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Közgyűlés.
Rövid, de határozatait tekintve 

rendkívüli fontos közgyűlése volt 
ma Szabadka törvényhatósági 
bizottságának. És jellemző a 
közgyűlésre nézve különösen az, 
hogy mind e fontos határozatot 
egyhangúlag hozták meg, dacára 
annak, hogy egyik másik vezér- 
férfiú egyik másik kérdésnél ipar
kodott a tanács javaslatai ellen 
hangulatot kelteni, az egyik a 
tárgyilagosság hangján, a másik 
ideges, szaggatott hangokban 
kitörö izgatottsággal, s különö
sen ez az utóbbi elkésve.

A közgyűlés minden tagj*, 
úgy látszik, már önállóan Ítéli 
meg a város szükségleteit s 
nem engedi magát az érdek 
politikájától befolyásoltatni. Mi, 
ha e jelenség fölött tanakodunk 
és ennek okát keressük, nem 
találjuk másban meg az okot, 
mint a város vezetőségének ön
zetlenségében, a város ügyei 
iránt tanúsított kiváló szeretet- 
ben, az ebb'öl folyó tudatos 
ügybuzgóságban és abban a 
kitűnő szakértelemben, mely 
mindenütt eredményt tud fel 
mutatni.

De a vezetőségnek ezen ér 
deme mellett nem szabad meg
feledkeznünk azon vezérférfiak 
érdemeiről, kik a mostani aerát 
megteremtették, s akiket mint 
az úgynevezett hatósági párt 
vezéreit ismeri Szabadka kö
zönsége. Ezeknek megfontoltsá
gán, mely városuk önzetlen sze- 
retetén alapszik, hajótörést szen
ved az ellenzék vezéreinek ide-

Érdem ez, pedig nagy érdem. 
De nem csak ez az érdemük. 
Kiváló érdemük különösen az, 
hogy a város modern fejlődé
sének oly biztos alapot terem
tenek, aminő eddig nem volt 
még. A tudatos haladás útjára 
vezetik a várost. Ezt bizonyítja 
i városház építési alap, a Palics

építési alap megteremtése és 
gyarapítása.

És még ezekkel a közel jövő 
nagyságát készítik elő úgy hogy 
e nagysággal a polgárságot meg 
ne terheljék, addig a közvetlen 
szükségleteket már most elégí
tik ki úgy, hogy ebből a város 
polgáraira ismét ne nehezüljön 
újabb teher. Ilyen közvetlen 
szükséglet például a külterületi 
orvosi állásoknak ma megsza 
vazott szervezése és ilyen a 
legközelebb döntés alá kerülő 
tanyai központok szervezése, 
aminek előkészítését, már most 
megtalálhatjuk a templomok, 
az orvosi lak, a csendörség és 
egyéb köz ntézeteknek öszpon- 
tositásában.

Azt hisszük, hogy a közvé
leménynek adtunk kifejezést, 
mikor a mai közgyűlés lefolyá
sát és határozatait eképen mer
tük kommentálni. Arról azon
ban meg vagyunk győződve, 
hogy tárgyilagossak tudtunk ma
radni minden egyes szavunkban.

A közgyűlés lefolyásáról kü- 
lömben részletes tudósításunk a 
következő :

A m eg n y itá s .
A közgyütésen ma a törvény ér

telmében Biró Károly dr. polgár- 
mester elnökölt, mert Beeerédy István 
főispán, hivatalos teendői miatt az 
elnöklésben akadályozva volt.

Pontban 9 órakor nyitotta meg 
az elnök, meglehetősen telt terem
ben a közgyűlést. A póttárgysoro
zatot, majd a polgármesteri jelentést 
olvasták föl, melyet a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vett, s amelynek 
értelmében Ásványi Lajos földmives is
kolai igazgató halála fölölti részvétének 
jegyzőkönyvi kifejezést ad, s erről a 
cealádot jegyzőkönyvi kivonaton ér
tesíti.

Reisner Lajos drnak a városi mun
kavezető ácsmester és építőmester 
nyugdij igényére vonatkozó indítvá
nyát kiadták a szervező bizottságnak 
javaslattétel végett.

Tudomásul vették a korházi sza
bályrendelet jóváhagyására vonat
kozó miniszteri leiratot, majd a te- 
rülétmegváltási ügyeket tűzték ki 
szavazásra.

Majd elhatározta a közgyűlés, hogy

a tompái iskola tantermeit téglából 
építteti.

A ta n y a i tem p lo m o k ra
került ezután a sor.

A kalocsai érseki hatóság kéri a 
törvényhatóságot, hogy a tompái 
tanyai templom építéséhez a város 
a kézi és igásnapszámos megváltása 
fejében 17.' üt) koronával járuljon 
hozzá.

A tanács javaslata értelmében a 
közgyűlés e kérelmet nem teljesít
heti, mert már előzőleg megszava
zott 16.00° koronát épen a kézi és 
igásnapszám megváltása fejében, s 
mert a 80.000 korona templomépi- 
tési alap s a 16.000 korona városi 
hozzájárulás elégséges egy 1200 lel
ket befogadó díszes templom felépí
tésére, aminél nagyobb templomra 
Tompán szükség nincs.

A nagyfényen építendő templom 
helyéül a csendőrlaktanya körül el
terülő helyet jelölték ki úgy hogy 
28 láncot kitevő területből kihasítják 
az orvosi és pap lakás telkét, az 
orvos, a pap és tanító illetményét, 
a tereket és utcákat, a többit pedig 
parcellázzák és húsz éves törlesz
tésre házhelyeknek adják el nyil
vános árverésen.

A sz e g e d i u t és a 
S z é c h e n y i-té r i isk o la .

A szegedi ut déli oldalán ezentúl 
csak a gyalogjárótól 10 méternyire 
beljebb építhetnek. E Czméternyi 
terület parkírozandó, s a kerítés csak 
is tervszerint az építészeti bizottság 
jóváhagyása után építhető fel. Az 
építési szabályrendelet e határozat 
értelmében módosítandó.

A Széchenyi-téri iskolához játszó
tér ez időszerint nem csatolható, 
mert a szomszédságban álló, még 
teljesen jókarban levő lakóházak ki 
nem sajátíthatók Ez a határozat 
közöltetik a közigazgatási bizottság
gal, mely a játéktér létesítését kez
deményezte.

A k ü lte r ü le t i  o rv o so k .
Egészségügyi szempontból meg

mérhetetlen fontossága van a köz
gyűlés azon határozatának, mely 
szerint a külterületen négy orvosi 
átlás szervezletik, külön-külön 1600 
korona fizetés, 800 korona fuvardíj, 
24 köbméter tűzifa és 2 lánc föld 
díjazással.

Klein Adolf dr. örömmel veszi 
tudomásul a javaslatot és azt el is 
fogadja. Ohajtandónak tartja azonban 
a rendőr-orvosi állás minél előbb 
leendő szervezését, akinek különös 
föladata lenne a piaci élelmiszerek 
megvizsgálása. Indítványozza a tanács

javaslatától eltérőleg, hogy a sándori 
orvosi állást ne szüntessék be, ve
gyék át a sándori orvost s fuvardíj 
helyett 400 korona fizetést adjanak. 
Ehhez különben szerzett joga is van.

Biró Károly dr. a szerzett jog 
természetét megmagyarázza s kije
lenti, hogy a volt sándori orvos 
folyamodhatik a most szervezett 
állások egyikére, s a törvényhatóság 
bizonyára figyelemmel lesz eddig 
élvezett jogaira, eltöltött szolgálati 
idejére, s a többi folyamodók fölött 
már a méltányosság szempontjából 
is előnyben fogja részesíteni.

V á ro sh á z  és p a lic s i a lap .
Elhatározták ezután, hogy a Haj- 

dujárásban 169, a tavankuti pusztán 
432, a csikeriai pusztán 213 és a 
halasi országút mellett 67 holdat 
adnak el egy láncos parcellákban, 
20 éves törlesztésre szőllőtelepitési 
Célokra.

A csikeriai és tavankuti homok 
eladásából befolyó vételár a városház 
alap megteremtésére fordittatik, mert 
tudvalévő, hogy az uj városház fel
építése immár elkerülhetetlenül szük
séges.

A halasi ut melleti földek vételára 
a palicsi-alaphoz csatoltatik.

Ekkor kezdett tiltakozni Mukics 
Simon, mert neki Palics Hekuba.

Biró Károly polgármestor azon 
felvilágosítása után, hogy hiszen az 
alap megteremtése még nem épitós, 
s hogy minden ilyen kérdés amúgy 
is külön közgyűlési határozat tárgya 
kell hogy legyen, a közgyűlés a 
tanács javaslatát egyhangúlag tudo
másul veszi.

E g y éb  ü g y ek .
Dominus Simon felebbezései pá

holy jog ügyekben Fischer Jákó dr. 
és Bólits József kultur-tanácsos fel
szólamlása után elutasittattak.

Sándor község behajthatatlan árva- 
tári követelései leírattak.

özv. Berovits Jánosnénak évi 640, 
özv. Andrasits Istvánnénak évi 180, 
özv. Kocsis Józsefnének évi 600 kor. 
nyugdij állapittatik meg. Maczanko 
József 48-a3 honvédnek havi 10, 
Pricza Sándornak havi 12 korona 
segélyt szavaznak meg.

Báthori Schulcz Bodog szobrára 
25 koronát szavaznak meg.

A zombori Schweidel-szobor le
leplezési ünnepén a törvényhatóság 
a tanács által képviselteti magát.

Milassin József levéltárnok kél havi, 
Gzuczy Ferencz rendőrkapitányi ki
adó 3 havi szabadságot nyer.

A husvágás ős husmérésre vonat
kozó szabályrendeletet kiadják az
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ipartestületnek, hogy ez esetleges 
óhajait kifejezésre juttathassa.

M árcius 15 d ik e .

Nem volt ugyan utolsó tárgy, de 
utolsónak hagytuk, hogy jobban ki
emelhessük. Baja város törvényható
sági bizottsága megkereste Szabadka 
törvényhatóságát, írjon föl a kép
viselőházhoz, hogy 184-8. március 
lő-dike avattassák nemzeti ünneppé.

Dulics Jenő főjegyző olvassa föl 
a tanács javaslatát, mely szerint 
utasiltatik a tanács ily felirat meg
szerkesztésére és a képviselőház elé 
leendő terjesztésére.

Éljenzéssel, egyhangúlag fogadták 
el a javaslatot.

A közgyűlést fél 11 órakor re
keszti be az elnöklő polgármester.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, április 27.

Kossuth Ferencz a szövetkezett 
ellenzék elnöke az általános válasz
tói jogról cikkezik ma és ugyanek
kor egynémely lap azt Írja, hogy a 
szocialisták a választások lezajlásá
val fölkeresték Kossuthot és azt kér
dezték tőle, milyen álláspontot foglal 
el a függetlenségi párt a választói 
jog kérdésében. Erről a találkozás
ról sem Kossuth Ferenc sem a bu
dapesti szocialista pártvezetőség mit 
sem tud. Az egész dolog félreértésen 
alapul. 1903-ban történt, hogy a 
szocialisták átiratban fordultak a 
Kossuth-párthoz és azt követelték, 
hogy a függetlenségi párt kapcsolja 
bele az általános és titkos választói 
jogot az obstrukcióba. A Kossuth- 
párt akkor egy négytagú bizottságot 
küldött ki ennek a kérdésnek a ta
nulmányozására, a mely bizottság az 
általános választói jog mellett döntött. 
A bizottság erre vonatkozó jelenté
sét a függetlenségi párt 1903. évi 
október havában tartott értekezleten 
terjesztette elő, a párt azonban az 
ülést későbbre halasztotta. A függet
lenségi párt ezután akkor foglalko
zott a kérdéssel, a mikor a Tisza 
kormány nyal 1904. elején kibékült 
és Tisza megígérte a választói jog 
kiterjesztését is. Erről ankét is volt, 
a melyen csupán a kiterjesztés mel
lett és nem az 'általános választói 
jog mellett döntöttek. Ez a kérdés 
aktuálissá válik most a függetlenségi 
párt május 3-iki értekezletén, a hol 
szóvá teszik, miért elégedett meg a 
felirati javaslat az egyszerű kiterjesz
tésével a választói jognak, amikor a 
függetlenségi párt ünnepélyes Ígére
tet tett választóinak, hogy az álta
lános és titkos választói jog mellett 
küzd. A kérdés tárgyalása elé poli
tikai körökben érdeklődéssel tekin
tenek, annál inkább is, minthogy a 
szocialisták ebben a dologban nagy 
tüntetésekre készülnek. '*

B A JA  és V ID ÉK E.
Rovatszerkesztő: F odor Károly.

Baja, április 26.

B a ja i sé ták.
Bügyfakasztő, virágillatos tavasz 

van. És a természet örök törvényé 
nél fogva tavaszt nyomon követi a 
nyár, amikor a nap perzsel » heve 
elől szerelne az ember megszökni 
valahova, ahol enyhítőbb, hüsebb a 
táj, mint amiriő a tüzelő nap hévé
iül álizoll kövezettel burkolt utcá
kon van

Menekülnénk, de hova? Nincs eb
ben a városban egyetlen kellemes 
sélálásra alkalmas, árnyas, lombos

parkja sem Ott volna a lökért. Úgy 
van azonban ezzel a polgárság, hogy 
van is, nincs is. A tagok odamene
külhetnek (de ezek is csak vasárna 
ponkint), a nem tagok azonban ki 
vannak zárva. Az az ember tehát, 
aki nincs ebben a helyzetben, hogy 
bármi érdekből tagja legyen ennek 
az egyesületnek kénytelen esténkint 
az utcán bandukolni.

Eddig megvolt városunknak az a 
kellemessége, hogy az utcákat lom
bos fák szegélyezték, de hát az idén 
ezeket az utcákat bölcsen megrend- 
szabályozták és most rideg, kopár 
és sivár minden bajai utca.

Egyetlen szabályos, rendes és 
egyenes utcáján Bajának, a Szent 
Antal utcán amint sétálunk befelé, 
hirtelen a végéhez érünk. Mi bajaiak 
csak megszoktuk valahogyan, de az 
idegennek rettenetes módon furcsa, 
hogy egy szép utca egy ormótlan, 
csúnya, rornladozó fakerítésbe üt- 
ktzve végződik. A barátok kertjének 
a fala! Ha ezt az 5 holdas területet 
körül kerítő falat egyszer a közér 
dek parancsára lerombolják és a 
barátok kertje a város tulajdonába 
megy, rögtön megoldást nyer a séta
tér kérdés.

De addig! A lökért a nagyközön
ség részére zárva, a vasúti kert 
rendezetlen, poros és sáros. A Su- 
govica partjáról jobb ha nem is be
szélünk. Nappal nem lehet odamenni, 
mert egyik végében a fuvarosok 
lovai a másik végében meg a fiakker 
állomás gyöződteti meg az embert, 
hogy van más szag is, mint a par
füm illat. Este meg gyufát kell 
gyújtani, ha látni akarjuk, hogy hol 
is egy lámpa!

Sétatérre pedig szükség van Baján 
A barátok kertjének kisajátítása még 
a távol jövő zenéje. Ha már mást 
nem kaphatunk, hál rendezni kellene 
a vasúti kertet meg a Sugovicza 
partját. lgric.

Az. ö n g y ilk o s  to lv a ja i. Még
emlékezetes a város lakossága előtt 
Vörös Margit öngyilkossága, aki a 
Ferenc csatornába ölte magát Mikor 
ennek a szerencsétlen leánynak a 
holttestét kifogták, néhányan kiku
tatták a zsebeit és az ott talált né
hány fillérnyi pénzt elvették. Ez a 
turpisság most kiderült és ezért a 
tettesek ellen megindította a bajai 
bíróság az eljárást.

—  Z scb m etsző  a tem p lo m b a n .
A most lefolyt ünnepek alatt több 
asszony kik a barátok templomában 
voltak imádkozni, észrevették, hogy 
zsebükből kilopta valaki a pénzt. 
Végre tegnap ismét »dolgozott« a 
zsebelő a templomban és — rajta 
csípték Kolátnpár Eleonórát, amint 
egy asszony zsebéből pénzt lopott. 
Ellene az eljárást megindította a 
rendőrség.

— H ű tlen  cse léd . Szűcs Teréz 
cselédleány ellen feljelentést tett a 
gazdája, hogy Szűcs Teréz a gazda 
asszonya számlájára hitelbe vásárolt 
Reich Bernát féle üzletben és hogy 
a rábízott pénzt elsikkasztotta. A 
rendőrség a derék leányzó ellen meg 
indította az eljárást.

— K ellem es szó ra k o zá st nyújt 
esténkint a közönségnek a kis vá 
sártéren levő Varieté cirkusz. Külö
nösen ki kell emelnünk a két akro
batát, akik csodásán dresszirozott 
kutyájukkal oly pompás mutatványok 
kai lepik meg a közönséget, aminő
ben ritkán lehet része. Az akroba 
iákról két előkelő berlini lap is nagy 
elismeréssel szól, azon alkalomból, 
hogy a Reichsgartenben a német 
császár előtt játszottak.

A rablógyilkos szövetkezet.
Budapest, április 26.

Miután László Géza szabadkai 
rendőrkapitány Vácról tegnap haza
utazott, az ügyet most már a váci 
járásbíróságon folytatják. A csend
őrök, Szlatki Pál szabadkai csendőr
őrmester és Ambrus Béla zentai 
csendőrőrmester azzal a kéréssel is 
fordullak az igázságügyminisztérium- 
hoz, hogy kivételesen tekintsenek el 
a törvény rendelkezétől és engedjék 
meg a vizsgálatnak 48 órán túl való 
folytatását is. Az igazságügyminisz- 
tériurn azonban ezt a kérelmet visz- 
szautasitotta.

A szabadkai rendőrkapitány több 
bűnesetre nézve, amelyeket Barna 
Lukács magára vállalt, teljes bizo
nyossággal megállapította, hogy azo
kat nem Barna követte el. Barna 
azért vállal derűre borúra minden 
bűntényt magára, hogy megtéveszsze 
vele a vizsgálatot és a nyomozást 
hamis irányba terelje. így nem igaz 
az, hogy Barna Lukács követte el a 
merényletet Boda István pénzes le 
vélhordó ellen, valamint az sem 
igaz, hogy a mull év nyarán ő ra
bolta ki a Margitszigeten gróf Zichy 
Jánost. Hogy Barna Lukács ezeknek 
a bűntényeknek magára vállalásával 
csak félre akarja vezetni a vizsgá
latot, arra úgy jöttek rá, hogy 
László rendőrkapitány egész csomó 
bűnesetet sorolt fel Barna előtt és 
mlndenikre vonatkozólag megkér
dezte:

— Maga követte el ezt ?
Mire Barna következetesen igy 

felelt:
— Igen. Én!
László rendőrkapitány erre még a 

következő kérdést intézte Barna Lu
kácshoz :

— Hát a kolozsvári postást is 
maga gyilko.ta meg?

— Igen! — mondotta Barna áll
hatatosan.

Ebből a vallomásból aztán nyil
vánvalóvá lett, hogy Barna hazudja 
a magára vállalt bűntényeket. A 
kolozsvári postást tudvalévőén egy 
Friedrich Ferenc nevű ember gyil
kolta meg, akit fül is akasztottak.

Nagyon érdekes adatok derűitek 
ki, főképpen Barna Lukács és Kad- 
ványi Dávid vallomásai alapján. Ezek 
szerint beláthatlan azoknak a go
nosztetteknek a száma, amelyek a 
briganti-szövetségnél elő voltak je
gyezve s amelyeket az idők folya 
mán végre is akartak hajtani.

Nem egy család menekült meg a 
rablógyilkosok letartóztatásával a 
katasztrófától, a mely őket már a 
legközelebbi időben sújthatta volna. 
Zen tán és Szabadkán egész csomó 
ember, kereskedő és iparos, háztu
lajdonos, földmives és gazdag ma
gánzó volt áldozatul kiszemelve.

Egy zentai gazdag kereskedő és 
egy csantavéri jómódú kovácsember 
csak úgy menekült meg a kirablás
tól és meggyilkoltatástól, hogy a go
nosztevők közt viszálykodás dúlt. 
Mindkét esetben már ott voltak a 
betörők a ház kapujánál, már-már 
fel is feszítették a kaput, amikor 
egymás közt összeveszlek és távoztak.

A Szabadka vidékén elkövetett 
bűntények közül most már csak 
egy maradt gazda nélkül. 1902-ben 
a Hadonováci utón meggyilkolták 
Rizsányi János gazdag földműves 
gazdát. Most kutatják, vájjon ezt a 
bűntényt is a rablógyilkos szövetség 
tagjai követték-e el. Ez azonban 
valószínűtlen, mert akkor még nem 
is laktak azon a vidéken.

A szövetség legelszántabb tagja 
Barna Lukács és Kadványi Dávid 
volt. Előbbinek, aki huszár volt az

volt a feladata, hogy a vásárosok 
lovainak a kantárászárát megragadja. 
S ezt olyan ügyesen csinálta, hogy 
a lovak kénytelenek voltak tüstént 
megállani s igy könnyebb volt min
den további működés. Kadványi 
még csak tizenkilenc esztendős, 
de rendkívül rabiátus és erő
szakos, félt is az egész környék a 
durvaságától. Lakásán régi Jujságo- 
kat találtak, olyanokat főképpen, 
amelyekben rablógyilkosságok voltak 
közölve. Érdekes, hogy viszont Bóni 
lakása telve volt rémregényekkel, 
amelyeket Bóni nagyon szeretett ol
vasgatni. Külömben a társaság min
den tagja tudott Írni és olvasni.

A tegnap délelőtti kihallgatás el
tartott egy óráig és azután vissza
vezették a vádlottakat celláikba. A 
rablók a járásbirósági épület első 
emeletén levő börtönhelyiségeket 
lakják. Állandóan meg vannak va
salva. Csak ebéd idejére veszik le 
néhány percre bilincseiket, hogy el- 
fogyaszszák kosztjukat. Az öt férfi 
rabló meglehetős egykedvűséggel tölti 
idejét a börtönben és nem renitens- 
kedik. Annál hangosabb Oláh-Simkó 
Józsefné, az öreg Simkó felesége, 
aki amint meghallja, hogy az őrön 
kívül más is van a folyosón, ékte
len sírásba fog és szent esküvel 
erősítve hangoztatja ártatlanságát. 
Nyughatatlan még az alig húsz esz
tendős Kadványi Dávid, aki gyakran 
fölriad álmából és a cellájába siető 
őröknek rémes látományokról pa
naszkodik. Feltűnő otthonosságot 
árul el viseletével az öreg Simkó, 
aki mint tapaszt .lt fegyenc, jól tudja, 
hogy nem használ sem a sirás, sem 
a jajgatás és e helyett minden nap 
újabb meséket főz ki, vallatóinak 
nem kis megrökönyödésére. Bóni és 
Barna nagyon egykedvüek, szinte 
bambán bámulnak maguk elé és nem 
zaklatják kérdésekkel őreiket.

A váci főkapitány a többi közt 
igy nyilatkozott:

— Több mint harminc esztendje 
szolgálom már az államot, és nem 
egy gyilkost fogtam el, de ennél a 
bandánál körömfontabbat és gazab- 
bat még nem láttam. Az ügyiratok 
eddig több mint tiz kilót nyomnak 
és az országnak csaknem valameny- 
nyi hatóságával érintkezésbe kellett 
lépnem nyomozás közben.

Tegnap befejezték a váci kihall
gatásokat.

A roblógyilkosok közül kettőt: 
Bónit és Barnát tegnap délután Buda
pestre vitték. A két gyilkost elkülö
nítve, erős fedezettel indították útnak. 
Mind a kettőnek a vállán egy egy 
töltetlen Manlicher-puska lógott, — 
azok a fegyverek, amelyeket a gyilkos 
támadások alkalmával használtak s 
amelyekkel négy öt ember életét 
oltották ki. Budapestre érkezve, a 
nyugoti pályaudvarról zárt kocsiban 
egyenesen a pestvidéki ügyészség 
börtönébe vitték őket.

Kadványi Dávidot és Oláh-Simkó 
Jánosnét ma vitték Budapestre a 
bűnjeleknek kintmaradt részével 
együtt, a Mogyoródi-családból csak 
a fiút, Józsefet tartóztatták le; apját, 
Antalt tanúnak idézték be és kihall
gatása után hazaeresztették a csa
ládjához.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
jzerd&n és szombaton délután 8-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Április 80. A m. á. v. altiszHkör köz
gyűlése d. u. 3 órakor az altisztikor be- 
lyin^gében.

M ájas 7. A szabadkai Gazdakör köz
gyűlése d. e. 10 órakor.
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— S z e m é ly i h ír . Szamosi Lajos 
kolozsvári egyetemi tanár városunk
ban időzik s mint a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium kiküldötte, 
a görögpótló irodalomból előadáso
kat tart főgimnáziumunkban. Utolsó 
előadását holnap tartja.

— E sküvő. Tegnap délután ő 
érakor tartotta szentiványi Joó Aladár 
helybeli máv. mérnök esküvőjét a 
halasi ref. templomban Dobó Gizella 
urhölgygyel, Dobó Ferenc ny. gimn 
tanár leányával. Násznagyokként a 
menyasszony részéről Gaál Endre 
nyíregyházi főgimn. igazgató, a vő
legény részéről pedig Martinovics 
Béla földbirtokos szerepeltek.

— a ^szabadkai kath . papság  
le lk i g y a k o r la ta . A szabadkai es
perest kerület papsága ma délelőtt 
tartotta szokásos húsvéti szent lelki 
gyakorlatait. Kuluncsics Miklós espe
res latin beszédet mondott a szent- 
Teréz templomban, melyet követett 
a papság szt. gyónása és áldozása. 
A szt. lelki gyakorlatot bűnbánati 
imák és a Te-Deum éneklése fejez
ték be.

— llm ig v er se n y  a fő g im n á z iu m  
bail. A helybeli főgimnáziumi ifjú
sági ének- és zenekar a jövő hónap
ban nagyszabású hangversenyt ren
dez a zongoraalap javára. Az elő
készületek már folynak Klazsik Lehel 
énektanár vezetése alatt.

—  E lje g y z é s . Weisz József Sza
badkáról eljegyezte Kohn Berta kis
asszonyt Torontál-Vásárhelyről.

— A p a lic s i  fü r d ö sz e m é ly z e t .
A nyári idény tartamára a palicsi 
fürdőszemélyzet a következő lesz. 
Meleg fürdős Ferencsevits Mihály. 
Hideg fürdős Zvorényi Dezső. Női 
hideg fürdősnő Beszédes Árnál. Szo
baasszony Balás Piriné Erzsébet. 
Vizgyógyintézeti fürdőszolga Váradik 
János. Vizgyógyintézeti fürdősnő Barta 
Katalin. Udvarosok: Vujkovits Lá- 
mits István, Bognár Mihály, Mala- 
gurszky Antal, Lipozencsits Péter, 
Ivies Károly, Szudárovits Péter, Slezák 
András. Mosónő Kovács Mária. Tenys 
fiú Garzsó Lukács.

—  K e r tm e g n y itá s . 1905 évi ápr- 
hó 30 án a volt Gasinó kertet (régi 
lelenczház mellett) táncvigalommal 
nyitja meg Tumbász Antal vendég
lős. Belépti-dij személyenként 80 
fillér. Kezdete este fél 8 órakor. 
Kellemetlen idő esetén a tánczviga- 
lóm jövő vasárnap lesz megtartva. 
Jó italokról és ételekről valamint 
pontos kiszolgálásról a vendéglős 
gondoskodik.

—  V lrtu sk o d ó  ren d őr. Kulun
csics György városi rendőrt ma 
felettes hatósága állásától elmozdí
totta, mert a napokban többeket az 
utcán megtámadott és felebbvalóját 
bántalmazta. A rendőrhatóság egy
szersmind hivatalos hatalommal való 
visszaélés miatt az ügyészségnél is 
megtette ellene a feljelentést.

— ö s s z e e s e t t  az  u tcán . Budis 
Istvánná vasúti altiszt 0 éves öz
vegye ma délelőtt 10 óra tájban a 
Petőíi-utca és Széchényi-tér sarkán 
hirtelen rosszul lett, összeesett és 
néhány percnyi kínlódás után meg
halt. Férje csak néhány hónap előtt 
önkezével vetett véget életének. — 
A rendőri hatóság a hullaszemlét 
holnap délelőtt fogja megtartani.

—  A g y a n ú s íto t t  k a to n a szö k e
vén yt e lfo g tá k . A sándori rabló
gyilkosság után a nyomozó hatóság 
gyanúja elsősorban Molnár István 
nevű szegedi 40 os gyalogezredben 
katonaszökevény felé irányult, aki 
szökése alkalmával szolgálati fegy
verét is magával vitte. A nyomozás

azonban később más irányba lett 
terelve s most már úgyszólván tel
jesen kivannak derítve a rémes bűn
esetek. Ma érlesitették a rendőrsé
get Félegyházáról, hogy ott Molnár 
Istvánt tegnap elfogták. A szökevény 
katona természetesen semmit sem 
tud a szökésével egy időben történt 
rablógyilkosságról.

— M éregkeverő  a ssz o n y o k . A
bácsmegyei Pélerréve szenzációjáról i 
újabban a következőket jelentik: 
A nyomozás kiderítette, hogy Hevér 
Rózái, Szái-zi Rózái, Aranyos Anna 
és Péter Rozálori kívül még sok 
bűnös asszony van, akik már gyer
mekeiket is megmérgezték Péter 
Katalin 1887 tavaszán Péter Rózái 
és néhai Hideg Anna szívbajos Te 
réz nevű leányát Fekete Antal 
1884 októberében férjét, Mata Ist
vánt, mérgezte Péter Rózái segítsé
gével. Pecze Annát 1892-ben Fekete 
Pált 1894-ben mérgezték meg. Döme 
János kovácsmestert 1897 októbe
rében mérgezte meg Falkó Teréz 
szülésznő, aki most, hogy büntetését 
elkerülje, maga is mérget vett be. 
Mikor a csendőrök lakásán megje
lentek, már súlyos betegen feküdt. 
Nyíri Sándor csendőrőrmester ellen 
szert akart beadni a maregkeverő 
asszonynak, aki azonban viszautasi- 
totta azt. — Nem akarom mondotta 
hogy engem csendőrök kísérjenek ! 
Én bűneimért fönt akarok szenvedni! 
Rettenetes bűnök terhelik Késity 
Mária lelkét. 1378 elején férjét, 
Horváth Pétert, mérgezte meg. az
után szeretőjével Kaicsik Benedekkel 
aki férje is lett s azóta meg is halt, 
megmérgezle annak feleségét és két 
gyermekét. Késity Mária bűnei azon
ban már elévültek. A földerített 
tömeges mérgezések Péterréven és 
u környékén nagy izgalmat keltettek, 
az újvidéki törvényszék vizsgálóbí
rója pedig a nyomozást kiterjesz
tette más községekre is, mert a 
bünszálak több faluba is vezetnek.

— Az á ld e te k t ir .  Ma reggel 
Gardalics helybeli levélhordóhoz a 
kinek kocsmahelyisége is van egy 
urias öltözetű egyén állított be s 
fővárosi detektivnek adva ki magát 
ebédet rendelt. A gyanús visel
kedésű emberre figyelmes lett a 
rendőrség és igazolásra szólították 
fel. A rendőrség előtt kitűnt, hogy 
Böhm Lajosnak hívják, foglalkozására 
nézve hentessegéd, de már 1902. 
óta nincs alkalmazásban. Azért adta 
ki magát detektivnek mert állítása 
szerint öcscsének egy eltűnt kerék
párját, melyet egy helybeli egyén 
lopott el, akarta kézrekeriteni. A 
mesél az illetékes rendőrkapitány 
nem hitte el, hanem 20 kor. pénz- 
büntetésre vagy l napi elzárásra 
ítélte. Büntetésének kitöltése után 
hazaloloncolják.

SZÍNHÁZ.
Cigánybáró.

Az operette személyzet teljes be
mutatkozása tegnap történt meg, 
Strausz örökszépségü operettejében. 
Örömmel konstatáljuk, hogy az uj 
szervezkedés slagerje, a koloratur 
primadonna bemutatkozása olyan 
sikerrel járt, melyhez hasonló már 
évek óta nem volt színpadunkon. 
Solti Vilma Safíija minden izében 
tökéletes művészi alakítás, melynek 
bármely hazai előkelő színpadon 
értékes sikere volna. Nagy terje
delmű hangja minden regiszterben 
egyenletes, csengő és üde, énektu
dása művészi, teljes biztonsággal 
és hatásvadászás nélkül énekel. Já
téka gyakorlottságra és inteligenciára

vall. Első felvonásbeli két nagy 
énekszámát túlzás nélkül mondva, 
lázas elragadtatással hallgatta a 
nagyszámú közönség és valóságos 
tapsorkánban nyilatkozott meg az 
elismerés. Minden énekszámát meg-' 
isméleltették. Érdeklődéssel várjuk; 
további fellépéseit, különösen a ! 
klaszikus operettekben, talán a Hoff
man meséinek hármas női szerepé
ben is bemutathatná a vezetőség, 
a mely úgy halljuk, egyik legjobb 
szerepe s minthogy tenoristánk is 
vau, aki Hoffmant már énekelte, a 
repriz nem ütközik akadályokba. 
Gipra szerepében Havasi Szidonis, 
az uj komi ka mutatkozott be újabb 
oldalról, kevés szerencsével De ezt 
csupán a mindenáron való szerepel
tetésnek, a helytelen szerepkioszlás- 
nak tulajdonítjuk. Mert hiszen azt 
nem róhatjuk fel hibául a különben 
kitűnő komikának, hogy a drámai 
anya és a koloratur szerepekben 
nem állja meg egyforma tökéletes
séggel a helyét. Ez a mi színházi 
vezetőségünknek gazdasági rendszere, 
amely a jobban fizetett tagokból 
mindenáron Frizzókat akar művelni. 
Ennek az áldozata Falussy is, aki 
most a temesvári színtársulathoz 
énekes bonvivántnak, tehát épen a 
nem megfelelő szerepkörre szerző
dött Liliben történt bemutatkozása 
balul is ütött ki. Nálunk persze 
mindenben jó volt. Lónyai Piroska 
Arzéna pessziv szerepében kedves 
megjelenés volt. A stakkátó ének
lésre, sem hangja, sem pedig ének- 
müvészete nem képesítik.

Márton, az uj tenorista, Barinkay- 
ját már hallottuk három év előtt 
színpadunkon. Hangja azóta inegerő 
södött, otthonosabban is mozog a 
színpadon. Első énekszámát meg
lepő szépen énekelte, de már ké 
sőbb kevesebb biztonsággal bánt 
hangjával. A közönség szívesen látta 
viszont a színpadon és többször 
kapott tapsokat az est folyamán.

Itendőrlegéiiyek, mint bérelt
gonosztevők.

Párját ritkító merényletnek esett 
áldozatául Zombori István szegedi 
városi adótiszt.

Zombori István husvét napján 
egész családjával átrándult Magyar- 
Kanizsára, ahol édes anyját láto
gatta meg. Anyja második férjénél, 
Úri Mihálynál lakott és szívesen fo
gadta Zomborit. Úri Mihálynak azon
ban van egy felnőtt, családos ember 
fia, a ki ilyenformán mostoha test
vére Zombori Istvánnak. Ez a fiú, 
Úri György, féltékenyen nézte inos- 
tohs anyja családját és boszut for
ralt ellene.

Husvét estéjén Úri György és a 
felesége, további Zombori István ká
véházba mentek. A kávéház tömve 
volt, mikor három rendőr lépett az 
asztalhoz és Zomborit igazolásra 
szólította föl. A szalonkabátos, kifo
gástalan viselkedésű úri ember kü
lönösnek találta ezt a kérdést, de
azért mostoha testvérére hivatkozott • •
ü ismeri, majd igazolja.

Úri György azonban vállat volt.
— Nálunk ebédelt. Többet nem 

tudok.
Zombori erre átnyújtotta a sze

gedi Otthon egyesület tagsági igazol
ványát. A rendőrjáral vezetője ki
kapta a kézéből és összetépte. Erre 
a jelre mind a három rendőr neki
esett Zomborinak és leverte a földre. 
Kivonszolták a konyhába, ahol pus- 
katusssl teljes erejükből összeverték 
Azután az utcára vitték és lábánál 
fogva, a földön húzták el a legköze

lebbi őrianyáig, ahol eszméletlenné 
verték és bezárták.

Úri György egész nyugodtan ha
zatért és lefeküdt. Még reggel sem 
szólt senkinek. Úgy látszik ő a gaz
tett értelmi szerzője.

A borzasztóan összevert embert 
éjnek idején, eszméletlen állapotban 
kivitték a község határába és egy 
szénaboglya tövébe helyezték el. Itt 
találták meg másnap reggel.

Zombori István szörnyű sérülése
ket szenvedett. Fején 7 centiméte
res nyílt seb tátong. Zsebében lévő 
dohánytárcája teljesen összelapult, 
órája romjainak helye fekete foltot 
mutat lágyékán. A hideg éjszakában 
tüdőgyulladást kapott. Halálos bete
gen szállították haza Szegedre, ahol 
most lakásán fekszik nagy lázban, 
élet és halál között.

Az embertelen merénylőket a ka
nizsai csendőrőrs nyomban letar
tóztatta.

T Á V I R A T O K
A tem esvári vár.

Temesvár, ápr. 27. A városi köz
gyűlés ma elfogadta a katonai kincs
tárral kötendő szerződés tervezetét 
a várerőditményi területek megvétele 
tárgyában A szerződés értelmében 
közel másfél millió négyzetméternyi 
terület öt évi ciklusban a város bir
tokéba kerül 2 millió koronáért, 
amiáltal befejeződik a 70-es években 
megkezdett mozgalom a város fej
lesztése iránt. A mai közgyűlés 
egyúttal elhatározta, hogy őfelségéhez 
aki 1892.’ április 23 án megszüntette 
a vár jellegét és aki megengedte a 
tárgyalások megindítását, jóakaratául 
hálás feliratot intéz.

Aradmegye felirata
Arad, ápr. 27. Aradmegye mai 

közgyűlésén 130 szóval 8l ellen 
elfogadták állandó választmány ja 
vaslatát,mely szerinta megyeaz ellen
zék feliratának tartalmát és kívánságait 
magáévá téve, felír képviselőházhoz 
és hasonlóra felhívja az összes tör
vényhatóságokat.

Bosnyák összeesküvés.
B u d ap est, április 27. Bródból je

lentik: A bosnyák előkelőségek, kik 
a környékről jöttek ide, négy napon 
át titkos tanácskozást tartottak. — 
E tanácskozás tárgya állítólag az 
autonóm egyházügyek, innen a ta
nácskozók Zágrábba mentek. A báni 
kormány nagy figyelemmel kiséri a 
bosnyák vezérek gyülésezését, mert 
az a vélemény, hogy Bulgária Bősz 
mában felkelést szit az egyházi ügyek 
leple alatt.

Szerelm i dráma.
M i-k o lc , április 26. Ma délután 

két óra tájban egy tisztiszolgai egyen
ruhába ölt zött fiatal ember és egy 
fiatal leány jelent meg a „Magyar 
Király “ szállóban, ahol szobát bé
reltek. Négy óra tájban két gyors 
egymásutánban következett lövés 
zaja riasztotta fel a szálloda sze
mélyzetét, mely a tiszliszolga által 
bérelt szobát föltörve, a földön a 
tiszliszolga hulláját találták meg, 
inig az ágyban fölöltözve, vértől el- 
boritottan a leány feküdt. A szerel
mesek tettüket a fölötti elkeseredé
sükben követték el, hogy a leány 
szülei házasságukat ellenezték.

Nagy fizetésképtelenség.
M o n tL n z o n , ápr. 27. A Moully 

és társa bankcég beszüntette fizeté
seit. A passzívák három és fél mil
lió frankot tesznek ki, amely a kis
emberek egész sokaságát tette tönkre.
Az ügyészség megindította a vizs
gálatot.
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ni! t bii: nődsióll.
ai'h  'm'in, zni a bűnügyi 

tanácsos.
És most mit akarsz cselekedni ? 
Alit akarok cselekedni? Még 

ma fiamhoz megyek; amennyire 
erőmtől tellik, jóvá akarom tenni az
ellene elkövetett bűnömet.

— Ne barátom, szólt Wittgenstein
barátját csillapítva. Elhamarkodhat- 
nád az ügyet; mig gondosan elő 
nem készítetted az utadat, nem is
mertetheted meg magadat a fiaddal.

— A szivem eped utánna, sóhaj
tott fel a bűnügyi tanácsos, az után 
akiről te annyi szépet mondtál. Hogy 
épen te dicsérted, ez nyújt nekem 
biztosítékot, hogy megtalálom benne 
azt, arait Miksában, sajnos, hasztala
nul kerestem.

Miksának említésekor komor ár
nyék ült a bűnügyi tanácsos arcára 
és élénk színekkel látta lelkében 
azon körülményeket, melyeket fia 
csábítójának, Wehlertnek leleplezése 
maga után von.

— Rettenetesen beteljesedett a 
szegényház lakójának jövendölése,

Wittgenstein megnyugtatta barát
ját és közölte vele, hogy néhány 
nap múlva az első estélyt adja, 
amelyre Emilt is meghívta és hogy 
Emil meg is Ígérte eljövetelét. Ez 
kedvező alkalom lenne, fiának meg
figyelésére, s első lépés a további 
teendőkhöz.

(Folyt, köv.)

ígod ----------- -------
tr’-s ' r

tudomásul adja, hogy a kik ő nála, 
vizi malmán őrlelni akarnak, többen 
egy társaságban búzájukat feladhat
ják a szabadkai vagy bajinoki vasúti 
állomáson Priglevica Szent-lvánig; 
onnan a malomba és vissza Prigl. 
Szt.-Ivánra a molnár költsége; W  
a tulajdonosok csak a vasúti dijat 
fizetik. Tisztelettel

Richter György m olnár mester.
VI. kör Kovács-u. 293. sz. ház.

k é t  u t c á r a
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felelős szerkesztő: 

D U Ö O V I C H  I Bf K E. 
Laptnlajdonosok: AZ A L A P IT Ó K  

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

Üzlet áthelyezés!
Tisztelettel értesítem a n. é. kö 

zönséget, az Egressy-utcában levő jó 
hírnevű

hascsarnokomat
m á ju s h ó b a n

Wesselényi-utcza, Or. Békeffy 
Gyula ur házába

(a polgári leányiskolával
hely zein át.

A n é. közönség :
, 'n e  maradok ti

Keli le s i  u g e r  i
mészáro

< <» b h )

k. t

cíiZiii tiOki iíiíii 1

HU I 11

© i in

B áro n  V ilm os
nagy slrköraktára BAJA,

K özponti Szálloda épületében

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

zesség vállaltatik. 
Szolid és jó munka. 

Temetői
munkát elvállalok!

Wagenblatt Ferencz
fenték  k e r e sk e d ő  H aján .

7338/905. lan. sz.

Pályázati hirdetmény.
Szabadka sz. kir. város tanácsa a 

nagyinéltóságu m. kir. honvédelmi I 5 szobával, vilanyvilágítás, külön ba-
minisztérium 24558 XIV. sz. magas romfiudvar kerttel három évre bérbe- 
rendelete folytán közhírré teszi, hogy | adó. Gim a kiadóba,
a város Ludovika alapítványi helyei
közül egy, az alapitó oklevél lX-ik 
pontja szerint az 1897. évi XXlli. 
t.-c. értelmében szervezett h o n v éd  
fő r e á l Isk o la  I. évfolyamában az 
1905/6. tanév kezdetén betöltendő 
lesz.

Felhivatnak ennélfogva mindazok r
a kik ezen alapítványi helyei elnyerni H a l  | q  11 | ^ |  b e S Z e l ? ?  
óhajtják, miszerint a főjegyzői hiva
talban megtekinthető pályázati félté- nyannnhlatt Ferenc festék kereskedő telek értelmében szabályszerűen fel- Wagenblatt Ferenc testék-kereskedő 
szerelt pályázati kérvényeiket legké- ajánlja a legjobb minőségű Boros- 
sőbb f. év i m ájus h ő  1 0 -ig  a város j |yan_|a|{ Ljn0|eum padló fény
törvényhatósági bizottságához címezve , . A . t
a tanácsi iktató hivatalban annál is mazait 4 színben. Sajat gyártmányú
inkább nyújtsák be, mert az azután olajfestókeit minden színben. Valódi 
érkezett folyamodványok Bgyelembe 
vétetni nem fognak. 1

Szabadkán, 1905. április 27.
D r. B iró  K áro ly ,

polgármester

N A P - é s E S O E R N Y O
Óriási választék. RAKTÁK. Óriási választék.

és padlók 
fényezésére, „Vénusz“ aranyozó, kép
rámák, szobrok és lámpákra. Minden
féle cipó eremet. Szalmakalap-lakot 10 
színben, Emeillakok minden színben.

U j!  V J !
Saját találmányi

A törv. bej. 
„MERKUR“ ezüst 
kályhafény kály

hák részére
I doboz 70 fillér.

Legújabb szab. 
találmány

Denaturált szesz 
robbanómentes 

edényekben.
S za lm a  k a la p  fe s té se  

minden színben olcsón fe s t etnek 

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

“W f f l  f f lB T 'E z
|  Dupla fedelű ezü3t óra csak 6 1—  frt 
■ Roskopf nickel óra csak 2 ’—  frt

Pontosan járó ébresztő óra csak 1*50 frt 
Tula ezüst óra c s a k ..................I0-— frt

Figyelem
C ó b n l a világon másutt 

JuóL u tllU l nem kapja! "jj Wi

<nc

s e r

fi

s z i í i í i t u  kézbő l eladó.
Tndakolózhatni lehel A hrusicli 

A u la i polg. isk. igazgatónál.

Arany és ezüst ékszerek, női és férfi aranygyűrű, 
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok, 
és nyakláncok a legnagyobb választékban. Ezüst

A közelgő nyári idényre bátorkodom a 
a n. é. közönség szives figyelmét felhívni a

S„‘ “ ;*v6 csipke fan tas io  és, .
crepe de cliine napernyőkre,] Tc“
úgy sima és chine színekben, valamint "" '* ' "  * an i,an  anil .mannán-,
fekete selyem és félselyi-m, színes és ehinbe 
ó riá s i nagy válasz tékban , bám ulatos olcsó 
á ra k  m e lle tt Ernyő jav ítá so k a t valamint 
áthúzásokat saját műhelyemben olcsón fo
gadok el. — Férfi- és gyerm ek kalapok, 
sapkák  rendk ívü li nagy választék, nagyon I Alapíttatott 1898. 
olcsó á rak b an .

Szives pártfog isukért esedezve, m aradtam  j —

kiváló tisztelettel JTÍ-* P á l,
Baja, tá ro s! boriul a.

JÁ se h o l Ily  o lcsón  nem  v á sá ro lh a t!

• R u d e  I g n á c  ™  B a j a
Granaug-féle bankház épületben. Alapíttatott 1898.

Meglepő újdonság s V ilágítás te rén! TcsscH Itl? figyelni

£4

atfü lle r  Anía épület és diszmü 
o o bádogos o o

a Központi Szállodával szemben —
B ajá

Saját, házban.Saját házban------

Ajánlja sajat 'alalmanyu télül- ■ío.l t j ó  ó  i T
mulhatlanul fenyes vilagitasu c X V i l d l I I  I d í  I l j J d l l

Teljesen s z a g m e n te s .----------------------------------Miden veszély kizárva.
Nélkülüzhellen udvar, kert, vendéglő, lakás világításánál. — Utolér- 

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

Egyben van szerencsém ajánlani ülő, fürdő és fűthető kádakat. Ön
töző, kerti, konyha és disz kannakat a legszebb, legjobbtól a legolcsóbb 
árakig. — Üzletemben kapható minden e szakba vágó, a háztartásban 

. . . szükséges áru. — Elvállalok mindennemű épület munkát. — Saját szer-
nayyúall ÖS kicsinyben Kapható keZeiü állvanynélkiili kesziilekemmel elvállalok min 'ennemü toronyjavitást, 

fedést, festést, óratáb.'a festést, aranyozást és villámhárító felállítását, 
nemkülönben bármilynetnii toronymunkat kifogástalan pontossággal, jótál
lás mellett és igen jutányos áron. -  Elvállalok továbbá uj torony koszi 
tese t ácsmunkával együtt vagy anélkül.
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Czigier Gyulánál
SZABADKA VI., Magyar utca 6 4 3 . sz 
(az erdő felé). Telephon 275.

Nyom atott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




