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

negyed évre 3 kor.

A nemzetre, az államra nézve 
egyaránt veszedelmes bizonyta
lanságban vagyunk És ez a 
bizonytalanság annál veszedel
mesebb, mert épen azon a 
részen tapasztaljuk, arról a 
részről árad e bizonytalanság a 
nemzet közé, amely ma több
ségben van s amely részről 
bizonytalanságot várni annál 
inkább nem lehetett, mert hi
szen a választásokat megelőző
leg határozottan körvonalozott 
programmal léptek a választók 
elé.

A választások óta három hó
nap múlt már el, de a bizony
talanság nemcsak hogy nem 
foszlik szét, hanem erösbül, 
mert a kibontakozást egyre na
gyobb homály fedi. Elmondhat
juk nyugodt lelkiismerettel, hogy 
e három hónap alatt a kibon 
takozás érdekében komoly lépés, 
ilyennek vennénk a vezérek 
részéről a határozott, félre nem 
magyarázható kijelentéseket is, 
alig történt.

Még a feliratot sem nevez
hetjük ilyen határozott kijelen
tésnek, mert a feliratban nincs 
semmi. Ez a felirat épen tár
taim atlanságánál fogva csak 
arra van hivatva, hogy a bi
zonytalanságot növelje. Pedig 
ennek nemcsak erkölcsi, hanem 
a törvényenkivüli állapottal kap
csolatban közgazdasági kára is 
van.

Mert hasznát csak egyetlen
egyet tudunk elképzelni. Ez is 
olyan haszon, melyet nem a 
nemzet élvez, hanem kizáróla
gosan a politikai párt, mely a 
feliratot magáénak mondhatja.

Ez a haszon pedig az. hogy 
a képviselöházat foglalkoztat
hatja néhány napig és igy a 
törvényhozási faktort a munkás
ság látszatával övezi. Mert hi
szen a felirati vitának épen a 
felirat jellegénél fogva sokáig 
tartani nem szabad Ha ugyanis 
sokáig tartana, még a munkás
ságnak fent jelzett látszata is 
szétfoszlanék. Ezt ugylátszik 
érzik ott fent s épen ezért na
gyon vigyázva járnak el.

Spttzcr jgnác Vendégló'Kbcu Vasárnap 
este, színházi előadás után tombola - estély. Tonbolatárgyak eflész napon át a Vendégi 

kirakatában láthatók.
JóhirneVü cigányzenekar fog kdzremökádnl.

P O L I T I K A I  I
MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

Ne higyjék azonban, hogy a 
nemzet nagy többsége ezt nem 
veszi észre. És épen ez a baj, 
mert ez növeli a már is érez 
hetö erkölcsi és gazdasági reak
ciót.

Mindaz, amit fönt cseleksze
nek, nem más, mint a gondo
latoknak, az óhajoknak, az ér
zelmeknek cselekvésnélküli, cse
lekvésre nem is készülő kifeje
zése, a bizonytalanság ápolása. 
Még a felirat is ilyen. Gondol
kodni pedig a politikában nem 
elég. Nemcsak hogy nem elég, 
de határozottan veszedelmes is. 
A merő gondolkodás a politi
kában az, ami az egyén életé 
ben az ábrándozás. Amaz az 
állam, emez az egyén életének 
megrontója

Petyhüdtté lesz minden egyes 
szerv, olyannyira petyhüdtté, 
hogy e cselekvésnélküli állapo
tot, a bizonytalanságot inkább 
a kockázattal járó izgalmas 
munkássággal kellene felvál
tani, mert ez vagy ad, vagy 
pusztít, de a sorvasztó betegség 
csiráit a testbe lopni nem engedi.

De félnünk kell még valami
től. A bizonytalanság olyannyira 
gyötrelmes, hogy tőle megsza
badulandó, vakon rohan sokszor 
az ember az ismeretlen vesze
delem felé és helyrehozhatlanul 
felforgat mindent. Vezető nél
kül vakon rohan előre, mig a 
sziklán össze nem zúzza magát. 
Olyan igazság ez, amelynek 
példáit gyakran tapasztalhatjuk.

Mindent megkellene ott fent 
gondolni és elkellene fogadni 
mindenféle becsületes megoldást, 
minden álszemérmeskedés nél
kül. Suprema lex salus rei pub 
licae!

A helyzet.
—- Saját tudósítónktól. —

I Budapest, április 28.

Akik tegnap a Lloyd-klubban meg
fordultak, azt a benyomást nyerték, 
hogy a szabadelvüpárt a koalíció 
feliratának parlamenti tárgyalásáról 
belterjes vitára készül. Ha ez a be
nyomás nem csalóka, akkor a jövő 
héttel célzatában éles parlamenti 
küzdelem indul meg, a melynek kö

vetkezményei ez idő szerint belát- 
hataclanok. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a nézetek ennek a vitának a 
folyamán föltétlenül tisztulni fognak 
Nem áll meg tehát az az okoskodás, 
hogy az igy meginduló vita hátrá
nyosan befolyásolná a helyzet meg
oldását.

Itt az ideje, hogy a koalíció ne 
konventikuluinba tárgyalgasson, ha
nem lépjen ki a nyílt színre. Ezt 
látja szívesen a szabadelvüpárt, de 
a függetlenségi párt radikális része 
is. A pro és kontra vitában látja 
meg az ország, hogy mit akar voita- 
képen a koalíció és mit akar a 
szabadelvüpárt. Egyik is, másik is 
védi majd most már nyílt színen 
álláspontját és az ország Ítélhet, ki
nek a pártjára állhat.

Amint ezt tegnap megjósoltuk Kos 
suth Ferencnek a választói jogról 
irt cikke nagy hullámokat vert a 
politikában, de ez még csak elüljáró 
része a mozgalomnak. Igen kényes 
kérdés ez a választói jog kérdése. 
A néppárt például a választásokon 
azt hirdette, hogy az általános és 
titkos választói jogot követeli, ma 
pedig a néppárt hivatalos közlönye 
a legerélyesebben kijelenti, hogy a 
néppárt sohasem foglal állást az 
általános és titkos választói jog mel
lett. Szóval könnyű Ígérni, de az
ígéretet megtartani nehéz.

** *
Egy mai lap támadásával szem

ben, amely Széli Kálmánnak szemére 
hányja, hogy a szabadelvüpártnak 
még mindig tagja, és hogy kétszínű 
játékot üz, a „Budapesti Tudósítóit 
illetékes helyről a következő kije
lentésre hatalmazták fel:

Széli Kálmán november 19-én vá
lasztóihoz intézett nyílt levelében 
megírta, hogy a november 18-iki 
eljárást nem helyesli és képviselői 
mandátumáról lemond, amivel egy
szersmind megszűnt az országgyű
lési szabadelvüpárt tagja lenni. Is
mételt nyilatkozatai ellenére, hogy 
újabb képviselői megbízást nem vál
lal, a kerület újból megválasztotta; 
de ez újabb megválasztása után sem 
lépett be az országyülési pártok 
egyikébe sem, tehát a szabadelvű- 
pártba sem és igy ennek sem lehet 
tagja; de a disszidensekhez sem 
csatlakozott, mert egyáltalán poli
tikai akciót folytatni nem akar. —

S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEKés HAMBURGER könyvnyomdájo

Batthyány-utcz a 5. az.
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Amikor mégis az utóbbi időkben a 
válság megoldására vonatkozó min
denféle javaslatokat tulajdonítottak 
neki ezek ellen mindig tiltakozott és 
a legkategórikusabban kijelentette, 
hogy ezekről mit sem tud és hogy 
egyáltalán tartózkodik minden poli
tikai akciótól. Magatartása a leg
utóbbi hónapok eseményei alatt is 
annyira világos és határozott volt, 
hogy őt, aki egész életében, minden 
körülmények között és minden állá
sában nyílt sisakkal hsrcolt, minden 
inkább érheti, mint a kétszínűség 
vádja.

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

Baja, április 28.

Az uj v a sú ti m e n e tr e n d b e n
tényleg nem lesz semmi tényleges 
változás, kivéve az indulásnál lesz 
néhány percnyi eltérés. A negyedik 
vonatpár, amelynek déli 12 óra 5‘) 
perckor kellett volna érkeznie és 4 
óra lü perckor kellett volna indulnia, 
tervbe volt véve, de mint értesülünk, 
ezt a tervet az utolsó percben 
elejtették. Est az összeköttetést pedig 
a bajai közigazgatási bizottság is 
sürgette, de ugylátszik hiába. Annyi 
előnyös változás még is történt, hogy 
ha Budapestről délben akarnak haza
jönni, nem okvetlen szükséges a 
gyorsvonatot igénybe venni. Déli egy 
órakor indul Budapestről egy sze
mély vonat, amelylyel esti 9 órakor 
haza érkezhetünk.

A m udarusiak . Ma is a mada 
rasi tolvaj banda foglalkoztatta a 
bajai bíróságot. Három tolvaj azzal 
volt vádolva, hogy negyedik társukat, 
kinek több zsákmány jutott, kira
bolták. Mint a tárgyalás folyamán 
kiderült, ez a vád nem felelt meg a 
valóságnak, s igy a három tolvajt 
felmentette a bajai bíróság.

Ö ssz e ü tk ö z ö tt  h ajók . Egy evezős 
hajó járt tegnap Baja alatt szeren
csétlenül. Az Üdvöske nevű evezős
hajónak nekiment a Pannónia nevű 
uszályos hajó és az Üdvöskének 
összeroncsolta az elejét. Egy matróz 
a vízbe esett, de kifogták és igy 
semmi baja nem esett.

Súlyos csapás érte a bajai tanítói 
kar egyik rendkívül szimpatikus tag
ját. North István városi néptanító 
ifjú neje, amig North Szabadkán 
járt, hirtelen rosszul lett és meghalt. 
A megboldogultat férjén kívül 4 árva 
és édesapja, id. Szélig István nyug. 
tanító siratja, Végtisztessége óriási 
részvét mellett tegnap ment végbe.

A k ö z ig a z g a tá s i b iz o ttsá g  május 
hóban a hónapnak kilencedik napján 
fogja megtartani rendes ülését.

I



B A C S M E G Y E I NAPLÓ .

B o n tjá k  hz iskolát. A szent 
Antal utcai Vojnich-féle házat, amely 
nek helyére tudvalevőleg a hajai uj 
városi iskola fog épülni, elkezdették 
már bontani, úgy hogy az építéshez 
rövid idő múlva hozzá fognak látni.

V árosunk  k itü n te te t t  h ö lg y e i
Többször adtunk már hirt arról, 
hogy’a József Főherceg Szanatórium 
Egyesület hálája és elismerése jeléül 
kitüntető oklevelet küld azoknak, 
akik buzgó fáradozásukkal és áldo
zatkészségükkel lehetővé tették az 
első népszanatorium építését. /' z 
oklevélen levő kép azt szimbolizálja, 
hogy a magyar hölgyek fáradozásá
val a tüdőbetegek egész serege jut 
be a tüdőbeteggyógyitóházba. Mint 
értesülünk városunkban az ember
szerető célért lelkesen fáradozó el
nökség a József főherceg aláírásával 
ellátott okleveleket az alábbi höl
gyeknek küldötte meg: Németh Im
réné, dr. Koller Imréné, dr. Lem- 
berger Árminné, dr. Hegedűs Ala- 
dárné, dr. Alföldi Lajosné.

K ö zig a zg a tá s i b e já rá s . Mint an
nak idején már jeleztük, a Baja- 
melykuti müut közigazgatási bejá
rása tegnap megvolt a bajai városi 
székház tanácstermében. A közigaz
gatási bejáráson megjelentek az ösz- 
szes érdekelt felek. Ennek az uj 
müutnak nagy a fontossága Baja 
városra nézve, amennyiben Mélykut- 
tól Bajáig terjedőleg a községeknek 
eddig igen rossz volt az ütjük, úgy, 
hogy Bajára csak nagy nehézséggel 
lehetett jutni. Most, hogy ezt az uj 
műutat rövidesen kifogják építeni, 
az érintett községek, különösen Mély
kút, Tataháza, Felső-Szent-lván, Gsá- 
volv, Rém és Bala városi földek la
kosságának nagyon meg lesz köny- 
nyitve a Bajára való jutás. Ennek 
úgy a községek gazdái, mint Baja 
város iparossága és kereskedői nagy 
hasznát fogják látni. Már most az 
volna nagyon is kívánatos, hogy a 
kilátásba helyezett Baja-Bezdáu kö
zötti nagy megyei müut is megva
lósuljon. Remélhetőleg ez sem késik 
sokáig.

A  B A J A I

kávéházában és éttermében
H A  N K  Ú L A J O S
újonnan szervezett zenekara min
den hétfőn, szerdán, pénteken és 
s z o m b a t o n  hangversenyez.

Néhány hónap óta számos kisebb 
nagyobb templomrablás fordult elő 
Bihar megyében. Faluhelyen egyedül, 
őrizetlenül állanak a templomok.’ 
többnyire dombtetején és elhagyatva 
Ezeket az előnyös körülményeket 
használták ki Biharmegyében is azok 
a betörők, akiket most kutatott a 
szalárdi járásőrmester, Keresztes 
Mihály, Móni Albert csendőrrel együtt.

A templomrablásokban bizonyos 
rendszer mutatkozott. Ez tette való
színűvé, hogy egy ember, vagy egy 
banda követte el mindezt. Ezen az 
alapon már e hó l«-án kezdett 
nyomozni Keresztes őrmester.

A nyomozás legelején, Farmos 
községben letarlótatta Mókán Jánosi, 
a ki fiatal, busz esztendős gazdasági 
cseléd. Rövid vallatás után beismerte, 
hogy bűnös. A rablásokat azonban 
nem egyedül, hanem Szalai Sándor 
nevű társával együtt követte el. Rész
letesen elmondta a letartóztatott

ember, hogy hol »dolgoztak.* E sze
rint Biharmegyében a farmosi, ved- 
resábrányi, felsőábrányi, érsemjéni, 
és bánfalvai templomokat fosztották 
ki. Működésük főtere azonban Szilágy- 
vármegye volt. E szomszéd megye te
rületén nem kevesebb, mint tizennyolc 
templomrablást követtek el. Szilágy - 
Somlyónak minden templomát ki
fosztották.

A csendőrök Mókán vallomása 
alapján Szilágymegyében folytatták a 
nyomozást, a mely csakhamar ered
ménynyel járt. Megtudták ugyanis, 
hogy cigányoknak templomi éksze
reket kínált valaki eladásra A csen 
dőrök felkutatták a cigányokat és 
vallatni kezdték. A vallatás közben 
a társaság egyik tagja szaladni kéz 
dett. Szalai Sándor volt. A csendő
rök többször felszólították, hogy áll
jon meg, de Szalai tovább futott, 
mire a csapat egyik civil tagja re
volverből rálőtt. A golyó súlyosan 
megsebesítette Szálait, a kit a szi- 
lágysomlyói kórházba kellett szál
lítani.

A két jeles ember, látva, hogy az 
üzlet kitünően megy, egész templom
rabló bandát akart szervezni.

H Í R E K

tájékoztató.
Szabadkai közkönyvtár ós inuzeum. Nyitva 

azerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Va-atnao délelőtt -tői 12-ig.

Á p rilis  30. A m. á. v. altisztikor köz
gyei so (1. u 3 órakor az altisztikor he- 
lyiHÓgóben.

M ájus 7. A szabadkai Gazdakor köz* 
gyűlése d. e. 10 órakor.

— K itü n te te tt  h ö lg y e k . A .Jó
zsef Főherceg Szanatórium-Egyesü
let* hálája és elismerése jeléül mű
vészi becsű kitüntető oklevelet küld 
azoknak, akik buzgó fáradozásuk és 
áldozatkészségükkel lehetővé tették 
az első népszanatórium építését. Az 
oklevélen levő kép azt szimbolizálja, 
hogy a magyar hölgyek fáradozásá
val a tüdőbetegek egész serege jut 
be a tüdőbeteg gyógyitóházba. A 
József főherceg aláírásával ellátóit 
oklevelekből a következő hölgyeknek 
jutott egy-egy darab: Birkáss Szu- 
cliich Adrienne, dr. Weszelyné Ba 
lajthy Ilona, György Mórné, özv. 
Váli Béláné, özv. Hidegh Árpádné, 
dr. Békefiy Gyuláné, Czéner Andorné, 
Parcsetics Félixné, özv. Kovacsics 
Károlyné, Lichtneckert Károlyné, dr. 
Gruber Károlyné, Halbrohr Sándorné, 
Milassin Illésné, özv. Pillich Lajosné, 
Taussig Vilmosáé, Jaramazovics Lő- 
rinczné, Neumann Vojnich Boris, 
Paukovich Andorné, Lányi Mórné, 
Geiger Adolfné, dr Flatt Viktorné, 
Alapfy Istvánné, dr. Török Arminné, 
Regényi Lajosné, dr. Szilasi Mórné, 
Haverda Roldizsárné, Gyelmis Ge- 
rőné, dr. Vécsei Samuné, Krcsmajer 
Józsefné, dr. Manojlovits Vladisz- 
lávné, Emanuel Győzőné, Horovitz 
Ignáczné, özv. dr. Fárnek Lászlóné.

—  G ö rö g k e le tiek  husvétja. Má
jus elsején és másodlkán lesz a 
görög-keleti vallásuak húsvéti ünnepe. 
A nagyhét április 27-én köszöntött 
be Április 30-dikán, husvét vasár
napján reggeli négy és fél órakor a 
görög-keleti templomban hajnali mise, 
délelőtt 1" órakor rendes mise, dél
után három órakor vecsernye; iná 
jus elsején, husvét hétfőn reggeli hat 
és fél órakor hajnali mise, délelőtt 
kilenc órakor rendes mise.

— Á tadás a íö ld m iv e s  isk o lá 
ban. Ásványi Lajos földmives isko
lai igazgató elhalálozása folytán az 
intézet ideiglenes vezetésével és ke

zelésével dr. Biró Károly polgármes
ter liaksányi Gyula földmives iskolai 
tanárt bizta meg azon időtartamra, 
inig a földmivelósügyi miniszter ezen 
ügyben nem intézkedik. Az átadás 
ma történt meg Lyubibratich Kele
men gazd. tanácsnok, dr. Dembitz 
Lajos főügyész, Milassin Ignác h. 
alszámvevő, Sztantics János és Vu 
kov Márk biz. tagok közbenjölte 
mellett.

—  H ázasság. Lehrer Henrik cs. 
és kir. 86. gyalogezredbeli százados 
holnap szombaton esküszik örök 
hűséget a szegedi ág. ev. templom
ban Szathináry Enyedy Irén urhölgy- 
nek. Az esketési szertartást a Kass 
szálloda éttermében tartandó d jeuner 
fogja követni, mely után az itju pár 
hosszabb nászúira Olaszországba 
indul.

— M agyar ü g y v éd i táb la . Az
aradi ügyvédi kamara hazafias ha
tározatát kézbesítették a kamara ősz- 
szes tagjainak, amely határozat ör
vendetes jele annak, hogy az ügyvédi 
kar régi tradíciójához híven tölti be 
hivatását s méltó példáját nyújtja, 
hogy e haza minden fiának mikép 
kell a hazai nyelv iránti kötelessé
gét teljesíteni. A határozat Avarffy 
Ferenc kamarai tag indítványa foly 
tán keletkezett, akinek méltán sze
met szúrt az, hogy az ügyvédi cim- 
tábla föliralok nagyobbára német 
és román szövegüek, holott ép az 
ügyvédektől elsősorban mint a ma
gyar alkotmány és törvények hiva
talos értelmezőitől, a magyar alkot
mány és törvények fölesketett őreitől 
méltán el kell várni azt, hngy idegen 
nyelvű föliratokat cimtábláikon mel- 
lőzzennek. Vájjon a szabadkai ügy
védi kamara hoz-e ilyen határozatot 
és vájjon a kereskedelmi és iparka 
mara mikor fog e jeles példán okulni 
és basonszövegü végzési kereskedőink 
és iparosaink kezéhez juttatni ?

—  H azafi-V eray m e g g y ó g y u lt .
A nemzet vándorlantosa Hazafi-Veray 
János, a ki már három hónap óta 
feküdt betegen a Rókus-kórházban, 
meggyógyult s elhagyta a kórházat. 
Hálából egy hosszú költeményt irt, 
a mi eposznak is beválik, s meg
dicsérte benne a *kórház minden 
orvosát, az összes ápolónőket, hogy 
a szegény ápolónőt gondjukba fo
gadták.

— M agyark an izsa i h írek . Ma
gyarkanizsán Gulyás Ferencné He
gedűs Róza, egy rendőr felesége, 
bicskával fölmelszelte a gégéjét. Az 
asszony azért akart meghalni, mert 
ellenezle, hogy a férje rendőr legyen. 
Most a kórházban ápolják. — Ifko- 
vits Antal tanyai tanítót, egy tekin
télyes vendéglős fiát, súlyos idegbaja 
miatt a kőszegi gyógyintézetbe szál
lították.

— G yanús g y erm ek lia lá i. Sebe- 
sics pusztán ma gyanús körülmények 
közölt hirtelen elhunyt Vidákovics 
Ignác földművelőnek Gizella nevű 
3 éves leánykája. A rendőri bonco
lási ma délután tartották meg a 
bajai temető hullaházában.

— E lők észü letek  az ipartest il
letek kongresszusára. A hazai 
iparlestületek országos kongresszusa 
ez idén tudvalevőleg Szabadkán a 
nyár folyamán fog lefolyni. A hely
beli ipartestület kebeléből kiküldött 
bizottság már hozzákezdett az elő
készületek munkájához. Szalay Má
tyás főkapitány ma tett erről jelen
tést a polgármesterhez, amelyben a 
legközelebbi ülés határnapjának meg
állapítását kéri, miután Pausits Já
nos ipartestületi elnök és dr. Beis- 
ner Lajos iparhatósági biztos a 
központtal már érintkezésbe léptek

és a legsürgősebb teendőket m eg
beszélték.

—  K iss s z e r e n c s é je  nagy. a
magy. kir. osztálysorsjáték keddi 
befejező húzásán a 600,000 koronás 
jutalmat és az 50)0 koronás főnye
reményt a 82621 számú 4/<hen 
eladott sorsjegygyei ismét a hírneves 
Kiss Károly és Társa bankháza 
Budapesl, V1L, Erzsébet kőrút lp 
szerencsés vevői nyerték, hol immár 
harmadszor nyerték meg a 600,000 
koronás jutalom nyereményt.

__ _________ 1905. április 29.

A rablógyilkos szövetkezet.
A pestvidéki ügyészségnél lázasan 

folyik a munka az elfogott rabló
gyilkosok ügyében. Még tegnap át
küldték a vizsgálóbíróhoz a vizsgá
lati fogság elrendelésére, valamint 
a vizsgálatra vonatkozó indítványt, 
Dr. Aczél vizsgálóbíró csak ezután 
fog majd hozzákezdeni a hírhedt 
haramiák külőn-külön való kihall
gatásához.

Vácon azonban még sok dolga 
lesz ezzel a bünügygyel a nyomozó 
hatóságoknak amennyiben a gyor
san lefolytatott mostani nyomozat 
hézagainak kipótlása végett még szá
mos kihallgatást, sőt házkutatásokat 
is kell tartani.

A hat rab közül legérdekesebb 
Oláh-Simkóné. Alacsony, köpcsös, 
joviális képű asszony. A fekete posz
tóruhájában olyan, mint valami vi
déki korcsmárosné, még a szemeiben 
sincs semmi gonoszság. Az a néhány 
ember, aki összegyűlt a törvényszék 
kapuja előtt a váci vendégek csodá
jára, szánakozva nézte Simkónét.

A második rabszállitó kocsi Kard- 
ványi Dávidot hozta a börtönbe. Ez 
a magas, bornirtképü, bajusztalan 
suhanc, a legvérszomjasabb tagja 
volt a bandának. Az arcának nincs 
egyetlen kifejező, emberi vonása, tí
pusa a gonoszságnak és az elvete
mültségnek. Egyáltalában, — Oláh- 
Simkót és a feleségét kivéve — a 
többi négy haramián alig lehet em- 
beries vonást felfedezni. Nem érez
nek semmi bünbánást. Utaznak Sza
badkáról Vácra, Vácról Budapestre. 
A vallomáson kívül {napok óta nem 
érzik a szükségét semmiféle beszéd
nek, érintkezésnek. Mogyoródi, akit 
ma harmadiknak szállítottak be a 
nyugati pályaudvarról, mikor leszál
lították a kocsiról, inorgott, csikor
gatta a fogait és nagyokat rántott a 
vasbilincsén, amelylyel összekötözték, 
mint egy medve.

A Bácskában, főképp Szabadkán 
egyébről sem beszélnek, mint a le
tartóztatott rablógyilkos-bandáról, fő
ként pedig a szövetségnek ama ter
véről, hogy munkáját széles meder
ben, kiterjesztve folytatja, az eddi
ginél hasonlíthatatlanul nagyobb mér
tékben. Ma egyet-mást már arról is 
beszéltek, hogy kik azok, akiket a 
brigantik áldozatul kiszemeltek. Alig 
van tehetős ember a környéken, 
akinek neve a rablóbanda tervében 
elő nem fordult.;

Vácott ma újabb házkutatást tar
tottak Oláh-Simkóéknál. Egész csomó 
zálogjegyet találtak arany- és ezüst- 
nemüekről. Azt is megállapították 
még, hogy Barna Lukács minden 
hónapban legalább egyszer járt Vá
con és tanácskozott társaival. A vizs
gálat széles körben tovább folyik.

** *
Ambrus Béla zentai csendőrőr

mester, a ki a banda üzelmeiről 
lerántotta a leplet, ma délelőtt 
Budapestre érkezeit s ma a belügy 
minisztériumban a következőképpen
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adta elő a banda leleplezésének 
történetét:

— Múlt hónap tizenkilencedikén 
Zentán rablógyilkossági merényletet 
követlek el Molnár Gáborné ellen, 
aki betegágyán az operáció után 
leírta az egyik rabló külsejét. A leírás 
egy Barna György nevű béresre illet, 
aki azonban alibit tudott bizonyítani. 
Az operációkor az orvosuk kivették 
Molnárné melléből a golyót burkoló 
acéllemezt és ennek nyomán kiderült, 
hogy Manlicher-fegyverrel lőttek belé.

Virágvásár napján Szabadkán tör
tént az ismeretes rablógyilkosság, 
amikor is a rablók Baka György és 
Bédics Ádám tikászokat ölték meg. 
A rablók itt is Manlicher fegyverrel 
lőttek. Ekkor Barna Györgyöt .két
szeres gonddai őriztette. Virágvasár
napján jelentették neki csendőrtár
sai. hogy Barna Györgyöt a pályaud 
varon látták, amikor Barna György 
Kadványi Dáviddal beszélgetett. Kad 
ványiról kiderült, hogy Szabadkáról 
jön.

Ambrus csendőr társával hirtelen 
hozzájuk lépve, megszállottá Kad
ványit:

— Honnan jön?
Kadványi a csendőrök láttára meg

ijedt és hebegve válaszolta:
— Szabadkáról, Barna Lukácstól.• • *

Üzenetet hoztam tőle öcscse, György 
számára. Éppen most mondtam el 
neki az üzenetet.

Ambrus körbe fogadta Kadványit 
és Barna Györgyöt és bekísérte őket 
a csendőrségre Itt hirtelen elhatá
rozással Barna Györgyhöz lépve 
rákiálltott:

— Ugy e Kadványi akarta meg 
ölni Molnárnét?

— Igen — hebegte Barna György 
aztán megbánva a vallomását hozzá
tette. — Azt hiszem, hogy ő.

Erre Ambrus Kadványi Dávid la 
kásán házkutatást tartott és ott 
Mannlicher fegyvert talált és számos 
töltényt. Erre Kadványit vette elő, 
akinek meg azt mondotta:

— Barna mindent bevallott: itt van 
az egyik fegyver;

Ezzel elébe hozta a lakásán talált 
Manlicherfegyvert és a töltényeket. 
Kadványi ezek láttára bőszültt n 
felorditott és öklét rázva szidta 
Barnát, majd kijelentette, hogy 
most már ő is hajlandó vallani.

Érdekes a rablók nagyszabású 
terve is. Sinkónak ugyanis az volt 
a főóhaj, hogy ha majd elegendő 
pénze lesz a bandának, akkor elra 
bolnak az Al-Dunán Orsóvá környé
kén egy kis gőzöst. Annak a legény
ségét megölik és aztán a Fekete 
tengerre hajóznak ki, ahol egy na 
gyobb hajót kerritenek hatalmukba 
Már ki is szemeltek maguknak egy 
hajót, amelyről a legénység horgony- 
vetés után távozott és csak egy 
idősebb kormányos és matróz szo
kott ottmaradni.

Ezt a tervet Sinkó egyik bűntár

sánál találták meg papírra vetve. 
Boni Ferencznek kellett volna az 
ellopott hajón a gépészeti munkát 
teljesíteni. Budapestre azzal a szán 
dékkaljött, hogy itten a hajógépészi 
mesterséget megtanulja.

SZÍNHÁZ.
Próbaliázasság Gerő Károly rég 

nem adott víg színmüvét hozta teg
nap szilire az ujonan szervezett tár
sulat az eddigieknél jóval gyengébb 
előadásban. A készületlenséget azon
ban eléggé leplezte az ügyes rendezés 
és a féríi szereplők rutinja Kónyái 
Piroska (Kanócz Biri) az uj subrett 
ma is beigazolta ama vélemény 
igazságát, hogy a népszínmű nem 
az ő talaja. A túlsók temperamentum 
is kárba vész, ha kisasszony nincs 
tisztában azzal, hogy mikor melyik 
énekszám következik s igy a zenekar 
egészen más dal zenekiséretét játsza 
mint a melyet a kisasszony végig
énekel. A közönségnek zenei hallással 
megáldott része ugyancsak fészke
lődön a furcsa produkció közben. 
Szikráné szerepében Havasi Szidi 
ügyeskedett, kedves volt Szabados 
Gizi. Püspöki Bózsika úgy latszik 
még nem érzi eléggé otthonosan l 
magát színpadunkon, de játékán 
meglátszik az igyekezet. Hajdú Bök >r 
Berci bonvivant jellegű szerepét 
Tompa Kálmán játszotta kedvvel és 
sikerrel. Rátkai kacagtató volt a 
„cupringer“ szerepében Úgy Bálint 
Béla, mint pedig Király Ernő a most 
már ambíciójuknak megfelelő sze 
repekben mindjobban beigazolják, 
hogy szép színpadi jövő előtt állanak. 
Hajdú Bokor Istvánt Szamosi Lajos 
játszotta. Sikerült maszkjával és jel
legzetes jóiző játékával a kedélyes 
apaszerepekre hasznavehelő erőnek 
bizonyult.

A h o n v é d z en ek a r  sz e r z ő d te té se .
Élvezetes nyári szinidényben lesz 
részük a makóiaknak, jóval élveze
tesebben, mint amilyen a mi téli 
szezonunk volt Az újonnan szerve
zett társulat drámai személyzete 
ugyanis máris erősebb a télinél, az 
énekes darabok nívóját pedig Pesti 
igazgató ama elhatározása fogja 
nagy mértékben emelni, hogy a 
szegedi honvédzenekart szerződtette 
a makói kéthónapos szezon tartamára. 
Úgy értesülünk, hogy Pestinek 2100 
kororonába kerül havonként a hon
védzene, ami épen annyi kiadásnak 
felel meg, mintha a mi városi muzsi
kusainkat szerződtette volna, már 
pedig a katonazenével sokkal többet 
lehet produkálni, mint a mi kiér- 
demült zenészeinkkel. Most itt volna 
az alkalom, hogy az igazgató felet
tes hatósága a szakadkai szezon ide
jére is kötelezné a honvédzenekar 
szerződtetésére. Pesti társulata a 
makói színkörben május 10-én kezdi 
meg az előadásokat.

T Á V I R A T O K  |
Klein-per.

Bécs, április 28. A tárgyalás előtt 
közli az elnök, hogy Fuchs atya 
közölte vele, hogy esetleges kihall
gatása során nem mondhatja el azt, 
amit lelkészi minőségében tudott 
meg. Csak azt mondhatná meg, amit 
már a vizsgálat során közölt Kleinné 
kérésére a vizsgálóbíróval, hogy t. i. 
Kleinné azt a vallomást akarja le
tenni, hogy férje a gyilkos. Impresz- 
sziói melyeket ez alkalommal szer
zett, annyira összevegyülnek avval, 
amit mint lelkész tudott meg. hogy 
benyomásairól nem szólhat. Erre 
kijelenti dr. Morgenstern védő, — 
hogy — ily körülmények között 
visszavonja ama kérelmét, hogy 
Fuchs atyát kihallgassák. Majd több 
tanút hallgatnak ki, akiknek a vád
lott előéletéről, jelleméről és kedé
lyéről kellett volna tanúságot ten
niük. A legtöbb tanú ügy nyilat
kozik, hogy Klein jólelkü, könnyen 

I befolyásolható ember volt. Az Íté
letet holnap hirdetik ki.

Óriási hajótiiz.
B udapest, ápr. 28. Shanghaiból 

táviratozzák, hogy a „Juenvo“ nevű 
gőzösön tűz ütött ki, amely a ne
vezett hajót teljesen elpusztította. 
Attól tartanak, hogy a hajón levő 
150 kínai mind odaégett.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
B e le lő t t  a b lcsk ázób a . Vukma- 

nov Simonkov József hirherdt hely
beli bicskás a múlt év októberé, en 
emberére talált Evetovics Gergely
ben. Evetovics egy októberi napon 
pityókás állapotban kocsikázott kö
rül a városban. Egyik VI. köri 
korcsmahelyiség előtt, ahol megállí
totta kocsiját, eléje került Vukma- 
nov és szidalmazni kezdte. A hír
hedt bicskás nem sokáig késedel- 
meskedett, hanem bicskát rántó! t és 
meg akarta szúrni ellenfelét. Eveto- 
vics, kinél pedig revolver volt, erre 
háromszor a levegőbe lőtt és figyel
meztette, hogy maradjon békében. 
A bicskás azonban nem akart tá
gítani, mire a pityókos feltüzelt 
ember rálőtt. A golyó Vukinanov 
mellébe hatolt és súlyosan megsebe
sítette. Ma volt ezen ügyben a kir. 
törvényszéken a főtárgyalás, de a 
bíróság elfogata a vádlott védekezé
sét és az ügyész a vádat ellenében 
elejtette, mire a törvényszék fel
mentő ítéletet hozott.

Szívesen láttam volna az öreg 
urat is termeimben, folytatta Witt
genstein, de meghívásom elöl hatá
rozottan kitért, azt hozva föl okul, 
hogy már nem illik a nni világba.

— Te ezt az embert a házadba 
akartad vezetni? kérdé a bűnügyi 
tanácsos és vonásairól borzalom volt
leolvasható.

— Mi különöset találsz ebben ? 
kérdé Wittgenstein. Hiszen ismered 
a társadalmi külömbségekre vonat
kozó nézeteimet. Ez a szegény em
ber, aki másolásból tengeti életét, 
tiszteletreméltóbb előttem, mint sok 
ürestejü isméi ősöm.

— Nem fogadta el a meghívást, 
tanakodott a bűnügyi tanácsos; váj
jon a véletlen-e ez, vagy tudja....... ,
ezt meg kell tudnom; talán elhárít 
hatom még a veszedelmet.

Wittgenstein figyelmét nem ke
rülte ki barátjának szórakozottsága; 
de nem értette meg s igy a társal
gást általánosabb tárgyra akarta 
terelni.

— A meghívott vendégek között 
van egy Wehlert nevű ur is; a fe
leségem ismerőse, s ő hívta meg, 
mondta egykedvűen. Én nem isme
rem ezt az urat, ha nem csalódom, 
Miksa liad mutatta be a feleségem
nek. Talán te közelebbről ismered.

W ittgensteinuek ma nem volt sze
rencséje a társalgás tárgyának meg
választásában, mert alig ejtette ki a 
Wehlert nevet, a bűnügyi tanácsos 
megkapta a karját és dadogva kérdé 
tőle:

— Hogy hívjak ezt az idegent?
— Wehlert, szólt bámulva Witt

genstein, amint látszik ismered ezt 
az embert. Beszélj róla valamit. Nem 
szeretem a házamban azokat az em
bereket, akiknek jellemét nem is
merem.

— Azért csak hívd meg, szólt 
Meinert, akiben a bűnügyi hivatal
nok kezdett felülkerekedni. Ismerem 
azt az embert és valószínű log még 
közelebbi ismeretségbe kerülök vele.

A tanácsos arca sötét, kemény 
kifejezést öltött.

Wittgenstein ma nem ériette 
meg barátjának magaviseletét. Fejét 
rázva búcsúzott azzal az elhatáro
zással, hogy másnap meg fogja lá
togatni.

(Folyt, köv.)
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Felelőn nzerkenztő :
D ü «  O V I C II i X K E. 

LapLulujdonosok : A Z A L A P 1 f  0 K 
Szerkesztősogi es kiadóhivatal!

telefon szám : 62 .

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „K A T O N A -féle“ „k . A . “  védjcgygyel!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Budapesten: Török József gyógyszeriára;

Kapható gzabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
novits utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut. 

M egvizsgá lva  és v é le m é n y e z v e

Ha már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid - -
csak „K A T O N A -féle“ „K. 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 köszvénynól, 
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. ■----------- --

^ 0 8 “ M egv izsg á lv a  és v é le m é n y e z v e  !
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i  A a |  F É L E l F 7 I1 C J  i r i l i  k <£ST páratlan a maga nemében és régóta bevált szer,1/1 Ilii 1-“̂  i/;IÍM II hogy gyenge leveseknek, mártásoknak, főzelékeknek stb. egy
J l f l  v i l i i  és E T E L -I fJ IJ k J I  i  V pillanat alatt meglepő jó és erőteljes izt adhassunk,

: D K E S C I I E E  G - T T J  X-. -A - k e r e s k e d é s é b e n  3 3  J*
Üvegecskékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegecskók legolcsóbban utántöitetnek. —

MAGGI-kitüntetések: 5 nagydij, 29 aranyérem, 6 diszoklevél, 5 tiszteletdij. Hétszer versenyen kivül, többi között 
-------------------——— az 1889. és 1900-iki párisi világkiállításokon (Maggi Gyula birálótag.) —- -----

„Milleiriuintelep“ Nagyósz.
b « t e Üzlet áthelyezés!
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Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri M a
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
•egélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült

Figyelem !
Pontosan járó ébresztő óra csak 1*50 frt 
Tula ezüst óra c s a k ..................10’— frt

Dupla fedelű ezüst óra csak 6 ’— frt 
Roskopf nickel óra csak 2 ’—  frt

U n f  o n h n l  a világon másutt 
DZil u l i i U l  nem kania

Í ' W ' . Í

Arany és ezüst ékszerek, női ós férfi aranygyűrű, 
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok, 
es nyakláncok a legnagyobb választékban. Ezüst 
oxyd, chinai ezüst evőeszközök és dísztárgyak  

Tegyen egykisérletet és meggyőződik, hogy 
Meliol i ly  o lcsó n  nem  v á sá r o lh a t!

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

W agenblal

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, az Egressy-utcában levő jé 
hírnevű

huscsarnokomat
m áju s hóban

Wesselényi-utcza, Dr. Békeffy 
Gyula ur házába

(a polgári leányiskolával szemben) 
helyezem át.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve maradok tisztelettel

S c h le s in g e r  F e r e n c
mészáros.

feMték k e r e sk e d ő  B a já n .
erencz

H alló !! Ki b e s z é l ? ?
Wagenblatt Ferenc festék-kereskedő 
ajánlja a legjobb minőségű Boros
tyán-lak és Linoleum padló fény-

n  , . r r mázait 4 színben. Saját gyártmányú
íjHlingál iil'SZiíllodilhilll levő | olajfestékeit minden színben. Valódi 

Viaszk kenőcsöt bútor és padlók 
fényezésére, „Vénusz44 aranyozó, kép
rámák, szobrok és lámpákra. Minden
féle cipő crémet. Szalmakalap-lakot 10 

színben, Emeillakok minden színben.

tánciskol
a h e ly s é g  t e l j e s  á ta la k ítá sa  m ia tt

m áj iim j iin i un

=  hónapokban szünetel. =
LA N D A U  LAZÁK,

oki. tánctanitó.

KIS HIRDETÉSEK.
Miudeu szó C3 íx l le x  \ uHtag hetükböl £5 
ü l i  o r .  Legkisebb hirdetés C3O f i i l é

VI. kör Kovács-u. 293. sz. ház.

k é t  u t c á r a
5 szobával, vilanyvilágitás, külön ba- 
romliudvar kerttel három évre bérbe

adó. Cím a kiadóba.

P n / ln ó p  | / á r a | i r félc kertészetében a 
Ü V U llC lv  R d l  V IJ  városligettel szem
ben, nagyobb meuuyiségU magastörzsU 
rózsafa kerül eladasra. Megrendeléseket 
elfogad a kert kezelösége. Nagy készlet 
Thuja eompacta és Gömb Buxus-okból.

Raktár kiárusítás gadható árban
Kési; női ruha, bloua, alsó szoknya, gyer
mek ruha, nói ing stb. VI. D eák-utca Dr. 
özilassi házban a teljes berendezés eladó

I’énztáriioki állást
kap egy jó házból való leány. Aján

latok a kiadóhivatalba kéretnek.

VÉ O|EGY

<Ij! U j I
Sajat találmányi

A lörv. bej. 
„MERKÚR4 ezüst 
kályha fény kály

hák részére
I doboz 70 fillér.

Legújabb szab. 
találmány

Denaturált szesz  
robbanomentes 

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

minden színben olcsón fe s te tn e k  

W a g e u b l a t t  F e r e n c
festék-kereskedő B ajén.

V ó s c r
óKttSz zsir

le g t is z tá b b  m in ő ség
nagyban és kicsinyben kapható

Czigier Gyulánál
SZABADKA VI., Magyar utca 643. sz. 
(az erdő felé). Telephon 275.

N A G Y  "W
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 egy-dűl ná'am vannak 
raktáron

Szives pártfogásukat kérve, ma
radtam alázatos tisztelettel

Fischer Pál,
Baja.

Meglepő újdonság a Világítás teríti! m ü f  ide figyelni

M ü lle r Antal
Iá VaCUllÁnó ajánlkozik házakhoz, 

év lílö U Jv llv  mosott ingeket és gal 
,rókát is elvállal. Ing vasalási dija 12 fill, 
fi.lér 3 üli. Ballaué, Doininusz-náz, ház- 
m eteri lakás.

RAÚÚ ôr’n tta  ̂ rendelkező katholikus társ 
O v v V  kerestetik azonnali belépésre egy 
óforgalm u vidéki vállalathoz. A jánlatok 
Szakismeret felesleges, Leopold hirdetési 
irodájához (Budapest, Erzsébet-körut 54.) 
intézendő k.

l í n n t i l l  K antinos kerestetik egy gép- A(lllllll« gyárba, 500 munkás és 4C tiszt
viselővel. Írásbeli ajánlatok »B. U.« jelige 
alatt Mosse Kudo fhoz, Budapest, Feren- 
ciek-tere 3. iutézendők.

Saját házban

épület ós diszmü 
o o bádogos o o

a Központi Szállodával szemben —
Baj

Saját házban

mulhatlanul fényes vilagitasu a c i t e h n  l á m p á i t  “ á a O
Teljesen szagm entes. — -------------- ,---------- Miden veszély kizárva.

Nélkülözhetlen udvar, kert, vendéglő, lakás világításánál. -  Ulolér-
hetlenül szép és olcsó világítás! — Árakkal és felvilágosítással készség
gel szolgálok. B

Egyben van szerencsém ajánlani ülő, fürdő és fűthető kádakat Ön
töző, kerti, konyha és disz kannakat a legszebb, legjobbtól a legolcsóbb 
arakig. Üzletemben kapható minden e szakba vágó, a háztartásban 
szükséges áru. — Elvállalok mindennemű épület munkát. — Saját szer
kezetű állvanynelküli készülékemmé! elvállalok min 'ennemü toronyjavitast 
fedest, testest, oratábla festést, aranyozást és villámhárító felállítását’ 
nemkülönben bármily nemű toronymunkat kifogástalan pontossággal jótál- 
lás in e lle ti  és igen jutányos áron. — Elvállalok továbbá uj torony készi- 
teset ácsmunkával együtt vagy anélkül.

Nyomatott a kiadók Kiadok ós Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

B áron  V ilm os
nagy sirköraktára BAJA,

Központi Szálloda épületében

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

zesség vállaltatik. 

Szolid és jó munka. 
Temetői

munkát elvállalok!




