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Batthyány-utcza 5. sz.

Nagypénteki gondolatok.
írhatnám  cím nek ezt is : ü n 

nepi gondo la tok ; de inkább 
használom  az először leirt cí
met, m ert az em beriség ü n 
neplő töm egének többsége ezt 
a napot fogadja el a beteljese
dés ünnepének. De meg talán 
jobban is illik elmélkedésem 
hangulata a nagypéntek szom o
rúságához.

A húsvéti ünnepek a szabad
ság ünnepei. Az ó-szövetség 
hívei és  az ó és uj szövetség 
hívei egyaránt az em ber felsza
badulását ünnepük. Az em ber 
testi és lelki felszabadulását.

hogy ezek az ünnepek össze 
esnek. Minő m ás képe van 
ilyenkor a társadalom nak. S en 
kinek sem ju t eszébe, hogy 
mások ünneplésében bo trány
követ keressen. Nem is ju th a t 
eszébe, m ert az ünnepek lénye
geit képező közös eszm ék és 
igazságok hatását egy időben 
erezik. Erezik azzal a szerete t
tel, mely az Ígéret földje felé 
vezető utat m egnyitotta először 
csak egy népnek, azu tán  az 
egész em beriségnek. Senkinek 
sem ju t eszébe ezen közös ün 
neplésben és az eszmék közös 
hatása alatt más, m int az em 
berek egységét hirdető és any- 

Az ünnepek elosztása, am ijny iszo r és annyiféleképen ineg- 
különbözö alapokon történik, feszitett igazság.
úgy hozza magával, hogy az 
ünnepek néha összeesnek, néha 
nem. És m indkét esetben m ást
és mást tapasztalunk a társada 
lom külömbözö csoportozatai- 
ban.

H a véletlenül nem  esnek 
össze ezek az ünnepek, akkor 
a nem  ünneplő rész egy n e 
mével a visszatetszésnek nézi 
az ünneplőt. Bizonyos idegenke
dést érez am azok iránt. .Mintegy 
kiváltságosnak képzeli m agát 
csupán csak azért, m ert em ez 
vagy am az nem  úgy ünnepel, 
m int ö és m ert ezen külsöség-

Vindezeknek az ünnepeknek 
a lényegét képező igazság iránt 
érzett rajongó szeretet báto rít 
föl arra, hogy fenti megcáfol
hatatlan  tapasztalatokból a ta 
nulságot levonjam .

Mindaddig, mig a külsősé
gekhez fűzik m akacsul a lénye
get, mig az előítélet a lényeg 
keretéből várja a hatást, ad
dig az em beriségben a sze
rete t zavartalan o tthonra  nem 
fog találni. Addig a gyűlöletnek 
mindig meglesz a trónusa, a 
biborpalástja, a jogara, a körű

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 20.
A „Gerinania“-nak Galgóczyról 

hozott cikke képezte ina a politikai 
diskurzus tárgyát és mindjárt meg is 
jegyezhetjük, hogy senki sem vette 
valami nagyon komolyan. Mert hogy 
Magyarországon katonai diktatúrát 
terveznek, komoly dolog nem lehet.

Megemlékeztünk róla, hogy a ve
zérlő bizottság a jövő hét derekán 
tartja első érdemleges értekezletét a 
szünetben. A bizottság a felirati vita 
terjedelméről dönt majd. Úgy tudjuk, 
hogy a koalicio négy szónokot akar 
jelölni csupán, a vitának méltóságát 
biztosítandó

Ezzel szemben azonban a nemze
tiségiek akcióra készülnek, különösen 
a románok, de fel készülnek szó
lalni a horvátok is, hogy a katonai 
kérdést szájuk ize szerint megboly
gassák. A horvátok nak készülő ak
cióját a borvát lapok szítják napról- 
napra, mig a románokat a bukaresti 
sajtó bujtogatja. A szabadelvüpárt 
értesülésünk szerint egyetlen-egy 
vezérszónokot küld a vitához és igy 
nem áll az, mintha a szabadelvüpárt 
a felirati vita tárgyalásakor táma
dásokra készülne.

ben képzeli a lényeget, szóval | na-ía az em berek között. Addig
az ünnepet összecseréli azzal, 
am inek az em lékezetére az ü n 
nep szentelve vau. És nem  
ritka eset, hogy a kiváltságos
ságnak ez az elképzelése gyű
löletet is kelt a lelkeKben, hogy 
annál nehezebben érthessék 
meg az emberek, hogy az ü n 
nepek lényegeinek egysége egy 
cél felé tör. Évezredek óta van 
ez igy, s csak a legutolsó szá 
zadban tapasztalhattunk ném i 
javulást. Sajnos azonban, hogy 
ez a javulás még nem  intenziv, 
s az általános visszaesés rém e 
mindig kiszám ithatlan veszedel
mekkel fenyeget.

Megesik azonban néha az is,

mindig meg fog ujulni az em 
berek között a farizeusok által 
szított véres küzdelem, am ely
nek vége soha sem  lesz győze
lem , hanem  a golgota járás, a 
szeretet m egfeszítése, a tem plo
mok kárpitjainak megrepedése, 
a tiszta m enyboltozat elsötéte- 
dése. a kisértetek feltám adása, 
m elyeknek vijogása méltó kísé
rete lesz m ind e rém es je len 
ségnek

M indent egyesítő szeretet, 
végtelen tudata a m indenség 
egységének, mikor jön el a te 
országod !

Közgyűlési tárgysorozat.
Szabadka sz. kir. város törvény

hatósági bizottságának 1905. évi 
április hó 27-én d. e. 9 órakor a 
a „Pest város“-hoz címzett szálloda 
nagytermében megtartandó rendes 
havi közgyűlésének tárgysorozata a 
következő :

Polgármester jelentése a közigaz
gatás f. évi márczius havi állapoté 
ról. Dr. Reisner Lajos indítványa a 
városi munkavezető ácsmester és 
építőmester nyugdíjigénye tárgyában. 
Belügyminiszteri leirat a kórházi sza
bályrendelet jóváhagyása tárgyában. 
A tompái tanyai templom környé
kének parczellázása (2. szavazás.) A 
kalocsai érseki hatóság megkeresése 
a tavankuti tanyai templom építése 
tárgyában. Tanács javaslata a sze
gedi szőlők közötti ut szabályozása 
tárgyában. Tanács javaslata a Széché- 
nyi-téri iskola játszó terét illetőleg. 
Tanács javaslata a tompái iskola 
fölépítése tárgyában. Tanács javaslata

a Kelebián építendő uj iskola telké
nek megvétele tárgyában. Polgármes
teri átirat a külterületi orvosi állások 
szervezése tárgyában. Tanács javas
lata Hajdujáráson szőlőtelepítés céljaira 
eladandó homokföldre vonatkozólag. 
Ugyanaz a felső Tavankut pusztán 
szőlőtelepítés czéljaira eladandó ho
mokföldre vonatkozólag. Ugyanaz 
Csikeria pusztán szőlőtelepítés céljaira 
eladandó homokföldre vonatkozólag. 
Ugyanaz a halasi országút melletti 
területnek szőlőtelepítés czéljaira le
endő eladása tárgyában. Szigeti 
(Svraka) József felebbezése az 1455 
905. számú tanácsi határozat ellen, 
a Jl-ik köri Szűk-utcza megnyitása 
tárgyában. Dr. Dominus Simon feleb
bezése a színházi páholybérlési előjog 
tárgyában hozott tanácsi határozat 
ellen. Dr. Dominus Simon felfolya- 
modása színházi páholybérlési elő
jog tárgyában hozott tanácsi végzés 
ellen. Tanács javaslata Sándor köz
ségi behajthatlan árvatári követelések 
leírása tárgyában. Opolczer Ádám 
felebbezése a 3383/905. számú ta
nácsi határozat ellen. Tanács javas
lata Hubay Dezsőre kirótt városi 
birtokváltozási illeték törlése tárgyá
ban Ugyanaz Vojnics Purcsár An
talra kirótt városi birtokváltozási ille
ték törlése tárgyában. Ugyanaz özv. 
Berovits Jánosné szül. Varga Viktória 
özvegyi nyugdijának előírása tárgyá
ban. Ugyanaz Andrasits Istvánná 
szül. Merkovits Katalin özvegyi ny ug- 
dijának előírása tárgyában. Ugyanaz 
özv. Kocsics Józsefné szül. Kal
már Teréz özvegyi nyugdijának 
előírása tárgyában. Zomhor város 
meghívója a Schweidel-szobor le- 
lelepzési ünnepélyére. — Körmöcz- 
bánya megkeresése a Báthori 
Schulcz Bódog szobrának költség
eihez leendő hozzájárulása iránt. 
Maczankó József 48-as honvéd se
gélyezése. Baja város közönségének 
megkeresése az 1848 évi márczius 
15-ének nemzeti ünneppé avatása 
tárgyában intézett felirat pártolása 
tárgyában. Milassin József levéltárnok 
kérvénye 2 havi szabadság mega
dása iránt. Czuczy Eerencz rkapitányi 
kiadó kérvénye 3 havi szadabság 
megadása tárgyában. I'ügyi Vojnics 
Ilona szülésznő oklevelének meghir
detése.

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

Baja, április 19.
Uj köz.kutak. Két uj közkutat 

létesítenek ez évben Baján a felső 
városrészben. Mindkettő szivattyús

£ Verseny áru üzlet Szabadka, Papucs-piac.
Sztojkov’cs-fde festők üzlet mellett.
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A V e rs e  n y á r  u üzle tnek
megérkezett a tavaszi szezonra vásá
rolt alkalmi vételei, ami olcsőságnknál 
fogva bám ulatba  ejti a vásárló közön
séget, amiről mindenki me győződhet, 
aki szükségletét ily bámulatos olcsón 
óhajtja beszerezni. Férfi, női és gyer
mek cipőkben, kai pókban, nyak
kendőkben, harisnyákban . Női, férfi 
és fin fehérnem űkben, liu és leány 
ru h ák b an , mindennemű keztvükben, 
nap és eső ernyőkben, sé ta , á lcákban  
o o o és sok-sok más cikkekben o o o

V erse yáru  üz le t Szabadka, Papucs-piac,
Sztojkovic^-féle festek üzlet mellett.

Telefon : Geiger, 202. szám.



2. BACSM EGYEI NAPLÓ. 1905. április 21.

kút lesz. Itt említjük meg, hogy a ' got, mely megengedte a tengernagy- 
főgymnáziuin előtt levő szivattyús nak, hogy a kamrai kikötőt hadmü 
kút helyébe újat fognak építeni, meit veletei alapjául használja. A japái
a mostani annyira elromlott már, 
hogy kijavítani nem érdemes.

G yerm ekbetegségek . A bajai 
rendőrségnél e hó folyamán 1-től 
19-ig 30 bejelentésre kötelezett ra
gályos betegséget jelentettek be. Eb
ben foglaltatik az összes előfordult 
kanyaró, vörheny és egyéb megbe
tegedési eset.

Szom orú sta tisz tik á ja  lesz a leg 
közelebbi közigazgatási bizottsági ülé
sen a tiszti főorvosnak. Az anya 
könyvi hivatal kimutatása szerint 
ugyanis ebben a hónapban messze 
túlszárnyalta Baján a halálozások 
száma a születésekét. Amig 30 gyer
mek született addig 45 egyén halt 
meg. Jó volna azonban tudni, hogy 
a 45 halott közül hány volt az ide
gen, akik a városi közkórházban hal
tak meg.

V en d églő  a vasú ti k ertb en . Baja 
város tanácsa árlejtési hirdetményt 
tesz közzé egy a vasúti kertben épí
tendő vendéglőre nézve. Úgy tudjuk 
hogy erre nézve már adtak is be 
ajánlatot még mielőtt árlejtést hir
dettek volna.

A bácsm adarasi tolvajok, kiket 
a bajai bíróság lopásért elitéit, ma 
bevonultak a bajai bíróság fogházába, 
hogy leüljék a reájuk kiszabott bün
tetést.

Ü resed ésb en  levő  á llások . Baja 
város polgármestere pályázatot hirdet 
egy utkaparói állásra évi 520 ko
rona fizetéssel és egy hivatásos tüz-

H u sré t hétfőn d. e. in  órakor rendes 
istentisztelet, a szent beszédet mondja 
Szende Nándor theologus.

— Ásványi betegsége. Aggasztó 
hirt kaptunk a földmüvesiskola igaz
gatójáról, Ásványi Lajosról. A napok
ban fontos ügyekben felutazott Bu
dapestre, ahonnan tegnap az a hir 
érkezett, hogy nem jöhet haza, mert 

Mai számunkban megírtuk, hogy súlyosan megbetegedett. Családja ma 
utazott föl Budapestre a beteg csa
ládfőhöz.

— A tüzér lak tan ya  ügyében a 
vegyesbizottságnak 17-dikén kellett 
volna üléseznie. Az ülést azonban 
a közbejött akadályok miatt nem 
tartották meg. Az értekezlet határ
napját újabban május 2 dikára tűz
ték ki.

— Magyar fe lira t a k aszárn yá
kon. Bizony már többet is elérhet
tünk volna a valóságban is, 
mint amennyivel dicsekedhetünk, ha 
az erőszak politikája helyett szép 
csendesen annak a megvalósítására 
iparkodtunk volna, ami azonnal meg
valósítható lett volna. De ne bántsuk 
ezt, örüljünk annak, aminek örül
hetünk. Ez pedig Szabadkán a ka
szárnyák magyar feliratai, melyeket 
ma illesztettek föl mindenhova. így 
legalább az idegen látogató nem 
látja németnek a hadsereget.

— M ilyen idő lesz husvétkor.
Meteor jelenti: A nagyhét és a hús
véti ünnepek időjárásának jellege 
változatosnak Ígérkezik ugyan; de 
melegebb hatásokkal, több napfény
nyel és derülettel, mint a mostani. 
A bekövetkezett nagyobb mérvű eső, 
nagy előnye a nedvesség hiányában 
szenvedő vetéseknek, Baj csak a 
hideg volta, mely a rozsda nagyobb 
fejlődését mozdítja elő, bár még igy 
is jobb kilátással lehetnek a gazdák 
az aratásra nézve mint különben. 
De még két nagy és nehéz csomó
ponttal kell megküzdenünk az április 
28. és a május 26-ikivel, a melyek 
szintén a fagy kimaradása esetére 
is hűvös esőre nyújtanak kilátást,

rint az öngyilkosság oka kétségte
lenül a szomorú családi körülmény
ben rejlik, mert a körjegyzői hivatal 
minden ügye teljesen rendben van.

japan
kormány részéről nincs hír arról, 
hogy a francia kormánynak előter
jesztéseket tettek volna. A lapok 
erélyes eljárást követelnek.

P étervár, április 20.
A háború hatásai Szibériában is 

mutatkozni kezdenek, amelyet pedig 
eddig megkíméltek. A transbajkáli a rendőrség kiket gyanús, » csan- 
kertilet fővárosában, Csitában a fő- tavén-uton elkövetett rablógyilkos- 
kormányzó elrendelte az összes is- saggak
kólák bevárását, mert a helyiségeket Ma a zeiila, gyanúsítottat, kinek 
kórház céljaira akarják felhasználni, a «>*« -nondja a

A csantavéri-uti rablógyil-
kosság.

Pétervár, április 20.
A japánok ideérkezett hírek szerint

semlegesség fentartására.

öngyilkosság szeretetbol.
Váncsa Tivadar 28 év óta b.-lázuri 

körjegyző mindig pontos és szorgal
mas tisztviselő volt, a ki becsüle
tesen végezte el kötelességét. Anyagi 
bajok sem bántották, mert rende
zett anyagi viszonyok között élt. 
Élete azon an mégis borús volt, 
hogy egyetlen tizennyolc éves leánya 
gyógyíthatatlan tuberkulózisban szen
vedett.

Váncsa Tivadar valósággal bus- 
komor lett e miatt s az utóbbi na
pokban, hogy leányának állapota 

Itói állásra évi 500 korona fizetés- súlyosabb lett, szavát sem lehetett
_i í.x^-.z-----1. _ — L ,,hallani.

Tegnap éjjel későn feküdt le s 
már reggel négy órakor felkelt.

Öt órakor egyszerre hatalmas dör
renés riasztotta lel a ház lakóit, 
Váncsa Tivadar vadászfegyverével 
agyonlőtte magát. A golyók a nya
kánál hatoltak be s szétroncsolták 
agyvelejét, ugy hogy egy pillanat 
alatt végzett a szerencsétlen ön
gyilkossal.

A dörrenésre kirohant a másik 
szobából az öngyilkos ember fele
sége. A mint megpillantotta vérben 
fekvő férjét, eszméletlenül esett, 
össze s ideggörcsöket kapott. Álla
pota aggasztó, az orvosok azt mond
ják, hogy nem éli túl a végzetes 
tragédiát.

A nagyheleg leány, a ki szintén 
hallotta a lövést s tudta, hogy 
édesatyja lett öngyilkos, szintén el
vesztette eszméletét s csak nagy ne
hezen jött magához. A nagy izga
lom azonban olyan rettenetes ha
tással volt reá, hogy életben mara
dásához nincs semmi remény. Azóta 
folyton delirizál, félre beszél s 
eszméletlen állapotban fekvő édes 
anyját és halott apját hívja.

Az öngyilkos jegyző tragikus ese
téről szóló hivatalos jelentés sze-

el. Pályázati kérvények a polgár- 
mesteri hivatalhoz adandók be

fÖ&T A  B A JA I

m z e t i  S g í i l é
kávéházában  és étterm ében1) A \  K Ó E l .1 O S

ú jonnan  szervezett zenekara min
den hétfőn, szerdán, pénteken és 
s z o m b a t o n  hangversenyez.

A háború.
L ondon, ápr. 20.

A „Daily Mail“ jelenti Tokióból: 
A fancia kormányhoz juttatták Ja
pán formális tiltakozását.

T okió, ápr. 20.
Bár ide közvetlen hirek nem ér

keztek, azt hiszik, hogy a balti ha
jóhad még a kamrani öbölben vagy 
valamely más annami kikötőben 
van és ott várja a harmadik orosz 
hajóhaddal való egyesülést. Az a 
jelentés, hogy Roszdesztvenszky Kain- 
üan magasságán cirkál és semleges 
hajóhadat ellenőriz, fokozza itt a 
Franciaország ellen jvaló izgatottsá-

rendőrség, Szabadkára hozták a 
csendőrök és szembesítették azokkal, 
akik az agyonlőttek kocsiján voltak.

Mukdent átadták ma kínai tábor a letartóztatottban a tettesre
noknak. . ismertek

1 argon, apríts . Szembesítették a szabadkai gya- 
Az orosz flotta még mindig a Kain- nusitottat is, akiben a második bü 

ranöbölbel van. A francia tengernagy n^st ismerték föl. Ennek a nevét is 
minden rendszabályt megtett a í titkolják még a nyomozás érdekében.

Mindkét gyanúsított rendőri őrizet 
alatt van.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ. *

Szabadkai közkönyvtár és museum. Nyitva 
jz ordán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Április 26. A szabadkai Sport-Egylet 
közgyűlése d. u. 5 órakor.

Vallásos szertartások sor-
ren d je .
K om ái k a th o lik u s.

N agypénteken  reggel 8 órakor magyar 
prédikáció, 9 órakor passzió, gyászszertar
tások, keresztimádás, az Oltáriszentség ki 
tétele a szent sírban. D élután 3 órakor 
bunyevácz prédikáció. Délután 4 órakor 
lamentatio. Éneklik : Ilankovits Ágnes úrnő, 
Seunig Károlyné urnö, Este fél 8 órakor 
az Oltáriszentség eltétele.

N agyszom baton : Reggel fél 7 órakor 
az Oltáriszentség kitétele, fél 8 órakor 
tüzszentelés, g) ertyaszentelés Este 6 órakor 
feltámadás.

Husvétvasárnapjáu d. e. 10 órakor

adja elő Gaal Ferenc karnagy vezetése , következéséiül IS tarthatni Rgyaltala- 
mellett. ’ 1

E van gélik u s reform átus.
N agypénteken d e 10 órakor főisten

tisztelet, d. u. 3 órakor gyászünn pély.
llu s  vét vasárnap ján  d. e. 10 órakor is

tentisztelet uraszta.ának i ’egteritésével, d. 
u. 3 órakor istentisztelet.

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

A zsidó ünnepek.
2 és 7 n ap : Muszaf ima 10 órakor d .e .
U tolsó n ap : M uszaf im a, szónoklat és 

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

Ág. evan gélik u s egyház.
Nagy csü törtök  este 6 órakor liturkigus 

istentisztelet
N agypénteken cl. e. 1 » órakor gyász

istentisztelet, úrvacsora kiosztással ; d. u.
3 órakor könyörgő istentisztelet.

llusvet la sa rn a p  <1. e. 1 órakor ünnepi 
istentisztelet, úrvacsora kiosztással ; d. u.
3 órakor könyö gö istentisztelet

ban az időjárás nagyon sokszor fog 
egyensúlyi helyzetéből kizökkenni és 
abnormális állapotba kerülni, ami a 
veteményekre mindig csak károsan 
hathat.

— M egőrült n a g y szá lló d ig . A
Szabadkán is közismert, jelenleg 
Zomborban élő Merkovics András 
nagy szállodást, aki hosszú éveken 
át volt a helybeli „Pest-szálloda“ 
bérlője, tegnap nagy betegen elborult 
eimével szállították Zomborból a 
helybeli Mária Valériá kórházba. A 
szerencsétlenül járt ember tragédiája 
városszerte nálunk is őszinte rész
vétet keltett. Merkovics legutóbb a 
zombori Vadászkiirt szálloda bérlője 
volt. Orvosai véleménye szerint baja
igen súlyos s gyógyulása alig remél
hető.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 5 Ara 'íUliti. r

Valódi Növény Essenezia-Fluid
csak „ K A T O N A -fé le *  „K . A .“ véd jeg ygye i!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valód i 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------- mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér.----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll tajla Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisítóit.
, Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható s zaj,atjj^n : Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi tér;

Zalán Béla droguistás Kossuth-utca.
Megvizsgálva és véleményezve! ’ifc®

jó t Ha iá  i g á i t « = 3
. . „ J L . ,

.•C & É N Q ,,

. é t M

Ha már minden ember tudja, hogy a világhírű
=  lafödi Növény Essenezia-Fluid =
csak R A T O N  A -fé le “ „R . A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb- 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél, 
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb. nél. —————

M egvizsgálva és v é lem én y ezv e !
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— A h azatérő  k atona szeren 
csét lenségo. Messze szülőföldjétől, 
a boszniai csapatokhoz osztották be 
Torma Péter ludasi legényt, mikor 
másfél év előtt bevonult a 86-os 
bakákhoz. A napokban nagy öröm 
érte, tartósan szabadságolták és út
nak indították Szabadkára. Tegnap 
este a 11 órakor Zom bor felől ér
kező vonattal jött vissza a szerető 
családi körbe a felejthetlen cimborák 
közé. A nem várt viszordátás fölötti 
öröm a hosszú utón elfoglalta a ki
szabadult katona egész velőjét s 
már az ismert tájék látásakor nem 
tudott uralkodni magán, jóval a vonat 
megállása előtt kiugrott a kocsiból, 
a pályatestre zuhant és oly súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a kór
házba kellett szállítani.

— A ten o ristá k  hazájából. Egy
francia kritikus nagy kotkodácsoló 
tyúkhoz hasonlított egy derék teno
ristát s orvul tovább szőve fonalát, 
kijelentette, hogy a tenorista szája 
éneklés közben föltűnően hasonlít 
valamihez, amivel a tyuk több hasz
not hajt, mint az emberek. A tyúk
kal való összehasonlítás nem bán
totta a tenoristát, mert lénye szelíd 
volt, mint a tenoristák általában és 
távol állt tőle minden hiúság, mint 
fajának minden egyes példányától. 
De már a hasonlatnak kiterjesztése 
szájára, fölíorralta benne a galamb
epét és pört indított a kritikus ellen. 
A bíróság iielyt adott az énekes pa
naszának s kétszáz frank bírságot 
sózott a hasonlatokkal dolgozó kri
tikus nyakába. Ez természetesen c=ak 
a tenoristák hazájában történhetik 
meg. Velünk ugyan nem, azon egy
szerű okból, merL nincs is tenoris
tánk.

— S ztrá jk o ló  vasúti m unkások.
A télviz által megrongált vas
úti pályatesteken most folyik a leg
nagyobb munka azok helyreállításán. 
Az e végből napidijak tejében felfo
gadott munkások közül tegnap heten, 
a kik a pesti vonalon a 106. számú 
őrház környékén állították helyre 
a töltést, beszüntették a munkát és 
követelték, hogy fizessék ki eddigi 
munkabérüket. A pályafelvigyázó kö
vetelésüknek nem tehetett eleget, 
s ezért a sztráj^olók fenyegetően 
léptek fel s kényszeríteni akarták a 
többi munkásokat is, hogy szüntes
sék be a munkát. A ma este haza
térő munkások megvédésére csend
őrüket indítottak útnak.

— M eglopta a nővérét. A rend
őrség előtt ma egy Károly ürzse 
nevű leány azt a megindító panaszt 
tette, hogy inig nagy betegen a kór
házban feküdt, a saját nővére, kinek 
Teréz a neve, összes holmiját össze 
csomagolta s elvitte a lakásáról. A 
rendőrség keresi az eltüntet.

— A nyakönyvi h írek. Halottak: 
Musák Júlia 2 év, Kuluncsics Antal 
7 hó, Horvát Benedek 46 év, Grác 
János 65 év, Aladzsics József 1 hó, 
Kuluncsics Jakabné Polyákovits Pero
néba 75 év, Sztantics Antal 72 év. 
Született 21, 12 liu, 9 leány. Házas
ság: Gál Ádáin Ifkovics Margit.

Forradalom Oroszországban
P éter vár, ápr. 20.

A jekaterinosziavi kormányzóság
zemsztvójának küldöttsége érkezett 
ide azzal a szigorú meghagyással, 
hogy feltétlenül eszközöljön kihall
gatást a cárnál és csak személyesen 
a cárnak közvetítse a zemsztvók 
kívánságait. Az eddigi küldöttségeket 
sohasem engedték a cár elé, hanem

' csak a miniszterek fogadták s bár 
ígéretet tettek, eddig a kívánságaik 
semmi figyelemben sem részesültek.

P rokurov, ápr. 20.
A kamanec-podorszki és a proku-

rovi kerület 50 falvában parasztmoz
galom van. Az illető községbe ka
tonaságot küldtek ki.

Varsó, ápr. 20.
A tovolszki elővárosban a rendőr

ség és katonaság múlt éjjel 200 em
bert tartóztatott le. Az elfogottaknál 
sok revolvert találtak.

P étervár, április 20.
A minsztertanácsban némely tag- 

uak nézete a zsidókérdés megoldása 
tekintetében nagyon is leplezetlenül 
nyilatkozik meg, amennyiben rá
mutatnak amn veszélyekre, melyek 
a zsidók egyenjogúsításából származ
nának az országra. A liberálisok 
csak annyiban liberálisok, hogy elvi
leg elismerik az egyenjogúsítást, de 
gyakorlati keresztülvitelében ezek is 
veszélyt látnak. Így aligha lehet szó 
a zsidók kívánalmainak teljesítéséről.

Györvánnegye sokoróaljai járásá- 
ben fekvő Felpéc nagyközség hatá
rához tartozó szőhőkbeu Kelemen 
Lajos 40 éves oltani lako3 egy kis 
szőllőn gazdálkodott, s ezelőtt két 
évvel egy kisebbszerii ház építését 
kezdette el. Kelemen Lajos afféle 
ezermester volt, mert a háznak maga 
volt tervezője, pallérja és épitőmes 
tere. A ház már befejezéshez köze
ledett, de mivel az építkezés a kü
lönben szerény anyagi keretben moz
gó helyzetét teljesen kimerhette, a 
napokban 200 Korona kölcsönt vett 
fel szőllőjére.

Ez okozta tragikus halálát.
Mikor a pénzt vasarnap megkapta, 

első útja természetesen a korcsmába 
vezette s nem volt se szeri, se száma 
az elfogyasztott pálinka adagoknak 
s a fizetés alkalmával tüntetőleg 
kivágta bugyellárisát s dicsekedve 
mutogatta boldognak boldogtalan
nak az abban meglapuló bankókat.

A nap már régen befutotta pá
lyáját, mikor — még mintegy 15 > 
korona pénzzel zsebében — késő 
este elhagyta a községet s a hegy
ben fekvő szőllője felé indult, hogy 
ott töltse az éjt.

De oda már nem juthatott. Este 
11 óra tájban akadtak reá a Felpéc 
és Szemere közt vezető hegyi utón 
az utszélen nagy vértócsában fekve.

A rögtön értesített hatóság a kir. 
járásbíróság azonnal megkezdette a 
nyomozást és elrendelte a hulla fel- 
boncnlását.

Bruck Lajos kir. albiró, Fürst 
Adolf dr. járási orvos és Rosenberg 
Ignác dr. körorvos a. hétfőn megtar
tott bonclás alkalmával megállapí
tották, hogy Kelemen Lajost hátul 
ról ütötték le, mert feje hátsó felén 
az agy velőt is szétroncsoló két tá
tongó nyílást találtak, mely minden 
valószínűség szerint fejszével idéz
tetett elő.

A hulla zsebeiből az összes pénz 
eltűnt.

A vizsgálat adatai arra engednek 
következtetni, hogy falujabeli egyén 
követhette el a borzalmas rablógyil
kosságot.

A nyomozásnak egyébiránt vezér
fonalul szolgál egy zsebóra, melyet 
a hí: 11a közelében az árokban talál 
tak s melyről már megállapittatott, 
hogy az nem volt a meggyilkolt 
egyéné.

Innen onnan.
Iskolás lányok füzeteiből már sok 

épületesei böngésztek ki. A követ
kező feladat, amit egy felsőbb lány 
irkájából másoltunk le, szintén nem 
nélkülözi az ártatlan humort.

Az iskolai dolgozat cime: A szar
vasmarha. Szól pedig igy. A szar
vasmarha háziállat, mert lakosztá
lyait az emberek lakása mellé épí
tik. Testét különféle szinü szőr födi. 
A szavarvasmarha családban az ökör 
a férj. A feleségét tehénnek nevezik 
A gyermekek a borjak. A legtöbb 
ökör vidéki. A városban csak mé
szárosoknál találhatók. Az ember 
sok hasznot húz az ökörből. Föl
használja a hu«át, fagygyuját, bőrét. 
Az ökör nem ökör, csak úgy hívják. 
Minden barom füvet eszik. A tehe
nek a parasztlányokkal legelőrejár
nak. A tehén csúnya barom, de ha 
sok van egy csomóban: szép. Az 
ökröt legszebb férfikorában levágják. 
A tehén adja a tejet a tejesasszo
nyunknak. A i! arha zsírjával hozzá
járul a gyertyagyártáshoz. Volt egy
szer egy nép annak az isten.; ökör 
volt. A szép barom a legfőbb büsz
kesége a gazdának. Némelyik pa
rasztnak nagyobb ökre van, mint ő 
maga.

** *
Londonban egy hagyatéki ügy tár

gyalásán a biró azt kérdezte az 
egyik tanútól, hogy vannak-e test
vérei? A tanú azt felelte, hogy volt 
egy testvére, de az 150 évvel ezelőtt 
meghall. A bíróság eleinte azt hitte, 
hogy a tanú tréfál, de utóbb kiderült, 
hogy egész helyesen vallott. A tanú 
atyja 19 éves korában nősült, egy 
év múlva (ia született, aki még 
ugyanabban az évben meghalt. A 
tanú atyja 75 éves korában másod
szor nősült, ekkor született a másik 
fiú, a bíróság előtt álló tanú. Ez a 
tanú mo-t, amikor a bíróság előtt 
állt, 94 éves volt. Ha az ember a 
91-hez hozzáadja azt az 56 eszten
dőt, amely a tanú atyjának első és 
második házassága között eltelt, ki
derül, hogy a tanú bátyja tényleg 
150 év előtt halt meg.

T Á V IR A T O K
A cseh tarto iuánygyiilés  fe l

oszlatása.
Budapest, ápr. 20. Prágából je

lentik, hogy a Hias Naroda jelentése 
szerint a cseh tartoinánygyülést föl 
fogják oszlatni. A függőben lévő 
törvényjavaslatokat már az uj tar- 
tománygyülés fogja elintézni

Sikkasztással vádolt igazgató.
Ú jvidék, ápr. 20. Ma egy röpirat 

jelent meg, melyben Sledsevics Dá
nielt, a dobrotvor temetkezési tár
saság igazgatóját egy Mafhics nevű 
tag 42."()j korona elsikkasztásával 
vádolja.
Újabb összeesküvések S zer

biában.
B elgrád, április 20. Szerbiában 

újabb összees síi vési fedeztek föl, 
amely a Sádor király ellen össze
esküdött gyilkosok ellen irányul. A 
hatóság kioeritette, hogy Pozsarevá 
cou több tiszt, egy pap és egy 
polgárember titkos összejöveteleket 
tartott és itt kovácsolták az össze
esküvés tervét.

G yógyszertár átvétel.
Van szerencsém a n. é. közönsé
gét értesíteni, hogy idb. Gálffy 
György „Kígyó ‘ hoz cmzett Szé- 
csényi-téri (izr. templom mellett)

w  gyógyszer U rá t - w
megvettem s már át is vettem.

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

Szabadka, 1905. április hó 15.
W a eh sin a u ii J e n ő ,

gyógyszerész.

H ú s v é t i  L o c s o l ó k ,
F inom
R ó z s a -

Illa ts ze re k , 
és K ö ln i 

v izek , Friss K u g le r-  
o o Bonbonok o o

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

finom vaníliás, konyhai célokra 1 Ko K. 4*40 
Jutányosán szerezhetők be

ZALÁN BÉLA

Sladd a Tompa-utcában a Vörös- 
------ ökör iskola közelében

e g y  k e r t  2 3 5  n ég y szö g ö l  
t e r ü le t te l ,  3 0  m eter  u t
c a i v o n a lla l, m e ly  h á z 
é p í t é s r e  legalkalm asabb
jutányos áron, kedvező fiizetési fel 
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban

REGÉNY CSARNOK.

3!».
Mikor a liu idősebb lett, magához 

vette, remélve, hogy ezzel visszatér 
életkedve, hogy ennek szer'telével, 
reményeivel vidámmá fogja vará
zsolni sivár, szomorú életét De 
reményeiben rettenetesen csalódott. 
A gyermek nőtt, de apja reményei
nek nem felelt meg. A liu szelleme 
oly irányba tévedt, amely az apjának 
a legijesztőbb aggodalmakra adott 
okott. Jósággal, szigorral nem birt 
hatni fiára, és sokszor komoly össze
tűzések voltak apa és liu között.

A homlok mély ráncai, szí ineinek 
fáradt tekintete elárulták, hogy a 
bűnügyi tanácsos életkedve megtört.

.Megérdemelted, hogy magadra 
maradj, elhagyjanak, ne legyen táma
szod, ne legyenek vénségedre bará 
taid, hogy azon a rövid utón, me
lyet még a sírodig be kell járnod, 
egyetlen üröm virág se virágozzék.

Ezt suttogta belsejében egy árny, 
a szegény Mari árnya. Ellökte őt 
magától; mikor vágyakozva terjesz
tette feléje karjait átengedte a kétség- 
beesésnek, a halálnak, — igy vádolta 
lelkiismerete.
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Visszapillantott múltjára. Kikellett 

ismernie, hogy elhibázott, szeretetet 
nélkülöző életének ő maga az oka. 
Viszontlátta magát annak a kacér, 
cselszövő nőnek, nénjének a házá
ban, amint ifjúságának könnyelmű
ségét felhasználva a bűnök útjára 
terelte, amint mosolyogva kijelen
tette előtte, hogy hiszen nem bűn 
másnak a nevét egyetlenegyszer a 
váltóra írni, hogy pénzt szerezhessen 
és emlékezett reá mint rontotta meg 
az az egyetlenegy tollvonás egész 
életét.

Viszontlátta magát az esküvő nap
ján, amint a nem szeretett menny- 
asszonynyal a templomba hajtatott 
s az utón a szegények halottas ko
csijával találkozott, amely Marit vitte 
utolsó pihenő helyére.

Viszont látta a szomszéd urat maga 
előtt, amint saját gyermekéért kö 
nyörgött; ismét a fülében csengtek 
jóslatszerü szavai: »Ütni fog az óra, 
amelyben egyedül, elhagyottan hasz
talanul tárja karjait fia felé, akit 
most megtagad.* — És most egye
dül elhagyatottan állt a szegény gaz
dag ember. A saját fia is elfordult 
tőle. Hol lehet most az ellökött, a 
megtagadott? Szeretetével kitölthetné 
lelkének tátongó ürességét. Hol le
het a szegény Mari fia? Meghalt-e, 
elzüllött-e ?

A bűnügyi tanácsos hasztalanul 
kutatott M-ben. Az tudták, hogy a 
szomszéd ur magához vette a fiút, 
hogy később vele együtt távozott 
M-ből, de hogy hova ment, azt 
senki sem tudta. A szomszéd ur az 
ellene elkövetett merénylet óta nagyon 
zárkozott és elővigyázatos volt. Min
den nyoma eltűnt.

És a bűnügyi tanácsosnak mégis 
fel kell találnia a szomszéd urat, 
vagy legalább is meg kell tudnia 
minő véget ért, ha viszont akarta 
látni fiát. Fia utáni végtelen vágya- 
kodás kerítette hatalmába a lelkét.

De még egy másik ok is kész
tette, hogy kutasson a szomszéd ur 
után. Amint már tudjuk, felhívást tett 
közzé a lapokban, a melyben felszó
lít arra, hogy kutassanak az után 
az egyén után, aki húsz évvel eze
lőtt M-ben a gyilkos merényletet 
elkövette, s aki később nagy csalá
sokat vitt véghez. A bűnügyi taná
csos maga vezette ezt az ügyet.

Fiának könnyelmű életmódja mel
lett nem volt nehéz megtudni a jártas 
bűnügyi hivatalnoknak, hogy fia ki 
nek a karmai közé került. És nem 
is csalódott mikor Wehlertet gon 
dolta fia csábitójának. A további 
kutatások meg is győzték, hogy 
Wehlert nagyon veszedelmes ember, 
s hogy ezelőtt M-ben lakott. Mikor 
M-ből megkapta az okmányokat, 
borzadva olvasta, hogy ez ugyanaz 
az ember, akit húsz évvel ezelőtt a 
szomszéd ur ellen elkövetett gyilkos 
merénylettel gyanúsítottak.

(Folyt, köv.)

LAK AS HIRDETŐ.
50 till. Egy Ilii. 

lakás h ird etés! 50
Tiszt arallnat

alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép lakás istálóva
kiadó. ------  Cim a kiadóhivatalban

A Katona-utcában
így  több szobából állá

la k á s
egy, esetleg H&t úri családnak

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kossut h-utcához közel

e g y  b ú t o r o z o t t

udvari szoba
k ia d ó .

Cim a kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó C3 f i l l é r  Vastag bellikből © 
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés © O  f i i l é

Raktár kiárusítás
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gyer
mek ruha nói ing stb. VI. Deák-utca Dr. 
özilassi házban a teljes berendezés eladó

ló  ajánlkozik házakhoz,
dv fílSdlvlIv m osott ingeket és gal 
,rókát is elvállal. Ing vasalási dija 12 fill, 
fi lér 3 fill. Balláué, Dominusz-ház, ház- 
meteri lakás.

11/iltinLhÍ l‘t ül szőlőnek kiválóan al- II vili vK MII IvK kalmas, jutányosán el
adó Tázláron, valamint szántóföldek is. Fel 
világositást ad : Frey Miksa főjegyző, Solt- 
vadkerten

SÍHHI forinttal rendelkező katbolikus társ 
OVVV kerestetik azonnali belépésre etry 
jóforgalinu vidéki vállalathoz. A jánlatok 
Szakismeret felesleges, Leopold hirdetési 
irodájához (Budapest, Erzsébet-körut 54.) | 
intézendők.

ii MII ti II h ^ ’Khios kerestetik egv gép- liílllllll. gyárba, 5 o munkás és 4C tiszt
viselővel. írásbeli ajánlatok »B. U.« jelige 
a la tt Mosse Kudo fhoz, Budapest, Feren
ciek-tere 3. intézendők.

Két lánc föld

Felelő* szerkesztő:
D ü tt 0  V I C H I M R E .  

Laptulujdonosok L A P Í T  ÓK
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

k ö z v e tle n  a  3 
té g la é g e tö  m e lle tt,

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni lehet Abrasich 

Antal polg. isk. igazgatónál.

B áro n  V ilm os
nagy sirköraídára BAJA,

K özponti Szálloda épületében

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

zesség vállaltat ik. 
Szolid és jó munka. 

Temetői
munkát elvállalok!

A < A < A <•W  N A G Y  -Wü
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.

1

A Ah r

Raktáromon I-ső rendű égetett mész ára métermázsánként 2 K 80 fill. 
Baján égetett l-sö rendű szép, fehér, darabos mész ára métermázsánkér t 3 K  60 fill, n  Tömeges vételnél árkedvezmény, a a  Állandóan nagy raktár. ■■

Baja, 1905. apró hó. Schleicher Antal, Baja.
immn

8 kor.-ért fakeretü erős acélsodrouybetétet,
mely olcsóbb mint a szaJmazsák.

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.

S z ö l ö l u g a s t
ü ltessü n k  m inden  ház
m ellé  és k ertje in k b en
föld- és hom oktalajon .

A szőlő hazánkban m inde
nü tt megterem s nincsen oly 
ház, melynek fala melle t a 
legcsekélyebb gondozassál 
felnevelhető nem volna, ezen

kívül más épül teknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb di ze, anél
kül, hogy legkevesebb helyet is <lfoglalna az egyébre használható részekből Ez 
a leghaladatosabb gyümölcs, mert minden évben terein.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas ibár mind kúszó természe ü), 
mert nagy bbrésze ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el ered
ményt eddig Hol lugasnak alkalmas fajokat üitettek, azok bőven ellátják házu 
kat az egész szőlőérésrevonatkozó kitünobb m usk.tály és más édes szőlővel.

A fajok ismertetéséidején a legszines f nynyomatu katalógus bárkinek in 
gyen és bem entve küldetik meg, aki címét egy ‘ levelezőlapon tudatja. Borfaju 
szőlőoltváuyok is még nagy mennyiségben kaphatók leszállított á akon Borok 
családi fogyasztásra öu 1 és feljebb olcsó árakban és „Delaware" ma, ü lte tés
hez és ebből borminta.

Érmelléki első szőlőoltványtelep, Nagy-Kágya, Biharmegye.

MAGGI F É L E
X A

ÉTEL-

p ára tla iia  maga nem ében és régóta bevált szer,
hogy gyenge leveseknek, m ártásoknak, főzelékeknek stb. eg’ 
pillanat alatt meglepő jó és erőteljes ízt adhassunk.

T-Z  LEE ZK O - Z T  "ü" EZ k e r e s  K e d é s é b e n  ZB y
Lvegecskékben 50 fillértől kezdve. Eredeti iivegecskék legolcsóbban utántöltetnek.

M AGGI-kitüntetések: 5 nagydij, 29 aranyérem , 6 díszoklevél, 5 tiszteletdij. H étszer versenyen kívül többi köze 
az LSS9. és 19'iQ-iki párisi világkiállításokon (Maggi G yula birálótag.) _ ___________

Nyomatott a kiadók Kladek ás Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




