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S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

A záróra szabályozása.
Az ipartörvény revíziója kap

csán im m ár napirendre került 
az üzleti záróra szabályozásá
nak kérdése is. A Kereskede 
lemügyi m inisztérium  éppen 
ezért ebben a kérdésben is nagy 
alapossággal gyűjti az anyagot 
és az érdekelt kereskedelmi tes
tületekhez, egyesületekhez kér
dést intézett ez ügyben, véle
ményezést kérve az iránt, hogy 
miként lehetne az összes üzleti 
szakmák érdekeinek kellő íigye 
lembevételével ezt a kérdést leg
jobban rendezn i?

Kétségtelen, hogy a felterjesz
tendő vélemények mindegyike 
hangsúlyozni fogja annak szük
ségét, hogy az üzleti idő vala
mely szabályozást nyerjen. De 
kétségtelen az is, hogy ez a 
szabályozás m indenképpen csak 
arra  szoritkozhatik. hogy a  ke
reskedelm i alkalm azottak m un
kaideje túlságos hosszúra ne 
nyujtassék. Lehetellcn állapot 
az, mely egyes szakm ákban a 
túlhajtott verseny folytán ural
kodik, kötve tartva a késő éjjeli 
órákig is a napi m unkában m ár 
amúgy is elcsigázott alkalm a
zottakat

H a ez az állapot rendszerré 
válik, akkor igazán egészség
telen állapotokról beszélhetünk, 
m ert az emberi m unka kihasz
nálásának is van határa és ép
pen az üzleti életben kimerült 
erőknek is nagy szüksége van 
a pihenőre, újabb erőgyűjtésre. 
Értem  azt, ha  rendkívüli körül
m ények, m int a mérleg elkészí
tése, egyes évadokban a feltor
lódott m unkahalm az elintézése, 
rendkivüli m unkát igényel, mit 
a rendes üzleti órákon kivül, a 
forgalom csillapultával lehet csak 
elintézni.

De amilyen rendkivüli az 
ilyen m unkák term észete, al 
kalma, éppen olyan rendkivüli, 
kell is hogy m aradjon ez a 
m unka és ne váljék rendszerré,

m ert különben abnorm ális hely
zetet teremt. Az ilyen m unkáért 
külön dijazás jár, ha esetről 
esetre az ilyen m unka elkerül
hettem

És ezzel m ár jeleztük is ál 
láspontunkat. Vagyis közelebb
ről megjelölve: az a vélem é
nyünk hogy a záróra nem  szó 
rul törvényes, kőtelező m eg
határozásra, hanem  a m unka
idő. Szükséges, hogy törvényes 
rendelkezés legyen az iránt, 
m ennyi a maximális m unkaidő 
a kereskedelmi foglalkozásban 
is. Mert egyöntetű zárórát el 
sem képzelhetünk a mi hazai, 
speciális viszonyainknál, hol 
gazdasági viszonyaink sokszor 
parancsoló helyi körülm ények, 
— úgyszólván m inden vidékre 
nézve m ás-m ás üzleti zárórát 
igényelnek. Egységes rendezés 
röl itt szó sem  lehet. Ami a 
zárórát illeti, és éppen azért 
ennél a nagyfontosságu kérdés
nek a tárgyalásánál, az adandó 
vélem ényezések m egalkotásánál 
lehetőleg azt kellene kifejezésre 
ju ttatn i, az összes érdeknek, 
hogy híven a kérdés igazán 
hum anitárius célzatákoz, a m un
kaidő szaályoztassék, egysége
sen az egész üzleti életben. Ne 
szólhasson senki sem  túlzott 
kihasználásáról az alKalmazott 
erőknek és vétessenek figye
lembe a m unkaidő m axim um á
nak a m egállapításánál m inda
zok a jogos kívánságok, melyek 
gazdasági és hum anitárius szem 
pontokból egyaránt figyelmet é r
demelnek.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 21.
A Galgotzy-féle kombinációt, a 

mint ezt mi már tegnap megjósol
tuk, ma aztán hivatalosan is meg
cáfolták.

És hogy közvetlenül az ünnepek 
elé kerültünk, bizonyossá vált, hogy a 
kibontakozás irányában tárgyalásokra 
husvét előtt nem kerül a sor.

Egyes lapok azt Írták, hogy a

Versenyára üzlet Szabadka, Papucs-piac, 
Sztoikovlcs-féle festék üzlet mellett.
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Krasznay-féle indítvány, a melyben gatási bejárását. Ez tehát közeledik 
Derschatta nyomán az 1867-iki ki-ja megvalósuláshoz, ha — nem tart 
egyezés revideálását kívánja magyar oly hosszú ideig a munka megkez- 
részről, a képviselőház szerdai ülése dése, mint tart a közigazgatási be- 
elé kerül. Hát ez nem áll, mert a ház járása óta a baja-báttaszéki Ilidé, 
határozata értelmében a képviselőház Mert hát ebben az ügyben még 
szerdai ülésnek egyetlen egy tárgya mindig teljes a sötétség, még min- 
van csupán és ez a legközelebbi dig ott lebeg az érdekelt világ ajkán
ülés napirendjének megállapítása. De 
egyébként is korai a dolog. A kér
dést Krasznay Ferenc a független
ségi párt múlt csütörtöki értekezle
tén Kossuth Ferenc aznapi cikke 
folyamányaképpen vetette fel. A 
kérdésen vita támadt, a melyet 
azonban úgy oldottak meg, hogy az 
egész ügyet a vezérlő bizottság 
figytimébe ajánlják, hogy foglal
kozzék vele.

A vezérlőbizottság azonban eddig 
nem foglalkozott a kérdéssel, nem 
döntött róla és igy nem is tűzethette 
napirendre. Egyébként pedig a ve
zérlőbizottság jövő heti értekezlete 
mindenekelőtt a feliratról tárgyal és 
értesülésünk szerint mindenekelőtt a 
feliratnak a képviselőházban való 
plenáris tárgyalását tűzeti napirendre 
a Ház május 4 iki ülésére.

A Ház május 3-án ül össze, ezt 
megelőzően pedig május 2-án az 
összes pártok értekezletet tartanak, 

ía melyen a helyzetet beszélik meg.

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

K özutak  és D unah id .
Baja, április 2

Mióta a beruházásokról szóló tör 
vényjavaslat tényleg törvényerőre 
emelkedett Baja város lakosságának 
minden rétege két dolog megvalósí
tását várja. Az egyik a baja-bátta
széki összekötő vasúti hid, a másik 
pedig a baja mélykúti müut. Várunk 
a két, városunk közgazdasági életére 
rendkívül fontos, munka megkezdé
sére tavaly tavasz óta. Egyre hite
gettük magunkat, hogy a nyáron, 
majd az ősszel, mikor ősz is elmú
lott azzal vigasztaltuk magunkat, 
hogy - de tavaszra biztosan hozzá 
fognak.

Mikor azonban azt láttuk, hogy 
tavasz sem hozott fordulatot, bizo
nyos csüggedés vett erőt a lelkeken. 
Már nem hitt senki abban, hogy 
ezen évben meglegyen a két dolog.

E héten azonban némi változás 
állott be. Életjelt adott magáról a 
baja-mélykúti müut. Mint már kö
zöltük, a kereskedelemügyi miniszter 
elrendelte ezen müutnak a közigaz-

a kérdés: Hát mikor?

Megyei útépítések. A kereske
delemügyi miniszter Baja város tör
vényhatóságához a következő leiratot 
intézte: Baja tjf. város közönségének. 
Az állami beruházásokról szóló 1904. 
évi XIV. törvénycikk alapján a Bács- 
Bodrog s részben Pest-Pilis Solt 
Kiskun vármegyében 1905-ben ki
építendő Baja mélykúti th. közút 
8.667-9.913 km., s 10.000 — 12.300 
km., az apatin gombosi th. közút 
14.200—19.550 km., a militics gom
bosi th. közút 12.395—12.960 km., 
s a topolya-bajsai th. közút 0.000 
5.625 km. közti szakaszán tervezett 
munkálatokra az 1890. évi 1. tör
vénycikk 56—(50 illetve 6 1 szakaszai 
értelmében a helyszíni bejárás meg
tartását rendeltem el és a bejárások 
batáridejéül a baja-mélykuti th. köz
útra nézve folyó évi április hó 26-ik 
napjának délelőtti 10 óráját, az apa
tin-gombosi, s a militics-gombosi th. 
közutakra nézve folyó évi április hó 
27-ik napjának délelőtti 10 óráját és 
a topolya-bajsai th, közútra nézve 
folyó évi április hó 28-ik napjának 
délutáni 3 óráját összejöveteli helyül 
pedig a baja mélykúti th. közútra 
nézve — Baja thjf. 'város ’város
házát, az apatin-gombosi, s a mili
tics-gombosi th. közutakra nézve 
Gombos községházát, s a topolya- 
bajsai th. közútra nézve Topolya 
községházát tűztem ki. A bejárást az 
általam egyidejűleg megbízott Kovách 
Lajos ministeri műszaki tanácsos 
fogja vezetni. Midőn erről Címet é r
tesítem egyúttal felhívom, hogy az 
idézett törvény LVIll. szakasza ér
telmében, azon közigazgatási tiszt
viselőt, akinek részvételét szüksé
gesnek tartja, rendelje ki, úgyszintén 
hívja meg az érdekelt községeket 
és a fennforgó viszonyokhoz képest 
a nagyobb ipari és egyébb vállala
tokat, az érdekelt vasutakat és viz- 
szabályozó ‘társulatokat s a magán
érdekeiteket, egyúttal tudósítván őket, 
hogy a bejárás alapjául szólgáló te r
vezet a zombori kir. államépitészeti 
hivatalnál lesz avégből közszemlére 
kitéve, hogy azt az érdekeltek a be
járás előtt 15 napi időközzel meg
tekinthessék. Budapest 1905. április 
hó 8-án.

A V e rs e n y á ru  üzle tnek
megérkezett a tavaszi szezonra vásá
rolt alkalmi vételei, ami olcsóságoknál 
fogva bám ulatba ejti a vásárló közön
séget, amiről mindenki meggyőződhet, 
aki szükségletét ily bámulatos olcsón 
óhajtja beszerezni. Férfi, női és gyer
mek cipőkben, kalapokban, nyak 
kendőkben, harisnyákban . Női, férfi 
és fiú fehérnem űkben, fiú és leány 
ru h ák b an , mindennemű keztjU kben, 
nap és eső ernyőkben, sé tap á lcák b an  
o o o és sok-sok más cikkekben o o o

Verse járu üzlet Szabadka, Papucs-piac,
Sztojkovics-féle festék üzlet mellett.
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Furcsa tepertő. Lapunk egy ol
vasója ma azl panaszolta nekünk, 
hogy egy helyen sertés tepertőt vá
sárolt és mikor megnézte, akkor vette 
észre hogy ő tulajdonképpen nem 
disznó tepertőt kapott, hanem disznó 
zsírban kisütött száraz zsemlye da
rabokat. Nem akarunk ebből nagyobb 
dolgot csinálni, mégis szükségesnek 
tartjuk a rendőrség figyelmét fel
hívni erre a visszaélésre. Jó lesz 
megfigyelni, hogy kik akarnak szá
raz zsemlyét tepertő helyett áruba 
bocsátani.

H irte len  halál. Egy szegény em
ber, Füller Sándor tegnap este, mi
után megvacsorált, hirtelen össze- 
rogyotl és meghalt. A szegény ember 
nagy családot hagyott maga után 
óriási szegénységben.

A k isszá llá s! uradalom  k ertje  
e lk e lt. Érdekes hir járta be ma a 
várost. A kisszállási uradalom tu
lajdonát képezett 4 magyar kis hol
das kert, amely ott terpeszkedik a 
város kellő közepén, a barátok kertje 
mögött, gazdát cserélt. A négy hol
das kertet a rajta levő lakó házzal 
és granáriummal GO ezer koronáért 
megvette özvegy Bartsch Samuné. 
Mindenesetre örvendetes, hogy ez a 
telek végre gazdát cserélt. Így talán 
van reményünk, hogy nem éktelen
kedik már hosszú ideig az az ormót
lan fal, mert nem hinnők el, hogy 
az uj birtokos is gyümölcsözetlenül 
hagyná azt a nagy és drága telket.

C irkus v a r lé te  kezdi meg vá
rosunkban ma szombaton a kisvá- 
sártéren a működését. A számos és 
ügyes tagokból álló társulatra külön 
felhívjuk a közönség figyelmét.

A BAJAI

l e m o O  S
kávéházában és étterm ébenD1XKÓ LAJOS

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

Fővárosi templom bezárása.
— Saját tudósítónk távirata. —

Budapest, április 21.

A krisztinavárosi plébánia-templom 
falán és menyezetén veszedelmes 
repedések támadlak.

A plébános jelentést tett a fölfe
dezésről a tanács. A tanács nyom
ban utasította a mérnöki hivatalt, 
hogy vizsgálja meg a templomot s 
nyomban tegyen jelentést.

A mérnöki hivatal megtette jelen
tését s ebben előadja, hogy a repe
dések igen nagyok és veszedelmesek 
de közvetlen összeomlástól nem kell 
félni.

A jogügyi osztályt ez az ibis-redibis- 
féle szakvélemény nyugtalanná tette. 
Miután pedig nem akart egy esetleges 
katasztrófáért a felelősségben osz
tozni, azt javasolta a tanácsnak, 
hogy épen a húsvéti ünnepekre való 
tekintettel, mikor úgyis állandóan 
zsúfolva vannak a templomok, a 
krisztinavárosi plébánia-templomot 
azonnal csukássá be. A tanács ha
tározatát mély titok födi.

Spitzer jgnác Vendéglőjében V asárn ap  
este, színházi előadás után tombola - estély. Totnbolatárgyak égisz napon át a Vendéglő 

kirakatában láthatók.
Csengő jani tambnrazenekara fog kőxremttk’ddni.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár ás muzeum. Nyitva 

jzerdán és szombaton délután 3-tól b-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Á prilis  23. Az izr. Szent Egylet közgyű
lése f. hó 23-dikán.

Á prilis  20. A szabadkai Sport-Egylet 
közgyűlése d. u. 5 órakor.

Á prilis  30. A in. á. v. altisztikor köz
gyűlése d. u. 3 órakor az altisztikör he
lyiségében.

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

Nagyszombaton: Reggel fél 7 órakor 
az Oltáriszentség kitétele, fél 8 órakor 
tüzszentelés, gyertyaszentelés Este G órakor 
feltámadás.

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

E van gélik us reform átus.
Husvétvasírnapján d. e. 10 órakor is

tentisztelet uraszta’ának megtérítésével, d. 
u. 3 órakor istentisztelet.

Husvét hétfőn d e. 10 ó rak o r és d. u.
3 órakor istentisztelet.

A zsidó  ünnepek.
7 n a p : Mtiszaf ima 10 órakor d .e .
Utolsó nap: M nszaf im a, szónoklat és 

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

Ág. evan gélik u s egyház.
Husvét vasárnap d. e. 10 órakor ünnepi 

istentisztelet, úrvacsora kiosztással; d. n.
3 órakor könyö-gő istentisztelet

H usvét hétfőn d e. 10 órakor rendes 
istentisztelet, a szent beszédet mondja 
Szende Nándor theologus.

— Á sványi Igazgató b etegsége. 
Megírtuk mai számunkban, hogy 
Ásványi Lajos, a szabadkai földmives 
iskola nagyérdemű igazgatója ko 
molyán megbetegedett. Amint ma' 
értesülünk, a betegség jellege ma 
még komolyabbá vált- A tüdőgyulla
dáshoz mellhártyagyulladás járult.

— A szabadkai közkutak. Egy
levelet kaptunk, melynek tartalmát 
kivonatban a közegészség érdekében 
szívesen közöljük. Panaszkodik a 
levél írója, hogy a szabadkai köz- 
kutak közül nagyon sok még a vá
ros belterületén is nyitott. Eltekintve 
attól, hogy az életuntak sokszor e 
küzkutakban keresnek halált, ezekbe 
rendesen belehánynak mindenféle 
piszkot, a vizüket megfertőztetik, 
életveszélyessé teszik. Kéri a levél 
Írója a törvényhatóságot, intézked-' 
nék aziránt, hogy e kutak szivattyús 
kutakká alakíttatnának.

— A p én zü gyigazgatóság  k ö ré
ből. A zombori kir. pénzügyigazga
tóság Dévics Ferenc Miklós díjta
lan adóhivatali gyakornokot a bajai 
Roska Oszkár István fogarasi lakost 
az újvidéki adóhivatalhoz díjas gya
kornokká, továbbá Lieli István hódsági 
lakost a palánkai, Tóth Isaszegi János 
topolyai lakost a topolyai adóhiva
talhoz díjtalan gyakornokokká ne
vezte ki.

—  Törvény,javaslatot revid íá ló  
bácskaiak. A hitelszövetkezetekről 
szóló törvényjavaslat revidiálása ügyé
ben a hitelszövetkezetek szövetsége 
bizottságot küldött ki, melybe Mol
nár Ferenc bezdáni iskolaigazgatót 
és Füredi Jákót, a Bácskai Hitelbank 
szabadkai pénzintézet titkárát is be
választották.

— A máv. a lt isz ti kör ez idei 
rendes közgyűlését f. hó 30-dikán 
tartja meg. A közgyűlés tárgysoro
zata a következő: Einöki megnyitó,

a jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 
kiküldése, évi jelentés, számvizsgáló 
bizottság jelentése és felmentvény 
megadása, jövő évi költségvetés 
megállapítása, az indítványok tár
gyalása, a szavazatszedő bizottság 
kiküldése és tisztviselők választása.

—- A Szent-A ntal k en yere  katli. 
népkonyha céljaira újabban áldoz
tak Mamusich Lázárné ivén: özv. 
Malagurszky Mihályné 100, Mamusich 
Lázárné 20, Bókus egyház persely
pénz 15, Kass Antónia 4, Badics 
Jakabné 4, dr. Mamusich József 4, 
Kovács János és neje 4, Kamerer 
Mihályné 2, Pukec Kálmánná 2, Pukec 
Kálmán 2, Ruinszauer Györgyné 2 
kor. üszzesen 159 kor.

— K özgyűlés. Az izraelita Szent- 
Egylet f. hó 23-án vasárnap délelőtt 
10—12-ig tagfelvételi közgyűlést tart, 
a hitközség tanácstermében.

— A katb. népkonyha m űkö
dése. A szent Antal kath. népkonyha 
működésének áldásossága kitűnik a 
következő számadatokból Naponkint 
400—500 adag étel osztatott ki a 
szegények között, összesen 47.000 
adag. A keresztényi szeretet legmeg 
kapóbb bizonyítéka az az áldozat- 
készség. mely szegényeinket e télen 
az éhezéstől megóvta. Különös hála 
illeti a szegények részéről a két 
elnöknőt: özv. Lénárd Isvánnét és 
Zoroborcsevics Józsefnét. A jótékony
ság lelkesítette Mamuzsich Lázárnét, 
ki fáradhatatlan buzgalmával min
dig ott őrködött, mint a jótékonyság 
nemtője szegényeink fölött, Nagy 
összeg folyt be a Ferenc rendiek 
Szent-Antal perselye révén. A meg
ható záróünnepélyen egy szegény fiú 
köszönte meg az egyesületnek jóté
konyságát, amely köszönetre az egyik 
társelnöknő felelt szivrehatóan.

—  A B ácsm egyei G azdaszövet
ség tegnap tartotta rendes évi köz 
gyűlését Zomborban Latinovils Géza 
elnöklete alatt A nagy figyelemmel 
hallgatott lelkes elnöki megnyitó után 
a közgyűlés elhatározta, hogy az idén 
Ómorovicán és Topolyán rendes, 
Kunbaján pedig helyi állatkiállitással 
egybekötött díjazást rendez a szövet
ség, továbbá, hogy a bácsrnegyei 
vicinális vasutak díjtételeinek le
szállítása végett memorandumot ter
jeszt föl a kormányh )z és a megyei 
telefonhálózat létesítése érdekében a 
kereskedelmi miniszterhez küldött
séget meneszt. A szövetség bevétele 
15072 korona 23 fillér, amihez a 
földművelésügyi miniszter 5500 ko
ronával járult hozzá.

— Magyar n em zeti dal. Ifj. 
Serly Lajos zenésitett meg igen dalla
mosan egy szép költeményt, melyet 
a mai szomorú politika helyzet köl 
tészetének nevezhetünk. — A szép 
szerzeményt Kossuth Ferencnek és 
Apponyi Albertnek ajánlotta. A mü 
Kunossy kiadásában jeleni meg a 
fővárosban, Szabadkán kizárólagosan 
csak a Surányi-féle könyvkereske
désben (a főgymnasiummal szemben) 
kapható.

— Á llatvész Bács-m egyébon. 
Jánoshalmán és Hódságon veszett
séget, Óbecsén, Bátmonostoron, Bács- 
feketehegyen és Zsablyán takonykórt 
és bőrférget; Szeghegyen ivarszervi 
hólyagkórt; Kucorán, Bajsán, Fekete
hegyen Moholon, Boldogasszonyfal
ván, Gsurogon, Zsablyán és Zentán 
rühkórt; Liliomoson és Adán pedig 
sertésvészt állapított meg e héten az 
állategészségügyi hatóság.

— N ép k on yh ab ezárós. Az izr
nőegylet népkonyhájában a bezáró 
ünnepélyt f. hó 18 án Geiger Adolfné 
nőegyleti elnök, Taussig Vilmosné 
népkonyha elnök és Róth Józséfné 
bizottsági tag úrasszonyok jelenlété
ben tartották meg. A tápoltak ne
vében egy kis diák megható szavak
ban mondott köszönetét az egylet 
jelenlevő vezetőinek azon jótétemé
nyért melyben a szegény tápoltak 
részesültek. Sajnosán tapasztaltuk, 
hogy a bezárási ünnepélyen a fenni 
nevezet úrasszonyokon kívül az egy
let tagjai közül senki sem volt jelen 
pedig ezen áldásos intézmény meg- 
érdehnelné azt a csekély fáradságot, 
hogy ily ünnepélyes alkalommal a 
tagok ott megjelenjenek. Itt említ
jük meg, hogy a népkonyhában hat 
hónap alatt 12630 adag ételt fo
gyasztottak el az ott étkező szegé
nyek.

— Tűzriaszt&s. Ma délután 5 óra 
tájban a gabonapiacról tüzet jelez
tek. Mindkét rendbeli tűzoltóink azon
nal a helyszinére vonultak, de ott 
nem találtak komolyabb tüzveszede- 
lemre. A házbeliek rossz faszénnel 
tüzeltek s ez okozta a gyanús füs
töt, miről a szomszédok azt hitték, 
hogy tüzveszedelem van keletkezőben.

— K ü lfö ld i utazási ösztön d íj  
iparosok  szám ára. Lapunk egyik 
előző számában közöltük már a sze
gedi kereskedelmi és iparkamara 
pályázati fölhívását, melylyel a ke
reskedelemügyi miniszter által ala
pított 600 koronás külföldi utazási 
ösztöndíjra hívta föl a már katona
soron túl levő, törekvő fiatal iparo 
sok és iparossegédek figyelmét. A 
p00 koronás ösztöndíjra azok pá
lyázhatnak, akik szakmájukban való 
továbbképzés céljából valamely kül
földi gyárba vagy szakiskolába kí
vánják fölvétetni magukat és kötele
zettséget vállalnak, hogy a szerzett 
tapasztalatukat itthon értékesítik. 
A kérvények május 1-ig nyújtandók 
be a szegedi kereskedelmi és ipar
kamaránál.

— Adom ányozások. Az izr. nő
egylet népkonyhája javára e hónap
ban (április) a következő természet
beli adományok folytak be: Schaffér 
Adolfné 6 kgr. mák, 2 kgr. rizs, 
Berger An tál né ‘/‘2 *'ter paprik, tar
honya, rizs, Halbrohr Sándorné 1 
kosár vöröshagyma, Dr. Geréb Mi- 
hilyné 6 üveg paradicsom, Horovilz 
Ignácné 1 kosár burgonya, Böhmné 
5 kgr. kása, Dr. Gruber Károlyné 
21/2 liter tarhonya, 6 liter bab, 21/s> 
liter mák, Geiger Gyuláné 1 kosár 
sárgarépa. Fogadják a nemesszivii 
adakozók a népkonyha elnökség há
lás köszönetét.

Innen onnan.
Egy úriembernek nagyon fájt a 

foga s másnap reggel már őrületes 
fájdalmai voltak, rohant a fogorvos
hoz. Útközben találkozik egy barát
jával, aki megkérdezte, hogy hová 
siet oly nagyon ?

— Rohanok, kihuzatom a fogam: 
majd megőrültem az éjjel, úgy fájt.

— Látja, ha nekem fáj a fogam, 
hát hazamegyek, a feleségem ölébe 
teszem a fejem, ő ölel, csókol, hike- 
leg addig, amig níeg nem. gyógyulok.

— No jó, de hát otthon van-e
most a felesége ?

♦ *
*

A vármegyéhez idézték meg a vi
déki embert, csakhogy nem jött. Eb
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maradását aztán a következő írással 
okolta meg:

Tekintetes megye!
Kapászati elfoglaltságom miatt tá 

volléti lépéseket nem irányoztatván!
Tisztelettel Martonfy János.

Csantavéri-uti gyilkosok
felfedezve.

Említettük tegnap, hogy a csanta
véri-uti gyilkossággal gyanúsítottakat 
szembesítették azokkal, akik a meg
támadottak közül életben maradtak. 
Ezek reá ismertek a rablógyilkosokra, 
akik tegnap még tagadták a bűnös
ségüket.

Ma végre a rendőri őrizet alá 
helyezetlek beismerték, hogy ők voltak 
a gazemberek.

A tettesek akiknek a neveit még 
ma sem közöljük, beismerték, hogy 
ők a fegyvereket, melyekkel a gyil
kosságot elkövették elásták, de azt 
a helyet, ahol elásták a fegyvereket 
bevallani nem akarták.

Tény eddig az, hogy ők agyilkos . 
ság elkövetését beismerték

Öngyilkos hivatalnokiul.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. április 21

Ma éjjel a Bethlen-utca 3. számú 
ház második emeletéről leugrott egy 
Kovács Ilona nevű huszonötéves hi
vatalnoknő.

Kovács Ilona nővérével, özv. Ar- 
mándynéval a ház második emeleté
nek 21. számú lakásában lakott. A két 
nővér a Bigler József-féle papírgyár 
irodájában volt alkalmazva.

Mint a házbeliek beszélik Kovács 
Ilona a gyár egyik alkalmazottjába 
volt szerelmes, aki ugyanabban a 
házban lakott í zv. Kovács Lajosnénál. 
A két, nővér és a fiatal ember Ko- 
vácsnéhál étkeztek.

Éjfélulán egy Wunderlich György 
nevű lakó, csengetett a kapun. A ház
mester, aki a kapu felé sietett akkor 
észrevette Kovács Ilonát amint a má 
sodik emelet folyosóján idegesen járt
kelt. A házmester azonban nem tulaj
donított ennek valami különös fon
tosságot.

Kinyitotta a kaput és beeresztetle 
a lakót. Ebben a pillanatban a leány 
levetette magát a második emeletről.

Életveszélyes sérüléseivel a Rókus 
kórházba szállították a mentők.

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 l n i 
v ize k , Friss K ug ler- 
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  Eszencziák, 
K u g le r  Csocoláílé,

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

ZALÁN BÉLA Szabadkán.

Merénylet az apa ellen.
Nagyváradról' írják: Egy családi 

pörlekedésből eredőleg Nyíri Gáspár 
beregböszörményi dús gazdag ember 
tegnap a Séchmyi-téren leütötte az 
édesapját.

/ A z  eset előzménye az, hogy Nyíri 
Gáspár az anyai öröksége miatt 
pörölte az édes apját és egy év előtt, 
mikor a pör az apja javára dőlt el, 
botot fogott az apjára. E mial

Nyíri József feljelentette a fiát a 
járásbíróságnál, ahol három heti
fogházra'itéllék e miatt Nyíri Gáspárt, i A (lohán ári muJnkát X  sztrájkol-' 
A fiú.felebezett és tegnap a nagy- nak Az gzünetel az
váradi törvényszéken megerősítették znjfbp„za
a járásbíróság ítéletét.

E miatt Nyíri Gáspár tegnap a
törvényszék előtt megleste az édes 
apját és ?gy súlyos bottal úgy ütötte 
fejen, hogy az öreg hatvan éves 
embert elborította a vér. A súlyosan 
sebesült öreg embert eszméletlenül 
viték haza hozzátartozói Beregbö- 
szörinénybe. A merénylő mielőtt a 
rendőrség elfoghatta volna, haza 
szökött.

Gyógyszertár á tvé te t
Van szerencsém a n. é. közönsé
get értesíteni, hogy idb. Gálflfy 
György „Kígyó ‘ hoz címzett Szé- 
csényi-téri (izr. templom mellet!:)

megvettem s már át is vettem.
A n. é. közönség jó indulatát 

s pártfogását tisztelettel kérem.
Szabadka, 1905. április hó 15.
W a elism a n u  J e u ő ,

gy gyszerész.

T Á V IR A T O K
N agypéntek.

Budapest, április 21. A keresztény 
egyház és a főváros közönsége ha
gyományos kegyelettel ünnepelte ma 
Nagypéntek napját Dacára az esős 
időjárásnak, óriási közönség láto
gatta a templomokat, amelyekben 
mindenütt gyönyörű szentsirokat ál
lítottak fel. Különösen díszesek vol
tak a budavári koronázó Mátyás- 
templom, a helyőrségi templom, 
a szervita atyák, a Ferencrendiek 
és az angol kisasszonyok templo
mainak szent sírjai. — Budán ala- 
bárdos koronaőrök és katonák, a 
pesti oldalon megyei huszárok és 
rendőrük állottak diszőrséget. — 
A kalholikus templomokban reggel 
9 órakor csonka gyászmise és utána 
szentbeszéd volt, miközben az ol 
tári szentséget a sírba helyezték. 
A déli órákban csak növekedett a 
templomjárás és mindenütt vesze
delmes tolongás támadt a szent sir 
körül. Majd megindult a zarándoklás 
a kálváriákhoz, melyeket úgy a pesti, 
mint budai oldalon sok ezer főnyi 
közönség keresett íul. A protestáns 
templomokban ünnepi istentisztele
teket és prédikációkat tartottak, 
melyeknek szintén tömérdek haliga 
tójuk volt.

A  háború .
P éter vár, ápr. 21. Lessain pekingi 

orosz nagykövet tegnap meghalt.
London, ápr. 21. A ,.Morning 

Post*1 azt jelenti, hogy Japan arról 
értesítette az Egyesült-Államok kor
mányát, hogy Franciaország azzal 
sértette meg a semlegességet, hogy 
megengedte Boszdesztvenszky adun 
ralisnak, hogy a Kamrang-übölt tá
masztéka gyanánt használja.

A k irá ly  leg ifjabb  
dédunokája.

Budapest, ápr. 21. Prágából je
lenti egy távirat: Windischgratz Er
zsébet Mária hercegnő ma reggel ö 
órakor fiúgyermeknek adott életet. 
Az anya és gyermek állapota a kö
rülményeknek megfelelő.

Általános sztrák.
Szcpsi-Sze n t-G yörgy, április 21.

építkezés.

Izgatásért e lité it  le lkészek.
Déva, ápr. 21. Tegnap tárgyalta a 

dévai törvényszék Szekeres Simon 
alkenyéri és Motza János szász városi 
gör. kel. lelkészek pőrét, kik a vá
lasztások alkalmával a templomot 
politikai izgatások céljára használták 
fel. A lelkészeket 14—11 napi ál
lamfogházra és 5<> korona pénzbün
tetésre Ítélték. A vádlottak felmentés
ért, az ügyész súlyosbításért fölle 
beztek.

A m eg kerü lt tőzsdebizom á- 
nyos.

Budapest, április 21. Bottestein 
Mór tőzsdebizományos, akiről téve 
sen azt Írták, hogy százezer koronányi 
börze differencia megfizetése elől 
eltűnt a fővárosból, másnap mint 
jelnztük visszaérkezett a vidékről, a 
hol üzleti ügyekben járt. Azóta mint 
értesülünk, a felmerült differenciákra 
nézve, a melyek korántsem tettek ki 
százezer koronát, a teljes összeg 
erejéig megkötötte az egyeszséget 
hitelezőivel.

Egy szegény asszony gonosz
m enye.

Szerbkereszturon egy fiatal 16, . , . , hogy ki vezette be a gyanúsítottateves suli u.c, akinek magyar neve } a ?Jbb kiirökb jA, , h”  ez az ira.  
van ugyan, de a szerbek között ;. L a„ na.jlz , „ Albl.,, b«nM!l.zCCQ,
maga is szerbbé lelt, szerelmes lett 
egy szerb leányba Tóth Istvánnak 
hívják a legényt, Labozár Rózáinak 
a leányt.

Tóth István azonban eltért a szerb 
erkölcstől, mert nem tizennégy, ha
nem huszonnyolc esztendős leányzót 
választott életpárul.

Tóth István édesanyjának, Tóth 
Pálnénak nem volt ínyére a szerb 
erkölcsöktől való ez az eltérés. Min
denképpen ellenezte, hogy a suhanc 
fia elkövesse ezt a „bolondságot", 
hogy éretlen fejjel egy meglehetősen 
érett leányt, vegyen feleségül.

Tóth Istvánt tehát hasztalan igye
kezett lebeszélni az édesanyja, ő 
mégis összeállt a huszonnyolc éves 
Labozár Rozáliái.

Mivel Tóthné szegény asszony 
volt aki magát igen keservesen 
tudta volna a fia támogatása nélkül 
eltartani, kénytelenségből a házas- 
társakhoz ment lakni

Itt súrolt, mosott s a legnehezebb 
munkákat végezte békén, türelemmel, 
pedig nehezen győzte a megerőltető 
munkát.

De akárhogy igyekezett, buzgólko- 
dott, csak nem tudta Labozár Bozál 
megelégedését kiérdemelni.

A lia is a házastársa pártján állott, 
pedig az ok nélkül is szidta Tóth 
Pálnét, az István édesanyját, — szidta 
mint a bokrot.

De nem állapodott meg a szidal
mazásnál, hanem verte is.

A szegény anya egy ideig csak 
tűrte nehéz sorsát, de soká nem 
bírta ki.

Elkeseredésében a legvégsőre ha
tározta el magát.

Tegnap este lelopódzott a Tiszá
hoz és a szerbkereszturi gátaknál 
ahol legjobban sodornak a Tisza 
örvényei, beleugrott a folyóba, be- 
leojtva magát és keservét.

A közeli vízimalmok molnárai 
csolnakon eveztek csákányokkal el
látva a mentésére.

De már későn.
A szegény alá merült a habokba,

j amelyek talán még most is ringatják, 
úsztatják, mert eddig rátalálni ’nem 

j sikerüli.

SZÍNHÁZ.
A pótszezon kezdete. Most már 

teljesen együtt van az uj társulat. 
A próbák ma kezdődtek meg Tompa 
Kálmánnak, a kolozsvári színház 
volt drámai művészének vezetése 
alatt, akit Pesti igazgató művezető
nek szerződtetett. A pótszezon teljes 
műsorát holnap délelőtt fogja a 
szinügvi bizottság megállapítani.
A vasárnapi és hétfői négy előadásra 
azonban már a darabok ki vannak 
tűzve. Vasárnap délután >A inélLó- 
ságos csizmadia,« este »Bob herceg,< 
hétfőn délután »A gyimesi vadvirág,* 
este a .Cigánybáró* kerülnek szilire. 
Kónyái Piroska, az uj subrette pri
madonna a Bob hercegben, Solti 
Vilma, a koloratur énekesnő pedig 
a Cigánybáró Habijában fognak be- 
mutatk ózni.

REGÉNY CSARNOK.

Láttuk, hogy Meinert ülnök nagyon 
jól ismerte a szomszéd urat és múlt
ját. Egy pillanatig sem táplált kétsé
get az iránt, hogy ki bérelte föl a 
gyilkost, mikor olvasta az iratokban,

tokban csak névnélkül, körülírással 
volt megjegyezve. Ismerte a szegény
ház szerény lakójának titokzatos 
viszonyát nágynénjéhez, az akkori 
Sternfeldnéhez, tudta, hogy ennek 
elegendő oka volt a szomszéd ur 
halálát kívánni. De ismerte a nén- 
jét más oldalról is; tudta, hogy 
semmiféle eszköztől sem riad vissza, 
ha arról van szó, hogy önző céljait 
elérje.

A bűnügyi tanácsos azon remény
ben tette közzé á felhívást, hogy 
megfélemlítse a gazembert, aki fiát 
testileg tönkretette. De reményeiben 
csalódott. A csaló Wehlert álarca 
alatt biztosnak érezte magát, külö
nösen amióta sikerült Wittgenstein 
házába betolakodni. „Ilyen házakban 
nem keresnek bűnöst," igy számított 
s nem is gyanította mennyire a nyo
mában vannak.

A bűnügyi tanácsost áldozatának 
ez a biztonsága kínos zavarba hozta. 
Mint hivatalnok folyamatba hozta az 
ügyet és most már nem állhat az 
igazságszolgáltatás, útjába. Módjában 
állt ugyan a nyomozást húzni, ha
lasztani, de agyon már nem hallgat
hatta az esetei. Ha a szomszéd ur 
már nem élt, akkor nyugodtan néz
hette a dolgok folyását, s leleplez
hette a csalót, mert. ezen esetben a 
gyilkossági merénylet szóba sem ke
rül. Mi történik azonban akkor, ha 
a szomszéd ur még él, s felhívására 
jelentkezni fog?

(Folyt, kov.)

F elelős sz e r k e sz tő :
1) U O O V I C II 1 K E. 

Lnptulajdonosok : AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

Két lánc föld
a  M olexer  

té g la é g e tő  m e lle tt ,

szabad kézből eladó.
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Cirlasz la forh
B a j á n .

Magyarország legnagyobb és legszebb 
berendezésű

C irk u sz  V a r ié te - j e
jö tt Bajára és

SZOMBATON, április hó 22-én tartja 
a kisvásártéren H -4.*'

MEGNYITÓ ELŐADÁSÁT.
Vasárnap és hétfőn 2 nagy

Ü N N E P I E L Ő A D Á S .
Délutáni előadásók’kezdete délután 4 éra
kor, az esti előadás kezd te esti $ érakor.
A társulatnak 40 elsőrendű művésznő és 

müv sz tagja van.
Saját zenekar. Salát villany világítás.

Bővebbet a napi falragaszok.
A n. é. közöuség pártfogását és számos 

lá to g atást kér mély tisztelettel

C la ir  I ia fo r te .

yári szórakozó helyi
ség  megny itás Baján

Van szerencsém a t. c. közönség 
szives figyelmébe ajánlani

szép udvar helyiségemet 
---------  ---------

fede tt teke pályám at,
hol a legkellemesebben lehet elszórakozni.
Naponta frissen csapolt kőbányai 

sör. Kiváló finom bajai rizlingi és 
siller borok.

A n. é. közönség szives pártfogá
sát kéri mély tisztelettel

É lő  M i k l ó s
vendéglős Baján.

W a g e n b la tt F e re n c z  * < * • * «
fen ték  k e r e sk e d ő  K aján.

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 
olajfestókeit minden színben. Valódi 
Viaszk kenőcsöt bútor és padlók 
fényezésére. „Vónusz“ aranyozó, kép
rámák, szobrok és lámpákra. Minden
féle cipó crémet. Szalmakalap-lakot 10 
színben, Emeillakok minden színben.

VÉDJEGY

C j ! C j I
Saját találmány!

A törv. bej.
„MERKÚR*4 ezüst 
kályhafény kály

hák részére
I doboz 70 fillér. 

Legújabb szab.
találmány 

Denaturált szesz 
robbanómentes 

edényekben.
I lu s v é t í  to jé 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 Baján.

8 kor.-ért fakeretü 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.

W  N A G Y

kalap-raktár.
Van szerencsém a helybeli és 

vidéki n. é. közönség szives tudo
mására hozni, hogy a közelgő tavaszi 
és nyári idényre kül- és belföldi 
kalapokból rendkívüli nagy választé
kot tartok
férli- és gyermek-kalapokban
raktáron, valamint sapkákban, min
den árban. Különösen figyelmükbe 
ajánlom a hírneves P. C. Habig, 
valamint Guisseppe Petrolí olasz 
gyárak különlegességi kalapjait, me
lyek csakis egyedül nálam vannak 
raktáron.

Szives pártfogásukat kérve, ma
radtam alázatos tisztelettel

Fischer Pál,
Baja.

a r

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

Baja, 1905. áprii hó. Schleicher Antal, Baja.

B á ro n  V il
nagy slrköraktára BAJA,

Központi Szálloda épületében

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

zesség vállaltatok. 
Szolid és jó munka. 

Temetői
munkát elvállalok!

D E U T S C I
Gyermek fűzős d p i

barna v. fekete.
cgnagyobb 
Választón !

czipó'ralftára Szabadka, főtér 1 szám.
A L B E R T

Valódi Goodyear „Világ-czipö. a jelenkor 
elismert legjobb cipője.

Férfi ezugos tartós 

Férfi ÍÜZŐ8 Cipő, erős „ 3 —

Férfi fűzős Boxc pő „ 4  50

Tiszti cipő borjubőrből
Goodayer varrott.

Férfi fűzős cipő „ 4. - -  

Férfi fűz. cipő Chevrauból „  5 50
Goodyear varrott.

Férfi hegymászó cipő ,, 6.75

Női ezugos cipő ft. 2 50

Női fűzős cipő, tartós „ 2 75 

Női gombos cipő, fekete „ 3 — 

NÖÍ fÜZÖS CipÖ, baruabőrből „  3*—•

NŐÍ fÓl CipÖ fekete bőrből >j 2 ’ — 

NÖÍ fél CÍpÖ barnabőrböl ,, 2'2»5 

Női fűzős cipő Chevrauból ,9 4*25
— • I

» r

w r

5**

Elegáns Olcsó !

PiVstos formáK! Jó aoyag
- ’ j

Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




