A városunkban 
építendő tüzérlaktanya építésének 
előkészületei a ma. érkezett leirat 
szerint már folyamatban vannak. 
A IV. hadtest parancsnokság építési 
osztálya ugyanis a hadügyminiszté
rium megbízása folytán a város 
építkezési szabályrendeletét kéri át
tanulmányozás végett.

— Az iz ra e lita  h itk ö zség  köz
gyű lése . Az izraelita hitközség teg
nap tartotta meg Klein Adolf dr. 
elnöklete alatt az idei negyedéves 
közgyűléséi, melyen a zárszámadá
sokat vették tudomásul. Nagyon üd
vös határozatot hozott a közgyűlés. A 
régi templomot menházzá alakítják át, 
melyben tiz elaggot1, kereselképtelen 
szegény családja kap lakást. Ugyanott 
kisebb imaházat és rituális fürdőt is 
építenek. A közgyűlés ezen elhatá
rozása általános megelégedést keltett. 
Elhatározták még, hogy az uj hit
községi épület földszintjét üzleti he 
lyiségekké alakítják át s a tanács
termet s a hitközségi irodát fölhe
lyezik az emeletbe. A hitközség ezzel 
körülbelül 2400 kor. évi jövedelem
hez jut.

— SAntha G yörgy dr., kórházi 
osztály mütő főorvos ma Hamburgba 
és Berlinbe utazott a nemzetközi 
orvosi kongresszusra. A főorvos há
rom hétig fog a külföldön tanulmány
úton időzni.

— E lszám ol ís. A József főherceg 
szanatórium hölgybizottsága által ren
dezett hangverseny eredménye: Je
gyekből befolyt 1355 korona 70 fii. 
Eelülfizetések: dr. Petrovics Elek 6 
kor., dr. Fries József 8 kor., Hasi 
Kálmán 5 kor, Birkáss Szuchich 
Adrienne 13 kor., összesen 32 kor. 
Összes bevétel 1387 kor. 90 fillér, 
összes kiadás 786 kor. 77 fii., tiszta 
maradvány GOI kor. 13 fillér, mely 
összeg az eredeti számlák mellék
leteivel a bpesti központi egyleti iro
dába beküldetett.

— K örözött és elfogott katona  
szökevények . A helybeli rendőrség
nek ma egyszerre három katonaszö-

kevény adott dolgot. Kettőről parancs
nokságaiktól jött értesítés, hogy 

i megszöktek ezredeiktől, a harmadikat 
pedig véletlenül a vasárnapi kettős 
gyilkosság helyszínén megtartott nyo
mozás alkalmával fogták el. Horváth 
Gáspár az országúton bujdosása köz
ben elfogott szökevény neve, a kecs
keméti közös huszároknál szolgált. 
Péntek óta bujdosik mezitláb, vékony 
ruhában az országutakon. Az isme
retlen tartózkodásu két szökevény 
szabadkai illetőségű. Az egyik Mar- 
ticskó István 25 éves, polgári foglal
kozása géplakatos, a 86. gyalogezred 
budapesti zászlóaljától, a másik pedig 
Sefcsics István a kecskeméti 8-as 
huszároktól szökött meg.

— Ú jabb t ilto tt  husvág&sok. A
napokban felfedezett nagyszabású til
tott husvágás alkalmából a rendőr
ség kettőzött erélylyel folytatja az 
ellenőrzéstjs már is újabb eredményt 
ért el. Két helybeli házaló husárust 
büntetett meg ma a főkapitány, mert 
iparengedély nélkül saját lakásukon 
borjut és birkát vágtak és orvosi 
ellenőrzés nélkül bocsájtották áruba, 
vendéglőkbe és magánházakhoz szál
lították. Az egyik büntetett egyén 
Weisz József zombori-uti lakos, a ki 
borjut vágott. Weiszt 15 napi elzá
rással és 140 korona pénzbírsággal, 
Grünfeldet a másik husárust pedig, 
aki birkahússal házalt, 5 napi elzá
rással és huszonöt korona pénz- 
büntetéssel sújtotta a főkapitány. — 
Közegészségügyi tekintetben nagy 
fontosságú e tiltott manipulációk 
elfojtása, mert azok orvosi ellenőrzés 
hiányában különösen a borjúhússal 
életveszélyes betegségek terjesztésé
nek a kutforrásai lehetnek.

.  '  i .  m . • J- .1J V* i, *. J í —

— A fia orgazdája, Lehet#; hogy 
tudtán kívül lett orgazdájává a saját ; 
fiának egy szabadkai ember. X y iir < 
kővári rendőrség ugyanis tegnap 
táviratozott Szabadkára, hogy ott 
egy Kralyics Mihály nevű szálloda
szolga, aki Zovorkovics György szál
lodájában volt alkalmazva, hosszú 
időn át lopta a gazdáját és a lopott 
tárgyakat Szabadkán lakó atyjának 
küldötte. A rendőrség részéről ma 
házkutatást, tartottak a tolvaj atyjá
nak lakásán és egész halom likörös, 
cognakos üvegeket, szivarokat, ezüst 
evőeszközöket s más tárgyakat ta
láltak, miről azonnal értesítették a 
vukovári rendőrséget. A tolvaj szolga 
le van tartóztatva.

-  R endőri h írek. A hódmező
vásárhelyi rendőrség értesítése sze
rint Már Gyula ottani lakostól isme
retlen tettes egy Attila kerékpárt 
lopott el. — Szerlinovils újvidéki 
sütőmestertől Blazsik István nevű 
segédje 2000 koronát ellopott és 
és megszökött. — A helybeli piacon 
ma két hamis koronást adtak ki. 
Brcsics Kosztics Bódog 12 éves fiú 
az egyiknek forgalomba hozója, a 
másiké ismeretlen.

1905. Április 18.

A szakaszjegy mint bűnjel.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 17.

Grünvvald Alfréd biztosítási ügynök 
nagyon gyakran utazott vidéken. Az 
asszonyka fiatal volt, szép volt és 
unatkozott. Ennek a három dolognak 
egy javakorabeli úriember lett a 
természetes következménye. Az úri
ember meglehetősen előkelő poziciót 
foglal el a magyar birói karban Bu
dapesten.

Grünwaldné történetesen ma délelőtt 
tiz óra tájban a Kerepesi ut és az 
Erzsébet körút sarkán találkozó t 
imádottjával Ő a nyugoli pályaudvar 
közelében lakó sógornőjét akarta
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meglátogatni, mig az imádó hivata
lába igyekezett.

Egy körforgalmi kocsira ültek föl 
tehát. Mikor jött a kalauz, az elő
kelő bírósági tisztviselő gavalléros 
módon megváltotta a jegyeket.

Az Abbázia kávéháznál fölült arra 
a villamos kocsira a — férj, körül- 
jártatta a tekintetét s észre vette a 
nejét.

Ilonka elpirult, egy jelentős pil
lantást vetett a szemben ülőre s 
azután elkezdett mindenféléről be
szélni a férjével. A következő meg
álló helyen felszállott az ellenőr. 
Sorba vizsgálta a jegyeket, mig 
végre oda ért Grünwaldékhoz.

— Kérem a jegyeket. . .
Az ügynök odaadta a magáét. Az 

ellenőr — azután az asszony felé 
fordult. Az asszony a fülehegyéig 
pirult.

— Hát hol a jegyed? — csodál
kozott Grünwald. Erre a biró meg
szólalt:

— Itt van őnagyságáuak a jegye ! 
— s mind a két jegyet odaadta.

A félj mindent m egértett. . .
Fölpattant a helyéről és arcul 

ütötte' a bírót.
— Nyomorult gazember — kiál

totta.'
A kocsiban ülök mind fölugráltak 

és a dühöngőt igyekeztek lefogni.
A kalauz végre megállította a ko

csit és rendőrért kiáltott.

SZÍNHÁZ.
Mulató Isten ek . Aldor Juliska 

jutalouíjáléke és búcsú fellépte volt 
szomb. a „Mulató Istenekében Junó 
szerepében. Tisztelői ez alkalomból 
lelkes - ovatiokban részesítették és 
szép virágokkal és egyéb ajándékok 
kai lepték meg. Vitéz Róbert is 
szombaton búcsúzott. Barátai őt is 
virágokkal és — sok pénzel lepték 
meg. Gérlákinak is ugyancsak szom
baton:'.volt az utolsó fellépése a 
szabadkai szinpadon Charis kis sze
repében. Szombaton nyilatkozott csak 
meg igazán a szabadkai publikum 
tüntető szeretető Gerlaki Hermin 
irányában. Előadás után óriási tömeg 
várta — közte ifjú tisztelőinek lam- 
pionos menete, továbbágegy virágok
kal gyönyörűen feldíszített fogat. Az 
ünnepelt primadonnát lelkes éljenzés 
közepette vitték lakására. A tömeg 
azonban itt még nem oszlott széjjel 
hanem egyesek búcsú beszédeket 
intéztek a távozó művésznőhöz Meg
hatott szavakban köszönte meg a 
bájos subrette a lelkes ünnepeltetést 
és avval búcsúzott el a tömegtől, 
hogy — a viszontlátásra. Adta Isten, 
— mi kívánjuk Kívánjuk még azt 
is, hogy Gerlakinak Nagyváradon is 
olyan lelkes, szerető publikuma 
legyen mint itt Szabadkán volt.

— Az u to lsó  előadás. Régi szín
társulatunk tegnap tartotta utolsó 
előadását. Az újonnan szerződtetett 
társulat husvét vasárnapján mutat
kozik be és játszik május 10-dikéig 
ameddig a pótszezon tart.

M U L A T S Á G .
A «J ó z se f  főh erceg  szan atóriu m  

egyesü let*  javára  Baján a „Nem 
zeti Szálló" összes termeiben 1905. 
évi április hó 24-én műkedvelő elő
adással egybekötött táncestélyt ren
deznek. A műsor a következő: 1. 
Prolog. Irta Werner Adolf dr. Sza 
valja Peschke Inna. 2. Három Párka: 
Élőkép. Glotho Erii Paula, Lachesis 
Halász Edith, Atropos Hegedűs Jolán. 
3. Kilenc múzsa: Előkép. Thalia Vogt 
Vilma, Calliope Tausig Blanka, Klio

Pajor Ilonka, Polyhymnia Alföldy 11a, 
Erato Érti Marika, Euterpe Hegedűs 
Mártha, Urania Végh Mariska, Ter- 
psihore Fodor Margit, Melpomene 
Szaday Blanka. 4. Cyrano a zsuron. 
Vígjáték 1 felvonásban. Szereplő sze
mélyek: Székely Alfréd dr., Schwartz 
Elza, Monostori Gyula dr., Szász 
János, Boróczy Jenő, Lőwinger Jenő. 
5. Parasztlakodalom. Élőkép. Barabás 
Miklós festménye után. Szereplő 
személyek: Erődi Györgyike, Fehér 
Lőrinc dr., Fogt Mariska, Fehér Dezső, 
Schlieszer Margit, Szaday Mariska, 
Nádas Ferenc Gyula, Flórián Géza, 
Koller Vilma, Dervaderits Illés, Szé
kely Leo, Freund Sándor dr., Dallman 
Mici, Csihás Imre dr., Vágó Ferenc, 
Szaday Andor, Bittermann Mariska, 
Michits Laci, Érti Pisti. (5. Jótékony
ság. Élőkép. Szereplő személyek: 
Rosenberg Adrienne, Pajor Dórika, 
Báldy Ilonka, Bauer Margit, Boróczy 
Gizi, Erdős Ella, Fogt Tilda, Klein 
Margit. Klénánc Aranka, Mikolics 
Anna, Mihályffy Pőre, Trubschav 
Hortense, Tury Renée, Eckert Gyula, 
Dobokay Jerta. Az ünnepély védnöke 
Bezerédy István főispán, elnökük: 
Hegt düs Aladár dr. és Ladányi Mór. 
Elnöknők: Dr. Alföldy Lajosné, dr. 
Hegedűs Aladárné, dr. Koller lmréné, 
dr. Lemberger Árminné. Bálbizottság: 
Alföldy Lajos dr., Beczássy Gyula 
dr., Bernhardt János dr., Bruszt 
Lázár dr., Dömötör Kálmán dr., 
Kőhegyi Károly dr, Kuzman Oszkár 
dr., Raisz Sándor dr., Róna Dezső 
dr., Rosenberg Samu dr.

A háború.
L ondon, április 17.

A Daily Telegraph jelenti Tokióból: 
A japán sajtó buzdítja a külügymi
nisztert, hogy az angol-japán szövet
ség ügyét tartsa szem előtt, hogy 
fentartsa azt az egyezséget, mely 
u8y a két félre, mint az egész vi
lágra előnyös. A lapok kifejezik azt a 
meggyőződésüket, hogy az angol 
kabinetnek semmiféle változása sem 
hathat az angol-japán szövetsége. A 
Jiisunpo nevű lap Chamberlain be
széde után a véd és dacszövetség 
megkötését kedvezőnek tartja.

P étervár, április 17.
Linevics tábornok jelenti távirati

lag a cárnak, hogy megtekintette az 
5. és 6. szibériai, valamint a 7. és 
10 hadtest hadállását és a csapato
kat kitűnő állapotban találta. A nem
rég Oroszországból érkezett csapato
kat is a legjobb állapotban találta.

T Á V I R A T O K
Á rvizvetizedelein .

Déva, április 7. A hirtelen beál
lott esőzések következtében Hunyad- 
vármegyében húzódó Jolyók és pa
takok annyira megdagadtak, hogy 
árvízzel fenyegetnek. Éppen most 
jelentik a hatóságnak, hogy Aimacán 
a felsőmagyarországi bányatársulat 
Kazanesd bányájába a viz behatóit 
és a tárnát egy méter magasságban 
elöntötte. Ennek következtében a 
bányászat szünetel.

Az Alvaca-kazanesdi iparvasutat 
több helyen, a marosillye lugosi vasul 
töltését Hunyad-Dobra határában több 
helyen álszakilotta az ár, úgy az 
iparvasut, mint a h. é. vasút forgal
mát be kellett szüntetni.

TÖRVÉNYKEZÉS.
A csendörőrsvezető becsü

lete.
A szegedi kir. ítélőtábla ma ér

dekes bünügygyel foglalkozott. Egy 
bácskai k'zség tekintélyes polgára, a 
község bírája, aki busz ezer korona 
értékű vagyonnal rendelkezik, any- 
nyira megfeledkezett magáról, hogy 
a nála hivatalosan bűnügyi nyomo
zást teljesítő csendőrt pénzbeli aján 
dékkal rá akarta bírni hivatali kö
telességének elmulasztására és — 
esküjének megszegésével — az el
lene folyamatba tett bűnügyi eljárás 
megszüntetésére.

Az esetről az alábbi részletes tu
dósítást adjuk:

Vrbaski Illés sajkásgyörgyei felfüg
gesztett községi biró 1903. március 
19-én a község tanácstermében Szt.- 
kereszti György csendőrőrsvezetőnek 
ötven koronát ajándékba adott avég- 
ből, hogy az a Vrbaski ellen egy 
ökörnek gyanús körülmények között 
történt levágása miatt folyamatban 
volt nyomozást hagyja abba és arról 
jelentést ne tegyen.

Az újvidéki törvényszék előtti fő
tárgyaláson a vádlott, a következőket 
adta elő:

— Nem igaz, hogy Szentkeresz
tinek vesztegetés céljából ötven ko
ronát adtam. A nyomozás során 
azért tettem beismerő vallomást, 
mert Szentkereszti megveréssel és 
megvasalással fenyegetett, amitől an
nál inkább volt okom félnem, mert 
más bűnügyi eljárás során csend
őrök már súlyosan bántalmaztak 
engem. Lehetséges, hogy Musiczki 
János, régi haragosom adta az ötven 
koronát avégből, hogy engem bajba 
keverjen.

Ezzel szemben Szentkereszli az 
alábbiakat vallotta:

— 1903. március 19-én Sajkás- 
györgyén nyomozást teljesítettem 
amiatt, mert a vádlottnak birtokán 
egy idegen ökröt találtunk, amelyről 
nem volt járlata s amelyet Vrbaski 
éjnek idején levágott. A vádlott Mu
siczki János utján a község tanács
termébe hivatott s ott négy szem kö
zött két darab húsz és egy darab 
tiz koronást csőszt Tolt a kezembe, 
mondván, hogy ezt az összeget aján
dékba adja avégből, hogy hallgassak 
és hagyjak neki békét.

Musicz.ii János és Bogdanov Uros 
vallomása szerint Vrbaski előttük 
beismerte, hogy az ötven koronát 
Szentkeresztinek ő adja ajándékba 
azért, hogy a csendőrőrsvezető ne 
semmisítse meg őt.

A törvényszék igazoltnak látta a 
vesztegetés vétségét, mert a vádlott 
a csendőrőrsvezetőnek, tehát közhi
vatalnoknak ötven korona ajándékot 
adott ezért, hogy az kötelessége meg
szegésével a vádlott ellen folyamat
ban volt nyomozást ne folytassa. 
Ezért Vrbaskit tizennégy napi fog
házra és ölvén korona pénzbünte
tésre ítélte.

A szegedi Ítélőtábla fölebbviteli 
főtárgyalásán az elsőbiróság ítéletét 
indokainál fogva egész terjedelmében 
helybenhagyta.

3(5.
— Nem önnek kell mentegetődznie, 

liatal barátom, hanem nekem, hogy 
ily alkalmatlan időben látogatom meg. 
Bocsássák meg bátorságomat, foly

tatta a szomszéd úrhoz fordulva, 
akiben a házi urra vélt ismerni- 
Azokkal az emberekkel, aki <kel össze
köttetésbe szándékozom lépni, elő
vigyázatosan szoktam eljárni. Előbb 
vizsgálódom, azután jön csak a bi
zalom. Fia, aki ma bemutatta magát, 
megtetszett nekem. Ajánlata nagyon 
megnyugtatott, hajlandó vagyok le
ányom mellé nyelvmesternek alkal
mazni.

A mi kis társaságunk ma nem 
került ki a kellemes meglepetések
ből. Emil jövője mind fényesebben 
alakult. Két ajánlata volt már. Ma, 
a szomszéd ur előkelő vendégét 
székkel kínálta meg, Emil gondola
tokba mélyedve nézett maga elé. 
Eddig ismeretlen izgalom támadt 
bensejében. Ezt a fiatal leányt kell 
tanítania, akinek az alakja oly tisz
tán áll szemei előtt, jól lehet csak 
futólag látta. - -  Görcsösen szorí
totta a mellette ülő Ká.-oly kezét.

(Folyt, köv.)

Felelős sr.erkeMztő :
D U «  O V I C H i 1* R E. 

Laptulujdouosok: AZ A L A P I T Ó K
Szerkesztőségi es kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

Szerkesztői üzenet.
F. K. Ma nem kaptuk meg a levelet. El- 

kallódott-e, vagy nem lett feladva, nem tudjuk.

G yógyszertár átvétel.
Van szerencsém a n. é. közönsé
get értesíteni, hogy idb. Gálffy 
uyörgy „Kigyo ‘ hoz címzett Szé- 
csényi-téri (izr. templom mellett)

w  gyógy>zet tárát
megvettem s már át is vettem.

A n. é. közönség jó indulatát 
s pártfogását tisztelettel kérem.

Szabadka, 1905. április ho 15.
W U M C illM U U U  •J e n ő ,

&y» gyszeresz.

400/1905. szám.

Árverési lúrdetiueuy.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 

18M. évi LX. t. ez. lOz. §-a értel
mében ezennel küzhirró teszi, hogy 
a szabadkai kir. járásbíróság 19o4. 
típ. iV. 403/0. számú végzésé által 
tí-ultmann Dávid és neje szabadkai 
lakosok Dnyl Adolf szabadkai lakos 
ellen 4ó korona, eduig összesen ib  
kor. öö hh. perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával bironag lefoglalt 
és i40o koronára becsült varró
gépekből álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatiiaa.

Mely árverés 190o V ó ll/2 . sz. 
kiküldést rendelő végzésé tolytan a 
helyszínen, vagyis Szabadkan, Vili 
ki r házszám, Kossuth-utca leendő 
eszközlésére l!)0ő. ev dprd iio íiö-ik 
napjának délután 2 óraja halandóul 
kitúzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, nogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a
legtöbbet Ígérőnek becsárun alul is 
eladatm lógnak.

Az elárverezendő ingóságok vétel
ára az lobi. évi LX. t. ez. loö. ij-aban 
megállapított leltetelek szerint lesz 
kiíizeletidő.

Kelt Szabadkán, 1905. évi ápril 
hó 12-ik napján.

Bulidé Iguatz,
kir. bír. végrehajtó.
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I I  4 /  U  1 I FÉ LE|  r / I l C l i r i l /  1 I G F  p ára tlau a  maga nemében és régóta bevált szer,i a  i  ■ * > &  í / r \ i  i n  hogy gyenge leveseknek, m ártásoknak, főzelékeknek stb. egy AliluUI és E T E L - l / J  I J K J l  V J  pillanat alatt meglepő jó  és erőteljes izt adhassunk.
: D R E S C H B E  G r T U L j L  k e r e s i  e k é s é b e n  B

Üvogecskékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegecskék legolcsóbban utántöltetnek. --------------------

M AGGl-kitüntetések: 5 nagydij, 29 aranyérem , 6 díszoklevél, 5 liszteletdij. Uétszor versenyen kívül, többi között 
----------------------------- az 1889. és 1900-iki párisi világkiállításokon (Maggi Gyula birálótag.) ■ —

ft W a g e n b la tt F e re n c z
8 kor.-ért fakeretii erős acélsodroii) betétet,

mely olcsóbb mint a szalmazsák.
Az ágy belméretének beküldése után gyorsan és pontosan készítem.

p. Úgyszintén sodronykeri- 
téseket udvarok, kertek, 
szőlők kerítéséhez 42 

A fillértől feljebbés minden 
-e  szakba vágó munkát.

. V T E T  ZE’.A.X-. Z B aján -

fe s té k  k e r e sk e d ő  B a já n .

Meglepő újdonság a Világítás terén! TessőH ide figyelni

M ülle r Antal
Saját házban

épület és diszmü 
o o bádogos o o

a Központi Szállodával szemben —
Baján

Saját házban.

Ajánlja saját találmányit felül- t i p l i n  I n m n á i t
mulhatlanul fényes világitasu c t ^ H C I  II I i c i l l i p c i i l

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

hetlenül szép és olcsó világítás! — Árakkal és felvilágosítással készség 
gél szolgálok.

Egyben van szerencsém ajánlani ülő, fürdő és fűthető kádakat. Ön
töző, kerti, konyha és disz kannakat a legszebb, legjobbtól a legolcsóbb 
árakig. — Üzletemben kapható minden e szakba vágó, a háztartásban 
szükséges áru. — Elvállalok mindennemű épület munkát. — Saját szer
kezetű állványnélküli készülékemmel elvállalok mindennemű toronyjavitást, 
fedést, festést, óratábla festést, aranyozást és viilámháritó felállítását, 
nemkülönben bármilynemü toronymunkát kifogástalan pontossággal, jótál- i 
lás mellett és igen jutányos áron. — Elvállalok továbbá uj torony készi-; 
tósét ácsmunkával együtt vagy anélkül. i

H a l l ó ! !  K i  b e s z é l? ?
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 kenőcsöt bútor és padlók 
fényezésére, „Vénusz11 aranyozó, kép
rámák, szobrok és lámpákra. Minden" 
féle cipó eremet. Szalmakalap-lakot 10 
színben, Emeillakok minden színben.

t z  n e m  m e s e !

I j l  U j!
Saját találmány!

A törv. bej.
„MERKÚR11 ezüst 
kályhafény kály

hák részére
1 doboz 70 fillér. 

Legújabb szab.
találmány 

Denaturált szesz 
robbanómentes 

edényekben.
H u s v é t i  to já s fe s té k e k ,  

tojás festő Mikádó papír nagy válasz
tékban kapható:

W a g e n b l a t t  F e r e n c
festék-kereskedő Baj Au.

v a l ó s á g !

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

Pontosan járó ébresztő óra csak l’50 frt
Tula ezüst óra csak ...............10’— frt ________________

Arany és ezüst ékszerek, női és férfi aranygyűrű, 
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok, 
és nyakláncok a legnagyobb választókban. Ezüst 
oxyd, chinai ezüst evőeszközök és dísztárgyak.
M** Tegyen egykisérletet és meggyőződik, hogy 
se h o l i ly  o lcsó n  n em  v á sá ro lh a t!

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

U af Q ühni a világon másutt 
L ó t  öuJLLUl nem kapja! TBBffl

Ceguagyobb
VálaszUKI

cztyőraVfta Szabadka, főtér 1 szám
Cgáuy fűzős cipő
fekete v. barna.

GyermeK fűzős cipő
barna v. fekete.

Valódi Goodyear ,.V ’lág-czipő a jelenHor 
elismeri legjobb cipóp.

Női ezugos cipő

Női fÜZÖS Cipő, tartós

Női gombos cipő, fekete 

NÓi fÜZÖS Cipő, bar.iabörből 

NÖÍ fÓl Cipő fekete bőrből 

NŐl fél CIpÖ barnabőrből

Női fűzős cipó

Férfi ezugos tartós 1 

Férfi fűzős Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxc pő 

Tiszti cipő borjubörből
Goodayer varrott

Férfi fűzős cipő

Férfi fűz. cipő Chevrauból
Goodyear varrott

Férfi hegymászó cipó
Chevrauból „  ** 

Goodyear varrott, elegáns, sikkes

E legáns’

Divatos formáH! Tartósság

Nyomatott a kiadók Kladek ós Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




