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

negved évre 3 kor.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

Nagylicti politika.
Szélcsend uralkodik a poli

tikában. M indenkinek lelki és 
eszmevilágát azok a nagy ese
mények töltik be, m elyeknek 
em lékünnepeit üli e napok fo
lyamán a világ, s amely ese
mények uj világokat, uj társa 
dalmakat alkottak.

De olyanok politikai viszo
nyaink, hogy az em lékezést ön
kénytelenül összehasonlitásra 
késztetik.

Mikor a világ átalakításának 
munkája m egkezdődött, e m un
kát feltartóztatni nem  lehetett. 
Vérpatakok csörgedeztek a nem 
zetek földjein, melyeket a m úl
tak zsarnokai fakasztottak az 
emberszivekböl, de e vérpatakok 
nem csak hogy nem  voltak 
ijesztők, hanem  inkább termé- 
kenyitöleg hatottak a talajra, 
melyből az uj élet elhintett 
magvai bu ján  csíráztak. A sze
retet és a csendes m unka fog
lalta el a fajok gőgjének uralm át.

Egyptom, Babylon, Je ru zsá
lem, Athén, Kóma és óriási 
birodalmaik, melyeket eddig a 
faj hatalm a, gőgje tartott ke
gyetlen igájával egygyé, megdőlt 
a szerény m unka csendes, de 
ellenállhatatlan ereje alatt. Dia
dalm askodott az eszme. H asz
talan volt az erőlködés, nem 
lehetett a régi hatalm ak rom ba
dőlését megakadályozni, m ert a 
régi alap elpusztult. Uj á llam - 
alakulásokat állapit meg a tö r
ténet, m elynek összekötő kapcsa 
a szeretet, az erkölcsi hatalom  
volt csupán.

Ezután százszor meg száz 
szór ujult meg a küzdelem 
azon a régi alapon, de a győ
zelem sohasem  volt másé, mint 
a m unkáé, s a szeretető. A tör
ténelem filosoíiájáiiak alapos 
tanulm ányozása ezt kétségtele
nül bebizonyítja. A forradalm ak 
története fdosofia nélkül is ezt 
igazolja. Igazolja, hogy a mely 
á' am eltért a munkától, annak

rom ba kellett dőlnie, vagy vér
tengerek árán  kellett életét meg
váltania, hogy beiljék a folyton 
átalakuló, az egységhez feltar
tóz lath atlanul közeledő emberi, 
társadalom ba. Az az állam, mely 
csak eszményileg akart megélni 
Róm a sorsára jutott, mely h a 
talm ában megelégelte a komoly
m unkát, melv életét hatalm ának* »
és nem  a társadalom  közm un
kájának a révén akarta bizto 
sitani.

Bizony négy éven át élünk 
mi is m unkátlanul. Az élet fö- 
feltételeiröl a szeretetröl és a 
m unkáról m intha megfeledkez
tünk volna és iótákért küzdünk 
gyűlölettel, haraggal plántálva 
tele szereretett hazánk talaját. 
Pedig, bizony m ondjuk, m inden 
istabetü m arad csak. élettelen 
semmi, ha a nem zeti m unkaerő 
nem  veszi körül olyan erővel, 
am ire Krisztus célzott a farizeu 
sok előtt, akik rám ertek tám adni
azért, m ert szakítva a hagyó- a miről már tegnap megemlékeztünk,
máiíyokkai, szom bati napon  is 
buzakalászokat m ert szaggatni 
éhségének csillapítására és tes
tének edzésére.

Négy éven át pedig elég meg 
fontolási időnk volt. De volt 
időnk arra  is, hogy m indenek
nek dem onstráljuk a jogainkért 
lelkűnkbe ontott törhetetlen lel
kesedést, aminek a révén az 
egész világ elism erte igazságun 
kát.

Vigyázzunk, térjünk meg. 
Lássunk a testet edző m unká
hoz. Ne erőltessük az egyolda
lúságot, m ert ez m int a  tuleröl- 
tetett sport, gyilkos betegség 
magvát csíráztatja ki testünkben. 
Ismerjük fel m egtérésünkben a 
nem zeteket és az állam okat 
egyedül boldogító m érsékletet, 
melynek törvénye nem  más, 
m int az állam összes szervei
nek kielégítése a jövő fejlődé
sének biztosítási.', végett.

Az egyed erősödésének a ju 
talm át azu tán  amúgy is hasz
talanul akarnák elvitatni. E ju 

talom érett gyüm ölcsként hűl 
m ajd a nem zet ölébe. Es ez a 
gyümölcs lesz csak igazán él
tető. Eröltetetten érett gyüm ölcsre 
az ínyenc megbomlott szerve
zete vágyik csupán.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 17.
Hogy közelebb jutottunk a hus- 

véthoz, a Kossuth Lajos utcai poli
tikai korzó is néptelenné vált.

A helyzet dolgában a legmerészebb 
kombináció sem vá'tott ki uj eszmét. 
De egyelőre nem is várható újabb 
fordulat és a politika vezérei béké
ben tölthetik el a húsvéti ünnepeket 
A jövő héten azonban már mozgal
masabb politikai élet várható. Az el
lenzék vezérei mind itt lesznek, kö
zöttük Apponyi Albert gróf is, a ki 
husvétra visszaérkezik Brixenből, 
Eberhardra megy és husvét után 
állandó tartózkodásra Bpestre jön.

Az első vezérlőbizottsági tanács
kozás a jövő hét derekára várható. 
Itt döntik el, hogy a felirati vitát 
milyen mederben indítják és azt is,

hngy az autonóm vámtarifa és a vá 
lasztói jog reformja dolgában bizott
ságokat küldjenek ki.

A választói jog reformja dolgában 
a magyarországi szociáldemokra párt 
is mozgalmat indít, még pedig az 
általános és titkos választói jog ér
dekében, arra utalással, hogy a 
függetlenségi párt zöme az általános 
választáskor megígérte választóinak, 
hogy föltétlenü és megalkuvás nél
kül az általános választói jog mellett 
foglal állást. Hogy melyik fölfogás 
győz, azt bajos eldönteni most, de hogy 
kemény lesz a harc e kérdés körül 
az bizonyos, annál inkább is, mert 
a mint ez a felirat szövegéből ki
tűnik a disszidensek még a széles 
alapon való választói reformnak is 
ellene vannak.

Az olasz vasúti sztrájk ál-
dozata i.

Eoggia, április 19.
Tegnap este 6 óra körül, amidőn a 

sztrájkoló vasúti munkások kifize
tése történt, körülbelül 6000 paraszt 
támadta meg a pályaudvart és el
lenszegült a katonaságnak,mely onnan 
kiakarta szorítani és szétakarta 
szórni. A tüntetők először kővel és 
bottal támadták meg a katonaságot,

majd pedig lőttek és egy katonát 
súlyosan megsebesítettek. A csapa
tok erre parancs bevárása nélkül 
tüzeltek és két paraszton megse
besítettek. Erre a tüntetők vissza
vonultak a Piazza Cavourra. Majd 
pedig, amidőn újból körülbelül l« 00 
főnyi csapat szegődött hozzájuk tá
madólag léptek fel. Egyik vezető
jük jelt adott az újabb támadásra 
azzal, hogy revolverrel rálőtt egy 
karabélyosra. Erre a tüntetők kőzá
port zúdítottak a katonaságra és 
lövések is hallatszottak. A csapatok 
visszalőttek. Három embert megöl
tek és hetet megsebesítettek. Ez
után a tömeg szétoszlott. A kato
naságot megerősítik. A vizsgálat 
megindult.

Kóma, ápr. 19.
A vasúti forgalom lebonyolítása 

tekintetében a helyzet javult. Ha
sonló hírek érkeznek a vidékről és 
az [ország minden részéből. Egyes 
városokban a sztrájkolók nagy szám
mal jelentkeznek a pályaudvarokon 
a munka ujrafelvételére.

Az országúti banditák.
Szenzációs fordulat.

A csantavéri utón vasárnapra vir
radóra történt kettős gyilkosság tet
teseit erélyesen nyomozza rendőrsé
günk a csendőrséggel egyetemben s 
most olyan nyomra akadtak, a me
lyen haladva előreláthatólag nemcsak 
a legutóbbi gyilkosság, hanem a 
még két hasonló bűntény tettesei 
is kézrekerülhetnek.

Még egy m aiilich er go lyó .
A szabadkai rendőrség többek közt 

a zentai csendőrőrssel is tudatta a 
rémes bűntényt, ahonnan tegnap jött 
át Szabadkára egy csendőr s ez hitta 
föl e nagyfontosságu körülményre a 
rendőrség figyelmét. Zentán ugyanis 
tegnap orvosi műtétet hajlottak végre 
Molnár Gábor Pélerné zentai föld- 
birtokos nején, aki múlt hó 19-én 
a szabadkaihoz hasonló országúti 
merénylet alkalmával sebesült meg. 
Molnárné aznap este 6 éra tájban 
kocsin ment két fiával a szállásra s 
útközben ugyancsak két ismeretlen 
egyén támauta meg az utasokat s 
pénzüket követelték. Az egyik tettes 
rá is lőtt az asszonyra, a golyó azon
ban a kocsi oldalvasát érte s ezen 
meglapult s csak azután fúródott 
az asszvny testébe. A tegnapi műtét 
utján egy manlicher töltény burko
lata került ki a sebesült asszony

Versenyára Üzlet Szabadka; Papucs-piac, 
Sztojkovics-féle festék llzlet mellett.
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A V e rs e n y  á r u  üzletnek
megérkezett a tavaszi szezonra vásá
rolt alkalmi vételei, ami olcsóságoknál 
fogva bám ulatba  ejti a vásárló közön
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testéből, miáltal a nyomozás újabb 
fordulatot vett.

Kik a tettesek?
A zentai rablómerénylettel a csend

őrség egy szabadkai és egy zentai 
emberi vett gyanúba, akikre teljesen 
ráillenek a személyleirások adatai s 
a zentai gyanúsított a szabadkai 
gyilkosság idejében éppen itt tartóz
kodott a szabadkainál, akivel rokon 
ságban is van. Utóbbi vasúti mun
kás, akinek nevét a vizsgálat érde
kében egyelőre elhallgatjuk. Buda
pesten 3 évig, hosszabb ideig a 
csantavéri állomáson és itt Szabad
kán volt a vasút szolgálatában s 
mostani lakása a hires bűntény 
színhelyéhez igen közel van.

Ö sszeköttetés a váci 
postarablókkal.

A gyanút fokozza ama körülmény 
is, hogy a nyomozás kiderítette azt 
is, hogy mindketten szoros össze
köttetésben voltak az 1904. évi váci 
postarablás tetteseivel is, akik tudva
levőleg Gzélik József postakocsist és 
Szeitner János lőtték le s azután a 
postakocsit megdézsmálták. Ma dél
előtt a szabadkai gyanusitottnál ház
kutatást tartottak, mely alkalommal 
a váci postarablás tettesei ruházata 
nak teljesen megfelelő ruhadarabokat 
találtak s egy sapkát, mely a zentai 
tettes leírásának felel meg. A rendőr
ség azonnal táviratilag értesítette a 
váci rendőrséget s szükség esetén 
ott is helybeli rendőrközeg segélyé
vel fogják a nyomozást folytatni. A 
házkutatás alkalmával 2 revolvert is 
találtak, egy 9-eset és egy 12-eset, 
amilyent épen a váci postarablás 
nyomozásánál is kerestek, továbbá 
kilőtt puskalövegeket is találtak, de 
ezek nem Mannlicher-fegyverből 
valók.

A n yom ozás Zentán.
A nyomozás szálait most Zentára 

is kiterjesztik, ahol legközelebb szin
tén házkutatást fognak tartani, úgy 
a másik gyanúsított lakásán, vala
mint a szabadkai gyanúsított test
vérénél, aki szintén olt lakik.

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

Baja, április 19.

A dom ányok. A kórházkápolna ja
vára L. M ivén adakoztak: Egy ur- 
hülgy 82 kor., E. József 30 kor., 
Bajaszentistván 13 kor., Schwerer 5 
kor. Hála e nemesszivü adakozóknak.

K észvények k iso rso lá sa  a p o l
gári o lvasóegy letb en . A bajai „Pol
gári Olvasó Egyesület" 1905. április 
G-án tartott választmányi ülésen az
58., 67., 87., 116., 134., 137., 139.,
169., 190. és 208. sz. részvények 
sorsoltattak ki. Figyelmeztetnek a 
részvényesek, hogy az esedékes ka
matok és a kisorsolt részjegyek ki
űzetését í. é. május 1-től az egye
sület helyiségében az egyesület pénz- 
tárnoka eszközli.

T ű zo ltó -te stü le ti h írek . A Baján 
állomásozó huszárokat a bajai lüz 
oltó-testület egyik szakképzett lisztje 
fogja a tűzoltásban kioktatni s velük
gyakorlatot végeztetni. A gyakorlatok 
hitein segédtiszt útmutatása mellett 
megkezdődlek. Ezentúl minden héten 
háromszor fognak tűzoltási gyakor
latok végeztetni, itt említjük meg,

ZLET ÁTKÖLTÖZKODES és m e g n y itá s  alkalmával szükséges n y o m ta tv á n y o k , 
u. m.: fa lr a g a sz o k a t, k ö r le v e le k e t , h ir d e té s e k e t  
===== es rek lá m  ezé« ililák a t jutányosán ké tzit

AZ

' hogy a tüzoltó-testület parancsnok
sága felszólítja mindazokat a pol
gárokat, akik a tűzoltás humánus 

1 intézménye iránt érdeklődnek s a 
tűzoltásban aktív részt venni kíván
nak, hogy felvétel végett a parancs
nokságnál jelentkezzenek. Csak 20— 
40 év között fedhetlen életű férfiak 
vehetők fel.

L eesett a h á ztető rő l. A bajai 
plébánia templom mögött levő Ertl- 
féle ház tetején dolgozott egy cse
repes inas. Egyszerre csak elvesz
tette a gyerek az egyensúlyt és le
zuhant a háztetőről. A gyereknek 
csodálatosképpen semmi baja sem 
esett.

Uj lisz tk ercsk ed és. Rothschild 
Zsigmond mint a budapesti Viktória 
gőzmalom bajai képviselője, május 
hó elsejével Baján a Milassin-féle 
házban lisztüzletet nyit.

Kevés a csendőr. Erről panaszko
dik legalább a bajai csendőrőrspa- 
rancsnokság egy beadványában, a 
melyben kéri, hogy a város közbiz
tonságának érdekében a csendőrség 
létszámát legalább 5 emberrel emel
jék. Hogy ennek a kívánságnak ele
get tesznek-e, az kérdés.

Az u tcakövezet ja v ítá s  körül 
most változás állott be Baján. Eddig 
a javítási munkálatokat is vállalatba 
adták. Ezután a város a kövezet- 
javítást házilag, napszámosokkal vé
gezteti. Úgy véli a tanács, hogy ez 
évenként 500 koronánál nem fog 
többe kerülni.

A Barátok k ertje kérdésében 
hosszabb felszólalást kaptunk, amely
ben a levél írója azt fejtegeti, hogy 
a területet okvetlen meg kell venni, 
mert az Baján első rendű közérde
ket képez. Úgy véli a levél iró, hogy az 
erre szükséges összeget társadalmi 
utón közadakozásból is össze lehetne 
hozni. A levélre még visszafogunk 
térni.

Járdaép ítés. 1906—1907— 1908. 
évek folyamán Báján a következő 
utcákban fognak járdákat fektetni:
1 Hatlyu-utca mindkét oldalán. — 
2. Budapesti-uton a Madách-utcától 
a Szt. György-utcáig. 3. A Kinizsi
utca baloldalán. 4. Mátéházi-utca 
mindkét oldalán 5. Ősz utca jobb 
oldalán. G. Kígyó-utca mindkét ol
dalán. 7. Szent-Antal utcában a 
Kinizsi-utcától a lükutig. 8. Tóth 
Kálmán-utcában. — 9. Hentes-
utca mindkét oldalán. 10. Madách 
utcában a Flórián utcától a Buda 
pesti utcáig. 12. Girfusz Ferenc ut
cában a Tóth Kálmán utcától a 
Kápolna utcáig. 13. A Rigó utca 
mindkét oldalán. Csodáljuk, hogy a 
mérnöki hivatal ügyeimét elkerülte, 
hogy a Belváros kellő közepén a 
Sarkantyú utcában az egyik oldalon 
még mindig nincsen járda. Az itt 
felsorolt három évre felosztott munka
programul egyébként 23787 koronába 
fog kerülni.

isar a bajai

kávéházában és étterm ében
I> A W  U  <> L1 4 «S
újonnan szervezettzenekara m in
den hétfőn, szerdán, pénteken és 
sz  óin h a tó  n hangversenyez.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós muzeum. Nyitva 
jzerdáu és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Április 26. A szabadkai Sport-Egylet 
közgyűlése d. u. ö órakor.

rend je .
Komái k a tk o lik u s.

Nagy csütörtökön : 9 órakor nagy mise, 
ünnepélyes közös áldozás, az oltárok le
szerelése. 1) u. 4 órakor larnentatio.. Ének 
l ik : W esztermayer Matild k. a., darányi 
Erzsiké úrnő, Tálassy Irma k. a.

N agypénteken reggel 8 órakor magyar 
prédikáció, 9 ó ra’ or passzió, gyászszertar
tások, keresztimádás, az Oltáriszentség ki 
tétele a szent sírban Délután 3 órakor 
bnnyevácz prédikáció. Délután 4 órakor 
larnentatio. Éneklik : Ilankovits Ágnes úrnő, 
Seunig Károlyné úrnő, Este fél 8 órakor 
az Oltáriszentség eltétele.

Nagyszombaton: Reggel fél 7 órakor 
az Oltáriszentség kitétele, fél 8 órakor 
tüzszentelés, g» ertyaszentelés Este fi órakor 
feltámadás.

Husvétvasárnapjáu d. e. 10 órakor 
nagymise, melyen a templomi ének és 
zenekar Geyler Károly miséjét itt először 
adja elő Gaal Ferenc karnagy vezetése 
mellett.

E van gélik us reform átus.
Nagypénteken d e 10 órakor főisten

tisztelet, d. u. 3 órakor gyás/.ünn pély.
Husvétvasárnapjáu d e. 10 órakor is

tentisztelet urasztalának megtérítésével, d. 
u. 3 órakor istentisztelet

Husvét hétfőn d. e. 10 óra < or és d. u. 
3 órakor istentisztelet.

A zsidó  ünnepek.
1 nap: Muszaf ima és szónoklat fél 10 

órakor d. e.
2 és 7 n ap : M uszaf ima 10 órakor d. e.
Utolsó nap: M uszaf im a, szónoklat és

Mazkir (halottak emlékezete) d. e. fél 10 
órakor.

— A honvédség köréből. A hon
védelmi miniszter Frankfurter Zsig
mond szabadkai 4. honvédhuszár- 
ezredbelí tart. hadnagynak a tiszti 
rendfokozatáról saját kérelmére tör
tént leköszönését elfogadta.

— K özgyűlés. Városunk törvény- 
hatósági bizottsága ápilis havi ren
des közgyűlését 27-én, jövő csütör
tökön fogja megtartani. A közgyűlés 
tárgysorozatát ma állították össze 
Bezerédy István főispán elnöklete 
alatt megtartott előkészítő tanács
ülésen.

— A k ü lterü le ti orvosi á llások .
A törvényhatósági bizottság határo
zata értelmében a közegészségügyi 
bizottság kebeléből alakult szükebb- 
kürii kiküldöttség ma délután a vá
ros külterületén szervezendő orvosi 
körletek Lejsztását, továbbá az 
orvosok munkakörére vonatkozólag 
a bizottság elé terjesztendő javasla
tát állapította meg. A külterület e 
végből 4 kerületre lesz osztandó. Az 
elsőbe a majsai és a csantavéri or
szágút közötti terület, a másodikba 
a csantavéri és a pacséri országul 
közötti, a harmadikba a pacséri or 
szágut és a Baja felé haladó vasút 
közötti, a negyedikbe pedig a bajai 
vasút és a majsai országút közötti 
fog tartozni. Az orvosok állandó lak
helye a javaslat szerint kerületeik 
központjában lesz. Mindannyian a 
tiszti főorvosnak lesznek alárendelve. 
A szegény betegeket díjtalanul gyógy
kezelni, az iskolákban az egészség- 
ügyi szolgálatot teljesíteni, az oltáso
kat eszközölni tartoznak. Munkakö
rükbe fog még tartozni a csendőrök

ellenőrzése, a járványok elleni intéz
kedések, a trachomások nyilvántar
tása és gyógykezelése, a halottkémi 
teendők és a rendkívüli halálesetek 
bejelentése. A javaslatot a közegész
ségügyi bizottság legközelebbi ülésén 
fogják tárgyalni.

— Mikor lesz  a sorozás?  Ren
des szokás szerint márciusban, de 
legkésőbb április elején szokták a 
katonai sorozásokat megtartani. Az 
idén azonban már az év elején 
zavarosak voltak a politikai viszo
nyok s a sorozásra nem is tűztek 
ki határidőt. A rendes határidő 
eközben szépen elmúlt. Most arról 
értesíti a honvédelmi miniszter a 
katonai osztályt, hogy sorozásra 
legföljebb júniusban lehet gondolni. 
De akkor is csak, ha addig a poli
tikai helyzetet szanálni lehet.

— P ályázat. A Bácsbodrog megye 
jegyzői egyesület Zomborban 1904. 
december 3-ikán hozott határozata 
alapján pályázatot nyit a következő 
müvekre: 1. „A jegyző hivatása te
kintettel a községek társadalmi és 
közgazdasági fellendülésére.1* 2. <Az 
okszerű községi háztartás tekintettel 
a községek anyagi és kulturális fej
lődésére törzsvagyonának gyarapítása 
mellett.* A zárt jeligés levelekkel 
ellátott pályaművek 1905. évi junius 
30-ig az egyesület elnökénél Kiss 
Gyula óverbászi jegyzőnél nyújtandók 
be. Dij 50—50 korona. Pályázhatik 
minden jegyző, segédjegyző s köz
ségi alkalmazott. A pályaműveket az 
egyesület választmánya bírálja felül 
s a dijak kiosztását is az ítéli oda, 
mely dijak az egyesület közgyűlésén 
ünnepélyesen lesznek kiosztandók.

— Esküvő. Szudárevics Tamás 
kereskedő, április hó 30 dikán es
küszik örök hűséget Vujkovics Juli
annának Szabadkán.

— N évm agyarosítás. Kiskorú 
Geiyer Pál óbecsei lakos „Hegedűs“-re, 
Beryer József újvidéki lakos pedig 
„Beregi"-re változtatták eredeti ne
veiket a belügyminiszter engedélyével.

— Z áróvizsga. Szabadkán, 1905. 
évi április hó 24-én (husvét hétfő
jén) a „Pest Szálloda14 összes ter
meiben jelmezes mütáncok és sza
lontáncok bemutatásával egybekötött 
tánciskolái záró-vizsga-estélyt rendez 
Kovács Tivadar ballelmester. A mű
sor a következő I. Füzér Ballet, lej
tik: Blau Irén, Blau Rózsa, Freuden- 
berg Erzsi, Salánky Bella, Salánky 
Ilona, Stern Emma, Wandman Olga, 
Freudenberg Antonia. 11. Spanyol Bo
leró, lejtik eredeti jelmezben: Grad 
Ilona, Sziller Józsa. 111. Dans De 
Bébés, (Baba-tánc) — lejtik: Adler 
Szöszike, Geréb Klárika, Böhm Ma
riska, Lelbach Irénke, Révész Mar
gitka. IV. Magyar Palotás, lejtik ere
deti jelmezben: Grad Eszter, Ko- 
rossy inna, Salánky írma,Solti Erzsi. 
Kezdete este fél 8 órakor. Jegyek 
előre válthatók: Sugár Béla ur ke
reskedésében és a tánciskolában. A 
zenél Hasi Kálmán zenekara szol
gálja.

—  A p a licsi zenekar. Pege Ká
roly hírneves cigányzenekara és a 
város tanácsa között megtörtént a 
végleges megállapodás arra nézve, 
hogy az ez évi palicsi nyári idény 
alatt az eddigi feltételek mellett a 
Pegéék szolgáltassák a zenét. A ta 
nács ma utasította az ügyészséget,

villameröre berendezett 
könyvnyomdája. — ~~
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hogy a szerződést a Pege zeneka
rával mielőbb kösse meg.

— T ilto tt  husvágás a m ásod
fokon. Ma'került a város tanácsa, 
mint másodfokú hatóság elé azon 
Ítélet, melyet Szalay Mátyás főkapi
tány hozott a tiltott husvágáson ért 
Faragó Antal helybeli mészáros 
iparos ellen. A tanács az Ítéletet 
mely 30 napi elzárással és 140 ko
rona pénzbüntetéssel sújtja Faragót, 
helybenhagyta.

-  A nyakönyvi h írek . Halottak: 
Krnyajszki Lazárev Márk 26 év, 
Uulics Koléta 7 év, Báncsics Júlia 
2 hó Tumbász Bódogné Babicskov 
Márta 78 év, Kocsmár Mihály 65 év, 
Dulics Mária 3 hó. Szülétek: 11. 6 
fiú. 5 leány. Házasság: Kosztics Mik
lós—Lázár Jozefa.

H ú s v é t i  L o c s o l ó k ,
F in o m  Illa ts ze re k , 
R ó z s a - és K ö ln i 
v izek , Friss K u g ler- 
o o Bonbonok o o

csinos fadobozokban és csomagokban
F i n o m L i k ö r  ö k,
o o Coguacok és o o
L ik ő r  Eszeneziák,
K u g le r Csoeoládé,

finom vaníliás, konyhai célokra 1 Ko K 4‘40
Jutányosán szerezhetők bel>|?f A drogu istánál D Ll JA Szabadkán.ZALÁN

Innen onnan.
A történet hőse és elbeszélője na

gyon fiatal ember, a ki nem régen 
még liuszárhadnagyi uniformist viselt, 
most podig a múzsáknak — áldoz. 
De áldozott már huszárkorában is. 
Olyannyira, hogy a legritkább eset
ben ment haza aznap, amikor felkelt. 
Sokszor pedig már lefekvésre sem 
volt szüksége. A vidám éleinek persze 
megvoltak a maga pénz és egészség- 
ügyi következményei. Nagyon elke
seredett napok következtek ilyenkor. 
A hadnagy ur legénye, hatalmas 
bajuszu derék magyar huszár, fej
csóválva nézte ezt a dolgot.

Annyira hogy végül ki is mondta 
kereken:

— Nem jó vége lesz ennek had
nagy ur, máskép kellene élni . . .

A fiatal hadnagy ur — ő maga 
beszéli — nem haragudott meg az 
illetéktelen beleavalkozásérl. Sőt na
gyon elérzékenyedelt.

— Olyan érzékenyen beszélt az a 
(iu, — mondotta, — hogy egészen 
oda voltam. Nagy elhatározások ér
tek meg a lelkemben és

— És két napig otthon maradtál.
— Dehogy. Keresztül is vittem, a 

mit elhatároztam. Azontúl az ajtó 
előtt vetettem le a csizmámat mi
kor hajnalban hazavetődtem, oda- 
ben pedig világosság nélkül vetkőz
tem le. Csak hogy bánatot ne okoz
zak a szegény fiúnak.

** *
Egy lengyel kaftános atyafi Bécs- 

ből Budapestre igyekszik, hogy a 
húsvéti ünnepeket egy rokonánál 
töltse. A vasútállomásnál a pénztáros 
megkérdezi, milyen útirányban sze
retne a magyar fővárosba jutni.

— Bruckon, vagy Pozsonyon át 
akar Budapestre utazni? kérdezi a 
hivatalnok.

— Én — mondja nem a legklasz- 
szikuaabb németséggel az izraelita, 
— az ünnepekre akarok utazni. I

TANUGY.
Á llam i tan ítók  gyűlése. Buda

pestről Írják: Az Állami Tanítók Or
szágos Egyesülete ma délelőtt 9 óra
kor tartotta a megyeház nagytermé
ben évi rendes közgyűlését. A gyű
lésen, amelyen Kozma László elnö
költ, Havas Pál titkár pedig felolvasta 
az évi jelentést s tudomására hozta 
az egybegyűlteknek, hogy a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 500 ko 
rónával hozzájárult az egyesület 
adminisztrácionális költségeinek fe
dezéséhez, Az évi jelentést, és a mi
niszter adományát is egyhangúlag 
tudomásul vették. Utánna Mihály Fe
renc/ azt az indítványt tette, hogy 
az állami tanítók vonassanak az ál
lami tisztviselők számára készült 
1885. évi nyugdíjtörvény rendelke
zései alá. Az indítványt hosszú vita 
után elfogadták.

T Á V IR A T O K
A k irá ly .

Budapest, ápr. 19. A bécsi Zeit 
ma reggeli számában feltűnést keltő 
cikket ir a király egészségi állapotá
ról. A melanchólikus hangon tartott 
közlemény elmondja, hogy a király 
ma még tüntetőén jó állapotban van, 
de vasszigorusággal tartania kell 
magát orvosai rendelkezéseihez. Tel
jesen visszavonultan kell élnie nem 
látogathat nyilvános ünnepségeket és 
bálokat, kedvteléseitől is eltiltották, 
igy például lovagolni semmi körül
mények közt nein szabad s csak a 
vadászatot engedik meg neki hébe- 
korba az orvosok.

Leginkább ideges ingerültség gyötri 
melyet a legutóbbi idők kellemet 
lenségei fokoztak. A hosszú éveken 
át megszokta, hogy ezer és ezer 
szem pihenjen rajta s igy bámulatos 
erővel uralkodni bir magán, ennek 
köszönhető, hogy a király állapotá
nak komolyabbá vállásáról kevesen 
szereztek közvetlen meggyőződést.

Em berölés tré fábó l.
Barcs, ápril 19. Lábod község 

vasúti állomásán az állomási főnök 
lávolléte alatt Fodor József 19 éves 
vasúti alkalmazott szolga Tiooly Anna 
17 éves cselédleánynyal a szobát 
takarította. Takarítás kOzben Fodor 
levette a falon függő puskát és nem 
tudva, hogy az meg van töltve, a 
felhúzott ravaszt tréfából rásütötte 
Tiboly Annára. A lövés eldördült és 
Tiboly Anna szivén találva, össze- 
rogyolt és meghalt. Az eset után a 
halálra rémült tettes nyomban je
lentkezett a községi hatóságnál.

A titokzatos hajóhad.
M anilla, április 19. Tegnap há

rom, ma négy hadihajót láttak 
Mamllától délre. Hogy orosz vagy 
japán hajók-e azt nem tudják.

Az iszákosság Csougrádon.
Csongrád, 19Jő. ápr. 19. A vá

rosban az iszákosság oly mértékben 
terjed és ennek következtében a 
korcsmái veszekedés és ezzel kap
csolatban a korcsmái bicskázás oly 
gyakori, hogy annak korlátozása ha
tósági beavatkozást telt szükségessé. 
A küzség elöljárósága falragaszokon 
figyelmezteti a lakosságot és a korc»- 
márosokat az 1879. LXll. te. 84 ik 
$ ára, mely a részegségről intézke
dik és kijelenti, hogy a törvénynek 
intézkedéseit a jövőre a legszigo
rúbban fogja végrehajtani.

P á n ik  k isenevben.
Péter vur, április 19. Kisenevben 

már most érezhetők a husvótra várt

antiszemita lázongások előjelei. A Emil pihenni tért, de a szomszéd 
zsidó lakosság közt óriási a pánik és ur még sokáig virrasztóit gondolatai* 
fegyverkeznek, mert félnek a két év , val. A szegény Mari halála, a Meinert 
előtti borzalmak ismétlődésétől. A 1 ülnökkel lefolyt társalgás a találko- 
kormányzó mindennap házkutatást zás Sternfeldnével, mindez felébredt
tart. Ma egy zsidó családtól három 
láda fegyvert kobozott el.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Az anya biine. Sárics Róza 17 

éves cselédleány január hó közepén 
gyermeket szült. Hogy szégyenét el
titkolhassa, az uj szülöttet megfoj
totta és egy kendőbe csavarva szol
gálatadója házában az istáló padlózata 
alá rejtette. A kocsis tisztogatás 
közben jött a bűntett nyomára. A 
kir. törvényszék ma tárgyalta zárt 
ülésben a lelketlen anya bűnügyét 
Marián Miklós elnöklete alatt. A 
bűnügy beigazolást nyervén, vádlot
tat gyerinekgyilkosság bűntettében 
mondották ki bűnösnek és hét havi 
börtönbüntetésre ítélték.

REGÉNY CSARNOK.

Ezután elmondta figyelmes hallga
tóinak, amit az újságban olvasott. A 
szomszéd uron erre a hírre nagy 
izgatottság vett erőt, amely csak 
növekedett, mikor megtudta, hogy 
az ügy Meinert bűnügyi tanácsos 
kezeiben van.

— Talán tudja Wittgenstein ur, 
vájjon Meinert bűnügyi tanácsos nem 
azonos-e a korábbi Meinert ülnök
kel, aki ezelőtt M.-ben lakott?

— Véletlenül közelebbről ismerem 
ezt az urat, mondá Wittgenstein és 
feltevését megerősíthetem. Ismeri 
Meinert ülnök urat?

— Névszerint, felelte kitérőleg a 
szomszéd ur.

A társalgás megakadt. A szomszéd 
ur komoran nézett maga elé; zava
ros emlékek támadlak ben’ie és te
kintete néha gondterhesen tévedt 
fiára, Emilre. Wittgenstein ur meg
nézte az óráját, mely már tizet mu
tatott. Felkelt.

— Különös, szólt, mily gyorsan 
múlt el önök közt az idő. Már tiz 
óra, pedig azt hittem, hogy egy órája 
se vagyok önöknél.

Miután még Emil alkalmazásáról 
beszéltek egyet-mást, Witlgestein tá 
vozni készült. De távozása előtt hir- 
telenül a szomszéd úrhoz lépett és 
kezet nyújtott neki.

— Nagyon lekötelezne, szólt hozzá, 
ha egy kérésemet teljesítené.

— Készségesen, felelte a szom
széd ur.
» — Ma én voltain a vendége, le
gyen ön az enyém is. E héten tár
saság lesz nálam, kérem önt és fiát, 
tiszteljenek meg megjelenésükkel.

— Bármily megtisztelő is rám- 
nézve meghívása, Wittgenstein ur, 
válaszolta a szomszéd ur, még sem 
fogadhatom el. Öreg ember vagyok, 
aki már leszámolt a világgal; nem 
illem már a társaságba, s úgy néz
nék ki, mint a kopott bútor a dísz
teremben. Hanem a fiam részére kö
szönettel fogadom a meghívást. Neki 
be kell lépnie a világba s ehez az 
ön jósága illő alkalmat nyújt.

Még közelebbről megbeszélték az 
ügyet, s azután távozott Wittgenstein 
a szomszéd ur szegényes lakásából, 
láthatólag kielégítve a tapasztaltak 
által.

Nemsokára Baumné és Károly is 
távozlak. A szomszéd ur és Emil 
magukra maradtak.

emlékezetében a Wittgensteinnel tör
tént találkozás révén s elűzte sze
meiről az álmot.

— Hol lehet most az a rossz 
asszony, suttogta, vájjon utolérte-e 
már végzete? Vérrel terhelte a lel
két, ő intéztette ellenem azt a me
rényletet. Adja az ég, hogy utaink 
ne kereszteződjenek többet, hogy 
bűnödért ne a földön érjen el a bü- 
tetés.

Ezután ő is nyugodni tért.
VI.

Meinert bűnügyi tanácsos, akit húsz 
évvel ezelőtt lakodalmán ismertünk 
meg, a valamikor oly vidám ülnök, 
most csendes emberré lett, lelkiisme
retes, szigorú hivatalnokká, aki min
den gondolatával csak hivatásán 
függött.

Felesége rövid, örömtelen élet után 
a gyermekágyban halt meg és egy 
fiút, Miksát hagyott hátra, akit már 
megismertünk Wittgensteinné fogadó 
termében. Másodszori házasságra nem 
tudta magái elszánni a bűnügyi ta
nácsos és épen ezért fiát idegen 
kezek ápolására kellett bíznia.

(Folyt, köv.)

Felelős szerk esztő  : 
D U G O V I C H  i V K E.

Laptulajdonosok : AZ A L I  P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

Jzílőtf í s s z ö !
A világhírű

DELAWAR E
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszerának ellenáll!
beírását ingyen küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
sző lő o ltv á n y -e i a d á s !

Ci m :

Szíjgyártó Nagy Mihály,
Felső Segesd.

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Két lánc föld
e l le n  a  

té g la é g e tö  m e lle tt ,

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni lehet Abrasich 

Antal polg. isk. igazgatónál..

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O f i l l é r  Vusing betűkből O 
f i l l e r .  Legkisebb hirdetés 3 0  flx x é

Raktár kiárusítás
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gyer
mek ruha, nói ing sto. Vrl D eák-utca Dr. 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó

ló l/'IV'liüflÁ ajánlkozik házakhoz, pJv tUolUVIlv mosott ingeket és gal 
,rókát is elvállal. Ing vasalási dija 12 Ilii. 
ti lér 3  t i l l .  Balláné, Dominusz-ház, ház- 
m eteri lakás.
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A I
501. az. 1905. végrh.

Á rverési h ird etm ény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy 
a szabadkai kir. járásbíróságnak 1905. 
évi V. 601/1. számú végzése követ
keztében, dr. Révész Ernő ügyvéd 
által képviselt Imgrund Sebestyén 
bajmoki lakos javára, Skobrák Sán 
dór és neje ellen 5450 kor. s jár. 
erejéig 1905. évi március hó 28-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 2961 
kor.-ra becsült következő ingóságok, 
u. m.: üzleti berendezés, különféle 
áruk és bútorok nyilvános árverésen 
eladatnak.

* z

Raktáromon I-ső rendű égetett mész ára métermázsánként 2 K 80 fill.
Baján égetett l-sö rendű szép, fehér, darabos mész ára métermázsánké’ t 3  K 60 fill, ■i Tömeges vételnél árkedvezmény, m Állandóan nagy raktár. ■■

Baja, 1905. áprü hó. Sclileiclier Antal, Baja.
I

G yógyszertár átvéte l.
Van szerencsém a n. ó. közönsé
get értesíteni, hogy idb. Gálffy 

György „Kígyó ‘ hoz címzett Szó- 
csényi-téri (izr. templom mellett)

gyógyszertárát
megvettem s már át is vettem.

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

Szabadka, 1905. április hó 15.
W acIiN iuaim  J e n ő ,

gy égy szerész.

W a g e n b la tt F e re n c z
fetiték  k e r e sk e d ő  B a já n .

Mely árverésnek a szabadkai kir. 
járásbíróság 1905-ik évi V. 601/2. 
számú végzése folytán 5450 kor. 
tőkekövetelés ennek 1905. évi már
cius hó 6. napjától járó 6°/0 kama
tai, 73% váltódij és eddig összesen 
325 kor. 20 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Baj- 
mokon Fő-utca, a nagyvendéglőnek 
átal leendő megtartása IÍ>05. évi 
á p rilis  hó 2 5 -ik napjának d é l
utáni 3 órája s a k övetkező  na
poknak d élu tán  3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is, el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Szabadka, 1905. évi április 
hó 16. napján.

V igli A ladár,
kir. bir. végrehajtó

H a l l ó i !  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 kenöcsöt bútor és padlók 
fényezésére. „Vénusz“ aranyozó, kép- 
rámák, szobrok és lámpákra. Minden
féle cipó eremet. Szalmakalap-lakot 10 
színben, Emeiliakok minden színben.

I j l  V j !
Sajat találmány!

A törv. bej. 
„MERKUR“ ezüst 
kályhafény kály

hák részére
I doboz 70 fillér.

Legújabb szab.
találmány 

Denaturált szesz
robbanómentes 

edényekben.Hum v é t i  to jást e 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 Baján.

ff

8  kor .-ért fakerettt erős acélsodronybetétet,
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.

B a j á n .

* * * ♦ * <e w  nagy -na
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

férfi- és gyermek-kalapokban
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 ná'am vannak 
raktáron

Szives pártfogásukat kérve, ma
radtam alázatos tisztelettel

Fischer Pál,
Baja.

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

barna v. fekete.

czipőraljtára Szabadija, Főtér 1 szám.
Ceány fűzős cipő
fekete v. barna.

Valódi Goodyear „Világ-czipö, a Jelenkor 
elismert legjobb cipőj*.

Férfi ezugos tartós ft. 2 5 0

Férfi fűzős cipő, erős „ 3 —  

Férfi fűzős Boxcipő „ 4  50

Tiszti CÍpO borjubőrböl »> 4 75
Goodayer varrott.

Férfi fűzős cipő b a r n a  b ő r 
bő l, e l e g á n s „ 4.

Férfi fűz. cipő Chevrauból „  5 50
Goodyear varrott

V• »1
• ••

Női ezugos cipő ft. 2 50 

Női fűzős cipő, tartós „ 2 75 

Női gombos cipő, fekete „ 3 — 

NÖÍ fÜZÖS CÍpO, baruabörből n  3*—  

NŐÍ fÓl CÍpO fekete bőrből „ 2 ’ — 

NŐI fél CÍpO barnabőrből 2*25 

NŐÍ fÜZÖS CÍpÖ Chevrauból „  4 ’z5

Férfi hegymászó cipő ,, 6.75
•Z.M Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

Divatos form ák! Jó anyag

Elegáns ! Olcsó!
jloui ip a r '

Tartósság Kiváló minőség!

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




