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vén semmiféle kereskedelmi tanulmányozzák behatóan a kér
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Szabadka és az önálló vám-
terület.

Haladunk az önálló vámterület 
felé. Szivesen haladunk ; 'Tisza 
István gróf épen olyan szivesen 
halad, mint akár Kossuth Ferenc 
vagy akármelyik magyar ember.

Hanem ha örömmel haladunk, 
akkor mindenkinek arra kell 
törekednie, hogy az önálló vám
terület életbelépése után meg 
legyenek a boldogulhatás fel
tételei is. Szabadkának köte
lessége ez.

Örömmel állapíthatjuk meg 
Szabadkán,hogy már dolgoznak a 
boldogulhatás feltételeinek bizto
sításán. A boldogulhatás első 
feltételének mi a pénzintézeteket 
tartjuk, amelyek hivatva vannak 
úgy a kereskedelmet és az ipart, 
mint a mezőgazdaságot is tá
mogatni a fejlődésben, vagy ezen 
tényezők rendes működését biz
tosítani.

Néhány év óta pénzintézeteink 
eltértek attól az elvtől, hogy 
pénzeiket csak kamatokat biz
tositó eszköznek tekintsék. Fo
kozatosan modern hitelintéze
tekké alakulnak át. Erre a régi 
pénzintézeteinket különösen az 
újak keletkezése is kényszeritette.

Ezzel a feltétellel tehát meg
lehetnénk elégedve nem csak a 
fejlődés szempontjából, hanem 
azért is, mert a pénintézetek 
szaporodásával Szabadkán fö
löslegessé van téve az, hogy az 
önálló vámterület életbelépésével 
szaporodó forgalmi tökét a köz
ponti nagy pénzintézetek de
centralizációjával pótolják. Eb
ben a tekintetben tehát mi meg
tettük a szükségeset és talán 
elejét vettük annak is, hogy a 
kereskedelem, mely az ilyen 
átmeneti állapotokat leginkább 
megsínyli, közvetlen közelben 
ne találja meg a segédforrást 
addig is, mig természetes si
mulékonyságánál fogva az át
meneti állapothoz alkalmazkod
hatott.

Nagyobb bajt nálunk az fog 
okozni, hogy ezen alakulás után 
fokozottabb mérvben szükséges 
szakképzettséget megadni mi 
magunk nem bírjuk, nem lé

tanintézetünk sem. Régen han
goztatták már ezt a hiányt, de 
mindig eredménytelenül. Most 
ezt a hiányt egész nagyságában 
magunk előtt láthatjuk. És ha 
komolyan elmélkednek fölötte 
az illetékes körök, lehetetlen, 
hogy meg ne érlelődjék ben
nük az a feltevés, hogy ily 
szakintézet létesítésére teljes 
erővel kell törekedni.

Ez lenne tehát az első nagy 
feladat, melyet az önálló vám
terület Szabadkára ró, Szabadka 
boldogulásának úgyszólván nél 
külözhetetlen föltételeképen.

Iparunkra az önálló vámte
rület felállítása nagy hatást 
gyakorolni nem fog. Kis ipa
runk a helyi szükséglet fede
zésére lévén szorítva, a válto
zást észre sem veszi már csak 
azért sem, mert a nyers anyag 
gyári feldolgozása nem áll oly 
magas fokon, hogy ez eleinte 
a vámtételi külömbözettel ol
csóbb beszerzési forrást bizto
sítson. Ami gyárszerü iparválla- 
taink vannak és készülnek, 
azokra előnyös lesz az önálló 
vámterület; ilyen \ általatok a 
vasbutorgyár, a keményítőgyár,
esetleg a Montallion-féle mü- ban, amint ezt a házszabályok el- 
szövögyár, a műtrágyagyár, a rendelik.
lengyár, celoluidgyár, cement- 
anyagárugyár,

Iparunkra tehát külön felada
tok, de külön nehézségek sem 
h áramlanak.

Nagy, nehéz, kiszámíthat!a- 
nul nehéz feladat vár azonban 
mezőgazdáinkra. Minden körül
mény arra mutal, már a né- 
met kereskedelmi szerződésben
kifejezésre jutott külföldi törek- követjüket, Szappanos Ivánt kisérik, 
vések is, hogy mezőgazdáink a képviselőháznak Madarász után
egy nemét a válságnak lesznek 
kénytelenek átküzdeni a mező
gazdaság minden ágára vonat
kozólag. — Legszerencsésebbek 
azok a mezőgazdák lesznek, 
akik már mezőgazdasági gyá
rakkal rendelkeznek.

Rövid cikk keretében nem 
foglalkozhatunk e válsággal rész
letesen, azt azonban meggyő
ződéssel ajánlhatjuk, hogy a 
válság által okozandó bajok 
könyitése végett már most

dést, nehogy késpdelmeskedé- 
süknek bukásfélével adják, meg 
az árát, mert a magyar termé
kek nélkülözhetetlenségéről el
mondott dolgok jók jelszavak
nak, de harci fegyvereknek 
egyetlen fabatkát sem érnek.

A képhez. Nagy föltünést keltett a 
Házban az egyik újjászervezett szoci- 
lista képviselő: Achirn Mihály. Szép 
száll és még fiatal ember, talán a 
legszebb férfi az egész házban. A pár
tok elhelyezése ez: Szélsőbalról az 
elnöki emelvénnyel szemben lévő 
pontig az ellenzék ül. Az ujpárt és 
a néppárt, valamint a disszidensek 
a kuiturminiszter és az igazságügy- 
miniszter székei mögött helyezkedtek 
el. A szabadelvüpárt régi helyén ül, 
csak szükebbre szorult. A szocialis
ták és a nemzetiségek a horvátok 
mellé kerültek balra.

Andrássy Bécsben. (Búd. Tud.) 
Mint értesülünk, Andrássy Gyula gróf 
ma Bécsbe utazik s hoinap kihall
gatáson jelenik meg ő Felsége előtt.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képvisélö liáz első ü lése.

— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  —
Budapest, febr. 17.

A képviselőház ma tartotta első 
ülését, már mint ma gyűltek össze 
a képviselők először a képviselőház

És kora reggel már népesedett a 
Háznak tágas tája. Kiváncsiak tö
mege lepte el az országházhoz ve
zető utakat is, de a jegykiosztó 
irodát hiába ostromolták, megjelent 
az ismeretes táblácska; .Minden 
jegy elfogyott.

Kilenc óra van. A Báthori-utca 
irányától nagy zászlós deputáció 
vonul fel. A kecskemétiek jönnek,

legidősebb tagját. G volt az első 
képviselő, aki a Ház küszöbét á t
lépte

Nyomában jöttek a tökbiek Majd 
Tóth János az ellenzék háznagy je
löltje, majd Szász József a komáro
miaknak ifjú követe, utánnuk egy 
egész sereg uj ember. A portás nagy 
zavarban volt. Senkit sem mert 
visszautasítani, mert nem tudta, váj
jon nem képviselővel van e dolga.

A honatyák első munkájukhoz fog
tak. Helyeiket keresték.

A ra  2  fill.
r

A szabadelvüpárLiak körül Rosen
berg Gyula volt az első ember, a ki 
megjelent.

A folyosó is élénkül. Az emberek 
ismerkednek. Podmanicky Frigyes 
bárónak, a szabadelvüpárt elnökének 
sorba mutatják be a híveket. Egy 
sereg idegen érkezik. A Reichsrat 
képviselői ezek, a kiket a kíváncsiság 
hozott ide Bécsből.

A függetlenségi párt grófjai Ká
rolyi István gróf köré sereglenek.

A kép kaleidoszkopikusan változik.
A képviselők a terembe tódulnak
A függetlenségi párt mezőnye a 

legnépesebb és az ellenzék helyei 
balról-jobbra a harmadik parcellát 
is elfoglalja.

A karzat is zsuffolásig megtelt. 
Csupa hölgy foglalja el az első soro
kat, mintha színházi premiér volna.

A terem mozog, hullámzik, zajong.
Az elhelyezkedés egyre tart. Bánffy 

Dezső közvetlenül az igazságügymi
niszter bársonyszéke mögé futott.

A miniszterek érkeztek meg: Tisza 
I István gróf, Lukács László, Tallián 
Béla, Nyiri Sándor.

Amikor Apponyi Albert gróf a te
rembe lépett az ellenzék éljezéssel, 
tapssal fogadta.

Tíz óra tizenöt perc volt, a mikor 
Csávossy Béla szólásra emelkedett. 
Ugyanekkor jelent meg Kossuth 
Ferenc. Az ellenzék tapsba, éljen
zésbe tört ki.

Az elnöki pódium üres még.
Csávossy Béla háznagy felkéri 

Aladaráse Józsefet, mint a Ház leg
idősebb tagját, foglalná cl mint kor
elnök az elnöki széket. (Zajos éljen- 
zzs balról.)

Madarász József elfoglalja a kor
elnöki széket. (Éljen.)

Tisztelt képviselőtársaim! Midőn 
koromnál fogva, mint legidősebb, az 

! elnöki széket elfoglalom, kötelessé
gemnek tartom kinyilatkoztatást 
tenni, mielőtt a széket elfoglalom. 
Mindazt, amit a régi szabályaink és 
alkotmány értelmébeni — törvény 
ellen itt elkövettek, azt ezennel itt 
törvénytelennek nyilvánítom. (Zajos 
éljenzés az ellenzéken.) A Ház fel
adata leszen Ítélni, elevenek és hol
tak felett. Kijelentem azt is, hogy 
én csakis a régi házszabályok sze
rint fogok eljárni. Isten áldása legyen 
a Házon és ezen a hazán, annak az 
alkotmányos szabadság, a haza és

Vend$glój*beu Vasárnap/PtlZCf Jt|ÍlB(Z este, szinhái előadás után tombola estély. A practiHus tombolatárgyaH Braun Jilts  
üzleti W'adatában láthatón

Az esttlyen jó cigányzencHar fog ttfzretnüHódni.
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a nemzet dicsőségét czélző intézke
désén. (Zajos éljenzés.)

Keglevich István: Kár volt ezzel 
nem kezdeni! (Nagy zaj az ellen
zéken).

Madarasé József felkéri a kör
jegyzőket foglalják el helyeiket. Elő
ször azokat, a kik a 25 évet nem 
töltötték be.

Felkiáltások-. Nincs!
Madaráse József: A kik még nem 

26 évesek!
Elsőnek Madarász fia, ifj. Mada-. , ■, .

rász József jelelentkezett, de ugyan- K orC S keÚ ők CS il I li lZ illi iS l Ú g y . 
akkor Teleky Pál gróf, Kerese A kereskedők körében igen sűrűn 
György, Szunyogh Mihály, Kállai hangzanak fel panaszok a házalási
Tamás és Benyovszky Mór gróf. valamint a házi ipari cikkekkel

,, , , f . . X1 „ folytatott kereskedés terén mutat-Madarász József: A legyzőkönyv L > 6 s # kere3kedelem érdekeit ve
hitelesítésével ifjabb Madarász Jó- szélyeztető visszáságok ellen, 
zsefet bízom meg és bejelentem, A panaszok nagyrésze csak a há- 
hogy a Ház megnyitását holnap zalási ügy tekintetében ezidőszerint
tartjuk meg délelőtt tiz órakor, ^vényben levő ^szabályok, főleg a

.. .házalasi nyílt parancs rendszere reMost pedig _az összeférhetetlenség. formja ut’4„ t,rv03ülhaló> a mi vi
törvény első szakaszát olvastatom szont az ipartürvénynek égetően 
fel. Felkérem Szunyogh jegyző urat, szükséges, tényleg folyamatban is 
olvassa fel. levő módcsitásával van kapcsolatban.

Szunyogh Mihály felolvassa. . &Z Ausztriával ez-
, ,  j  , ,, , n , íz időszérint fenálló viszonosság, amely-

József: Felkérem a kép- nek eredménykép osztrák házalók
viselő urakat, hogy holnapra mandá- osztrák árucikkekkel hazánkat sza
tumaikat is elhozzák és az ülést badon eláraszthatják.
berekeszteni. (Zajos éljenzés az ellen- De mutatkoztak oly visszaélések 
zéken \ is, amelyek orvoslása, a ma érvényes

r  .... ... IXt. , . . .  szabályok keretében eszközölhető. EzEzzel az ülés délelőtt >1, II ó ra - |az 6set p| a felvidéki h4za|6k le.
kor véget ért. | kintetóben, a kiket széleskörű elő

jogaik tudvalevőleg a háziipari ké-
A főrendiház délután 1 órakor szitményeik tekintetében illetnek meg, 

rövid ülést tartott. Gsekonics Endre de a kik ezen kedvezményt a hi- 
gróf ajánlatára Szabó Miklóst mint ámyos ellenőrzés folytán gyártmá- 
legidősebb főrendet választották meg nyok, sőt sok esetekben külföldi
korelnöknek. Szabó elfogadván az gyártmányok elárusitására használják 
elnöki széket, fölkérte a négy leg- fei. Ugyancsak a mai törvényes in- 
íiatalabb lőrendet a jegyzőségre, shézkedések keretében orvosolható és 
ezután ajánlta, hogy a főrendiház orvoslandó az a visszaélés, a mely 
holnap tartson ülést, melyen a királyi a megrendelések gyűjtése tekinte 
leirat felolvasása lesz a napirenden. Lében fenálló törvényes korlátok ki
Ezzel az ülés véget ért.

Wekerle program m ja.
Becs, íebr. 17.

Wekerle programmja olyan esz- házalási ügy megfelelő törvényes ren- 
méket foglal magában, amelyeknek dezésének sürgetését, mint a mai 
alapján előreláthatólag sikerülni fog törvényes szabályok keretében le- 
a kibontakozás. hető és szükséges intézkedések ki-

Wekerle szintén azon véleményen eszközlését. Miután pddig ezen nagy 
van, hogy a válság csak az ellenzék jelentőségű kérdésben állásfoglalásuk 
segélyével oldható meg. De mindjárt szükségesnek tartják a kérdés 
hozzáteszi, hogy egy koalíciós mi- uek minél szélesebb alapon való 
niszterium csak a pillanatnyi nehéz- tárgyalását az összes tagokat fel 
ségeket győzné le, de nem teljesít- kérdezték arra nézve:
helné a jövő nagy feladatait. Nézete 1. Mily irányban volnának a há 
szerint egy nemzeti és szabadelvű zalási ügy tekintetében fenálló sza 
alapon álló uj szabadelvüpártnak és bolyok módositandók ?
egy erős kabinetnek kell kialakulnia, Mennyiben és minő korlátok
amely kabinetben Kossuth és Appo- között tarlandók lenn a felvidéki 
nyi okvetlenül helyet foglaljon. A Házalók részére biztosított kedvez- 
régi szabadelvüpárt kicsinyes boj- mények ?
koltpolilikáját végképp meg kell 3 Minő ellenőrzés volna alkalma 
törni, mert ez a személyes bosszú- zandó a felvidéki házalók vissza- 
pölitika az oka a meg-megujuló kon- éléseinek elkerülése céljából ? 
lliktusoknak. 4. Mennyiben tartandó fenn a

Wekerle jelszava: reform az egész I háziipari cikkek részére a megren 
vonalon. A választási reform prog- delések gyűjtésének tilalma alól biz- 
rammjának egyik sarkpontja. A vá- tosilott kivétel és minő intézkedések 
lasztók számát 9u0.U0O-ről egy és volnának szükségesek az e téren 
fél millióra kivánja szaporítani, úgy- mutatkozott visszaélések meggátlá 
szintén reformokat tart szükséges-j 3̂ ra ('
nek a községi és megyi választá
soknál is. A lőispáni intézmény meg-1 LJ I o  C  LZ
szüntetése is helyet foglal program- í l  I í l  C  r \
jábaii. TÁJÉKOZTATÓ.

Hozzáférhetőbbé óhajtja tenni a Szabadkai közkönyvtár és nmzeuin. Nyitvi-. 
az Igazságszolgáltatást a 11 Így tömeg I szerdán és szombaton délután 3-tól ó K 
és a szegény néposztály részére. A Va*arnaP délelőtt 9-tól 12-ig. 
kozoklatasugy javítandó. A Vatikán-1 Q 2I _  Temerin febru r̂ l9. _  Pé er. 
hoz való viszonyunk a törvényes ,árad febnár 2<

alapra visszahelyezendő s ezzel állít
tassanak helyre mindama jogok, me
lyek Szent-István koronájának viselő
jét megilletik.

A gazdasági es katonai kérdéseket 
illetőleg Wekerle elő akarja készíteni 
a gazdasági különválást, de azt el
sietni nem hajlandó. Előre megálla- 
pitandók azon feltételek, amelyek 
mellett a különválás annak idején 
meg fog történni. Hogy ez az idő
pont mikor következik be, azt az ide
vágó kérdések lelkiismeretes és szor
gos tanulmányozása fogja eldönteni.

játszására irányul akként, hogy egye
sek háziipari cikkek cime alatt 
hoznak forgalomba gyáripari termé
keket.

Az 0 m k e feladatának tartja a

Február 18. A szabadkai fűszer és kis
kereskedők egyesületének táncvigalma a 
Pe^t-özálloda üsazes termeiben.

Február 19. A szabadkai épi*(j iparosok 
körének közgyűlése a Gnlner féle házba”, 
Eötvös utca.

Február 19. A magyarországi épitőmun 
kasok szabadkai tagcsoportjának tánovk 
galma a Pe>t- záiioda ös zes termeiben.

Február 19. A szabadkai nemzeti Kaszinó
rende* közgyűlése.

Február 22. A szabadkai pincéri karbálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

Február 25. A Sz retetról címzett sza
badkai nőegylet táncestélye a kereskedelmi 
egyesülői (Nenzeti nagyszállód*) helyisé
geiben.

Február 25. M. á. v. azolgaszemélyzet 
tái.czmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság14 
cimü női asztal.ársaság táncmulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Február 26. A kath. kör rendkívüli tiszt- 
njitó közgyűlése.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereskedelmi 
egyesület helyiségében.

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farsan ?i bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általános muu- 
káiszervezet táncvigalma a Sj itz er Ignácz- 
féle vendéglőben.

Március 7. A ni. á. v. aPiszti kör mii- 
kf dvelö szakosztályának hangversennyel 
egyb kötött házi e9téiye saját helyiségében.

Március 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda összes termeiben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
fóle vendéglőben.

— E gyh ázm egyei h ír. A kalocsai 
érseki hatóság Sütő János bácsszent- 
iváni és Potz György regőcei káp
lánokat kölcsönösen áthelyezte.

— P én z in téze ti e lnök választás. 
Városunk legifjabb pénzintézete a 
.Szabadka és Vidéke Takarékpénz
tár Részvénytársaság" március hó 
5-én vasárnap délelőtt 10 órakor 
a Pest szálló 1 száma szobájában 
megtartandó rendkívüli közgyűlésen 
fog intézeti elnököt választani.

— A város n yerem én ye. Sza
badka város közönsége, mint a 
képzőművészeti társaság tagja a leg
utóbbi műtárgy-sorsjáték alkalmával 
Peske Géza festőművésznek egyik 
szép alkotását nyerte meg. Az érté
kes festmény a napokban megérke
zett és egyelőre a kulturügyosztály 
helyiségében nyert elhelyezést.

— A kath. kör ren d k ívü li k öz
gyűlése. A helyben kath. kör folyó 
hó 26-dikán rendkívüli közgyűlést 
tart, melyen a tisztviselői kart vá
lasztják meg. Amint halljuk, a régi 
elnökség leköszönt, hogy uj emberek 
uj erőket hozzanak a testületbe.

— A H u n n ián n -fé le  iparvágány. 
Közigazgatási bejárása ma délután 
eszközöltetett. A város részéről a 
bizottságban dr. Bíró Károly polgár- 
mester elnöklete alatt Szalay Mátyás 
főkapitány, Franki István főmérnök 
és dr. Janiga János közigazgatási 
bizottsági tag vettek részt.

A ,,S z t  Antal könyvre kath. 
népkonyha‘ --ra adakoztak: Pertics 
Felixné úrnő ivén: Pertics Katalin 
4, R mich Anna -i, Perlich Janye 
2, Sztipicli Teréz 2, Perticli Mária 
i, Sztanucs Mária 1, Kopunovich 
Margit i, Peich Antónia , Szkende- 
rovieli Anna 2 K. Pertics Katalin 
4", Szlipich Mária zo f. Sztantich 
Dominika 2, Kujud/.ich Liza j , 
Sztantich Anna 1, Sárcsevich Ro
zália 1, Grenkovics Bara 3, Hor 
vateki P. Katalin 2, Kulundzich He
lena 1, Dunch Gilika 4, Szlipics Má 
ria 1, Róniics Máce 7 koronát, ösz- 
szesen 4u k. 60 fill.

Adományok az egyleti elnökség
nél: Rónai Dezső 2 k. Takács Bol
dizsár oo I. A nagy kaszinóban meg
tartott ifjúsági bal rendezőségétől 
3o, Perlicn József (2-od ízben) tó, 
Sztantics János 4, Ozv. Vali Beláné 
ö, N. N. o k  4J fillért, összesen 
oü k. üő üli.

Paukovich Andurné úrnő ivén- 
Szabadkai Takarékpénztár és Nén bank 40, Varga Ágoston 2. H o f h S

paüay ’’ Paukoyikh An- 
dorné 10, Emanuel Győzőné 4 özv 
Kelemen Jánosné Nagy Teréz in' 
dr. Manojlovics Vladiszlávnó 
Eperjessy Béláné 4, dr. Purgly Sán’ 
dór 5 Közgazdasági bank részvén?: 
társaság 40, Flatt Victorné 20 Sza
badkai Keresk. és íparbank 20 
Purgly Terenc 5, Paukovich Andoi’ 
4 koronát, összesen 176 k.

Ilidegh Árpádné úrnő ivén- Mii 
nerics Jánosné 6, özv. Hidasy Fe- 
renezné 4( Racsmán Jánosné 4 özv 
Péter Venczelné 1, Milkó Mór í  
Kramarics Árpád 3, Csajkás Györgyné 
1, Dungyerszki Antalné 4, Balázs p. 
Antal I, Ríttay János 4, Sztantics 
Barla Róza 4, Kápárti Gyuláné 2 
k. 40 f., özv. Mucsy Tóbiásné 4 
Mucsy Mariska 4, Máry Sándorné 4’ 
özv. Kriegler Adámné 4, Varga Gi’ 
zella 4, Borbács Terézia 1, Rács 
mány Ftrenczné 1, Molnár Gyuláné 
1 k., Molnár Ilonka 40 f. Kaisler 
Lajosné 1 k., Nojcsekné 40, Legros 
Istvánná 40 f., Szibold József 4 
Vaszilevics Nenádné 6, Kovács Sztrikó 
Györgyné 4, Dobák Pálné 4, Horváth 
Róza 4, Borza Antalné 4, Ágoston 
Amália 4, Hajtsunk Tamásné 4 k 
Torma Ferenc 40 f, Szagmeiszter 
Ernőné 4, Gaal Jánosné 4, Petrik 
Mihályné 2 k., összesen 102 kor.

Ozv. Pillich Lajosné úrnő ivén: 
N. N. 1, Rukavina Nándornó 4, Pfann 
Gézáné 4, Pilich Lajosné 4, Licht- 
nekert Károlyné 4, Dr. Atzél Imre », 
Pillich Mariska 2, Kuluncsics Dánielné 
4, özv. Jakobcsics Antalné 4 k., 
összesen 31 kor.

Milassin Illésné úrnő ivén: Mi- 
lassin Illés 10, Milassin Illésné 10, 
Dr. Patek Jenőné 4 k., összesen 24 
kor.

— A zom borí m űkedvelő fé n y 
képészek k iá llítá sa  május 18-án 
nyílik meg. Akik a kiállításon rószt- 
venni óhajtanak, forduljanak Krump
Vilmos zombori tanárhoz, a kiállítás 
titkárához.

— B eszü n tete tt v izsgálat. A 
helybeli közvágóhídon a múlt hó 
első napjaiban beállott óriási hideg 
nagyobbmérvü károkat okozott a 
gépek megrongálása következtében. 
Dr. Biró Károly polgármester Pék 
Nándor vágóhídi gépész ellen az 
esetleges mulasztások megállapítása 
végett vizsgálatot indított és az ira
tokat Kovács János fütőházi főnők
nek is kiadta véleményadás végen, 
aki azonban a felszerelés hiányossá
gának tulajdonította a géprészek 
romlását és a gépész szakképzettsé
gét kielégítőnek találta. Ezek alap
ján a polgármester a vizsgálatot 
megszüntető határozatot hozott, egy
ben pedig javaslatba hozta, hogy a 
szükséges renoválásokra vonatkozó
lag a tanács saját hatáskörében mi
előbb intézkedjék.

— G yilkosság k ísér le te  és ön- 
gy ilk ossag . Bents Rádó zsablyai 
napszámos már évek óla haragosa 
Ban Ubrád zsablyai kanásznak. Gyű
löletét az idő csak fokozta, mely f. 
hó 14-én végzetessé vált saját ma
gára. Bórits Rádó tudta, hogy az 
említett napon délelőtt ellensége a 
talu végén levő lakásából a községbe 
megy és útja az Alsó-utcában fekvő 
háza mellett viszi. Revolverrel lesbe 
állt és mikor Bán délelőtt 8 óra táj
ban ar.a ment: — Meghalsz gazem
ber! — kiáltással rejtekéből e«Őugroit 
és revolverét elsütötte. Bán ene -  
a golyó csak combját horzsolta, ko
moly baja nem esett — futásnak 
eredt és a rendőrségre menekült. A 
helyszínére sietett rendőrfelügyeló
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azonban csak a gyilkolni akaró Berits és egy asszonyt a kutyák elé dobtak.
holttestére akadt. Ugyanis Berits A város óriási rettegésben van. 
Lh-ón lá tv án  h a rag o sán ak  m airm ann-István látván haragosának megmene 
külését, gyorsan magára fordította 
fegyverét és szivén lőtte magát. A 9 
niin -es golyó rögtöni halálát okozta

— A lapszabályjóváhagyás. A
belügyminiszter a „Bácstóvári pol
gári kaszinó" alapszabályaitjóváhagyó 
záradékkal látta el.

— S zélh ám os szabósegéd. Breki 
Antal bajai illetőségű szabósegéd, 
hosszabb ideig Szabadkán vállalt 
munkát és ezen idő alatt Kramer 
Antaltól gépet és szerszámokat kapott 
használatra. Breki azonban a mun
kát hamarosan megunta és a köl
csön vett eszközöket elzálogosítva, 
e hó 8-án egy helybeli fiakkerostól 
lovat vett, amelynek vételárát rész
ben meg is fizette, majd kiseb-nagyobb 
adósságokat is csinált néhány nap 
alatt, Hecht Jakabnétől pedig egy 
subát és egy lábzsákot kölcsönzött 
ki, tegnap pedig egy talyigát szer
zett be, amelybe lovát befogta és 
anélkül, hogy a becsapott hitelezők
től búcsút vett volna elkocsikázott a 
városból. Most a rendőrség keresteti.

— G yanús h a lá lozás' Horváth 
István mésfél éves fiú szüleinek la
kásán tegnap este gyanús körülmé
nyek között meghalt. Arcán nagy 
kiterjedésű égési sebek voltak lát
hatók. Holnap délelőtt fogják a halál 
ok megállapítása végett a rendőri 
boncolást megtartani.

— L opott áruk a piacon. A
polgári rendőrök ma délelőtt a piaci 
árusok között az egyik gyertyákat 
áruló egyénben, Szabó Mihály rovott 
múltú csavargót ismerték fel és kér
dőre vonták. A sarokba szorított 
gyertyaárus beismerte, hogy özv. 
Alaurer Alajosné mézesbábostói 60 
drb. gyertyát lopott, amelyekből 27 
darabot még meg találtak nála.

— B etörés és lopás. Vukovics 
István V- kori lakos házába tegnap 
este ismeretlen tettesek betörtek a 
kapun át és felmásztak a padlásra 
ahonnan 40 kor. értékű lisztet lop
tak el és aztán megszöktek. A meg
indított nyomozás már a tetteseket 
ki is derítette Rideg Róza, Szerencse 
Gergely és Tóth József többször bün
tetett egyének személyeiben, akiket 
le is tartóztattak.

Moszkva, febr. 17.

Lehetne talán a meghívókat apok
rif módon, a Búd. Tud. által kibo
csáttatni, ilyen szöveggel.

Minsk, febr. 17. alapot nélkülöző koholmány.

(A pétervári távirati ügynökség 
jelentése.) A minsk-bresti vasút kő
ül belül 50) munkása sztrájkba ál- 
ott. 8 órás munkanapot és béreme- 
ést követelnek.

T Á V IR A T O K

ía nZiOn„An; ... A Búd. Tud. jelenti: Az a ‘hir, kir. Ítélőtábla tegnap hozott Ítéletet. . .. . . avnati ügynökség j ,nintjia az jöngyilkosjelöltek Klubb-1 Erős Gáspár volt szabadkai keres-Gáspár
jelentése.) A moszkvai egyetem hall- jának önképző- és vigalmi bizottsága kedő és bűntársa, Halász Fülöp
gatóságának nagy része elhatározta, által e hó 20 án rendezendő álar- bűnügyében. Erős tudvalevőleg be-
hogy nem folytatja az előadások hall- cz°sbál nem lenne tombolával és szüntette fizetéseit és üzletét roko-
gatását virágcsatával egybekötve, — minden nának, Halász Fülöpnek adta el. A

A háb o rú .
Tókló, feb. 17. A Szabó mellett | szállította íe. Erős büntetését a vizs- 

Klev, febr. 17. I több rendbeli csatározás folyt az gálati fogsággal kitöltöttnek vették 
A helyi egyetem orvosnövendókei toszok és japánok között. A japá-1 a v ád lo ttak  közül p sn n án  Hálás? 

egyhangúlag elhatározták, hogy nem héz 0str01Ilágyuka’t. Az ür03zuk ko[n
tesznek államvizsgát. Készeknek nyi- hinált támadásokat intéztek, mely
latkoztak, hogy mint ötödévesek ál- ben gyalogság, lovasság és tüzérség
lanak a nép szolgálatába. | vett részl, de sikerült őket vissza

verni. i

Reform a báli meghívókon, j Tiiz esy szalám igyárban. ' REGÉNY CSARNOK.
Miután pedig a meghívókat tregé- Budapest feb. 17. Ma hajnali __________

diáknak földolgozni bajos; regényben öt orakor tüzet jeleztek a külső O v J  I ÍZL, I I I I  \» J r v .
megírva pedig senki se olvasná el Soroksári-uton lévő Herzl-féle sza-| 43
azokat — nyilvánvaló, hogy a báli lámi gyárból. Néhány perc múlva
meghívók számára az irodalomból jángban állolt az egósz helyiség
csak két torma marad: avers, vagy , . ...a humor szerencsére azonban a tűz nem

Az idei báli meghívók szállitmá- öltött nagy arányokat. A gyári tűz 
nya mind a kél fajtából hozott ér- olló telefonjelentése után, rövid idő atd a xangesbe vezet. a gass,

. , u , t , lva ,ne8érkezeLt a központ, tűz- __ Te ezt C3orgásnak nevezed?
í®ndezül ezt a me&hlv 11 őrség nagy apparátusával, majd utána A gályák alatt széles csatornában

a IX. kerületi tüzőrség is, s rövid sebes viz szelte át a kertet.
KpH m ai nannn  — l knrnna _  Imunka ütán sikerült a tüzet loka- A folyás irányát követték és a 
1905. évi február 20-án este 3 óra- lizálni> dacára annak, hogy a tűz kert hátulsó részébe értek. Itt az
kor fizessen T. Gzimed ezen,.hami- átcsapott a viztartány épületébe is. S j ^ ^ i ó b t r á t o k  "blle ^Itek és 
sitványra Garnevál herczeg O Fen- A tűz keletkezésének oka eddig is - | “ on Aer= k
sege rendeletéie. meretlen. Valószínű, hogy az egyik

— EGY IGAZ KORONÁT
s ezen összeget „Bolondok estélye" 
czimen
dásba.

Fizetendő este 8 órakor a pénz- | nalban lobbant lángra, 
tárnál vagy előbb váltott jegyért a 
rendezőségnél.

Egy község fiatalsága dallal hívja 
meg a kívül czimzetteket és becses 
családját a tartandó zártkörű jelmez 
és álarczos bálra. A dal sikerültebb 
sorai ezek:
„Magas politika törje magát békén,
Hogy mi lesz belőle, kisül majd a végén!
De mi obstruáljunk, amig tart az ex-lex,
Meit ha jön a böjt, a béke úgyis meglesz.
Föl föl ifja-vénje; dühöngjön a pártharez.
A sok I omndságot elfödi az álarcz“** *

Ezekre való tekintettel mi is aján
lunk azoknak, — a kik mint kívül 
czimzettek szoktak szerepelni — és 
b. családjaiknak — egy pár még el 
nem kopott formát.

Eredeti Jvolna például, a bűnvádi 
följelentés formája, a mely olyasfor
mán kezdődnék, hogy a kívül cziin- 
zett ur többszörös sikkasztás vádjá
val illettetik és a végén — termé
szetesen, szellemesen oda lyukadna 
ki, hogy a kívül czi.nzett ur meg 
bivatik az Erdei Kihágások Másod
fokú Felebbezési Bizottságának zárt 
körű bolondestélyére.

Hasonlóan hatást kellene, ha a 
meghívók névtelen fenyegetések alak
jában sokszorosiHatnának. Bl.

Kívül czi.nzett Ur!
Saját érdekében jónak látjuk — 

figyelmeztetni Önt, hogy a mennyi
ben a Helybeli Higgadt Elemek asz
taltársasága által e hó 2J-án az

Forradalom Oroszországba n.
Varsó, február '7.

Fraget gyáros sétakocsizásról ha
zatért, a ház kapujában egy mun
kás revolverből háromszor reája lőtt 
Két golyó a kocsit találta, a harma
dik golyó magát Fragetet, A munkás 
elmenekül'. Fraget a munkásmoz
galom ellenes irányzatnak egyik ve
zetőembere is igen népszerűtlen em
ber volt.

B erlin , február 17.
A »Vorw;irls« mai száma jelenti 

Mohilev ovosz városból, hogy ott 
valóságos középkori kegyetlenkedések 
folynak, A rendőrség elfogja az ut
cán a járókelőket, beviszi őket a 
rendőrfőnökségre és ott valósággal 
kínozzák őket. Kitörik a kezüket, a 
lábukat, levágják az orrukat és fü
lüket és vesszőt futtáinak velük.
Egy embernek kitolták a szemeit I Élveteg Láma emeleti termeiben tar-
és kitörték az ujjait. Az orvosok a 
rendőrfőnöknél panaszt tettek, de 
azzal utasította őket el, hogy velük 
is hasonlóképen fognak elbánni. 
A rendőrök két leányt meggyaláztak

tandó pikniken meg nem jelenik, a 
bált követő napon hasba fog lövetni. 
A mennyiben a golyónál a tőr kel
lemesebben érintené, kérjük ezt ve
lünk posztreszla.it tudatni.

TÜRVENYKEZES.
Az E rős-féle  b iin ilgy. A szegedi

helybeli kir. törvényszék csalárdbu
kás miatt Erős Gáspárt 10 hónapi, 
Halászt pedig 6 hónapi börtön- 
büntetésre ítélte, a szegedi tábla 
azonban az ítéletet megváltoztatta, 
amennyiben Erős büntetését 3 havi, 
Halászét pedig 14 napi fogházra

A vádlottak közül csupán Halász, 
élt az ítélet ellen felebbezéssel, 
azonban a főügyész mindkettőjük 
terhére felebbezett.

■ ■

A csónakot magával ragadta a 
raktárhelyiségben, amelyben tegnap I sebes ár és a sürü vizi növények

meghúzta közölt a , ,111 Gangeszbe vitte.
magát egy szikra s csak ma haj Hurrah! Megvagyunk mentve! 

kiáltott föl Róbert. Csak vihetne 
bennünket Kalkuttába ez a kis jármű.

— Esztelenség lenne ezt meg is 
kisérleni, válaszolta Róbert. Ehhez 
ezt a kis jármüvet nem használhat
juk. Ott van azonban egy másik, 
erre a czélra alkalmas jármű.

Henry megragadta egy vízinövény

SZÍNHÁZ.
M iuiszterváhág. Bérezik Árpád

nak Aliniszterválság cimü vigjátékát 
mutatta be tegnap színtársulatunk 1 indáját s ezzel a gondoláig húzta a 
sikerült előadásban. Maga.a. vígjáték, csónakot.
mint irodalmi mü kifogástalan. Nem j — Nem lesz könnyű dolog a kor-
inondjuk ezzel, hogy politikai köz- Hiányzás, jegyezte meg, de most
,, . . , . , . magunkban vagyunk és nem kellélen viszonyainkat, -  mert ezzel haJót0ré3fJ| tarta„unk.
foglalkozik, olyanoknak mutatja Átléptek a gondolába és a rohanó 
be, mint amilyenek, de hiszen a vig- ár nyilsebesen vitte őket a Gan- 
játéknak nem is rendeltetése, hogy geszbe, miközben csak a kormány- 
a kinövéseket a maguk meztelensé- lapát°t kellett igazítaniuk, 
gebe mulassa be a közönségnek, “ a ssa„ löl.lek az égre és
mert ezzel a célzatul drámát vagy ragyogták be a hullámokat. Kalkutta 
tragédiát kellene írni, hanem az, még sürü ködben pihent. Még csend 
hogy nevetségessé tegyen és nevet- uralkodott, csak néha hallatszott
tetve javítson. Ezt pedig elérte s daníS0S kiáltás, melyei a viszhang

. partról-partra dobott, ezen érdeméből semmit sem von le . , ,A két jóbaral tele tüdővel szívta az a körülmény, hogy a vígjáték I i(,vegöt a vldék
egyes jeleneteiben vagy a szereplők gyönyörűségeiben éldelegtek. A Kal-
jellemeinek egyes vonásaiban a kő-1 kultai kikötőbe érve, több hajóst
zönség az első pillanatban túlzást I hívlak segítségül, mert kelten nem
Iái. Ez a túlzás csak látszólagos és M "44, megállítani nyilsebesen úszó 

1 csónakjukat.hatása futólagos. A mi értékében és 
véghatásában megmarad ki fogásta 
lannak.

A szereplő művészek is kifogás
talanul megfelellek feladataiknak. E- 
gyetlen egy sem volt közöttük, aki

— Ni, hiszen ez Smithwork ur 
gondolája, kiáltott föl az egyik hajós 
a gondola megpillantásakor.

_  Természetesen, felelte Henry 
komolyan, kölcsönadta, hogy ma 
korán reggel ideevezhessünk. Az éjt

»,k játéka ellen kifogási emelhetnénk . pillájában lülWllttk. Vissza akarjátok 
vinni a jármüvet r

Jó volt az összjálék és a rendezés is. __ , ■ . ..  . . ,Kösse csak ide, majd reá akad. 
A fiatalemberek kikötöttek és a 

városba mentek, ahol előbb a ke-

posztreszla.it
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reskedők városrészót akarták meg
látogatni.

Smithwork háza elé értek. A ka
pus épen a kaput nyitotta ki. Ügyet 
sem vetve a kapusra, a házba lép
tek. A házban egyetlen emberrel 
sem találkoztak s igy tetszésük sze
rint dolgozhattak.

— Alkalmazottainak a dolgozó 
szobáiban nincs mit keresnünk, vélte 
Henry; menjünk egyenesen az ő 
irodájába.

Az első, amire itt tekinteteik estek, 
erős, tűzbiztos vasszekrény volt, mely 
félig a falba volt építve.

— Átkozott! Titkos lakat! mor
mogta Henry. Hanem azért kisértsük 
meg, talán mégis sikerül kinyitnunk. 
Minden képzelhető kulcsösszetételt 
megkisérlek.

Fél órai kísérletezés után meg
nyílott a titkos zár és néhány pil
lanattal később a szekrény összes 
tartalma az asztalra volt kiterítve.

Először is egy ötezer dollárt tar
talmazó csomag került a kezük 
ügyébe.

— Ezt zsebre tesszük, szólt Henry 
és pedig minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül, mert a mi jogos tulajdonunk.

Egy csomag levelet lapoztak ke
resztül.

— Hurrá! kiáltott föl Henry, ezt 
nevezem szerencsének!

— Mit találtál ?
— Rochford Harold és Róbert 

ártatlanságának megczáfolhatatlan 
bizonyítékát.

Iratot nyújtott át Róbertnek, me
lyet ez egy pillanat alatt átfutott.

„Rochford Johntól átvettem száz
hetvenötezer dollárt aranyban, amely 
összegért a következő értékpapírokat 
adtam át neki . . . "

Most az értékpapírok jegyzéke 
következett, mely teljesen megegye
zett a kutban talált elismervényen 
foglalt jegyzékkel. A jegyzék alatt a 
következő szavak voltak :

„Két példányban kiállíttatott Kal
kuttában. Kelt . . . .

Smithwork. John Rochford."
— Most már minden világos, je

lentette ki Henry, Rochford John, 
aki nagy üzleteket kötött, Smith- 
worknál helyezte el a pénzét, aki 
meg Klimpsonnak küldte Angliába.

Ily módon több százezer dollárt ki
csalhattak tőle, amiről nemcsak el
ismervényt adtak neki, de még talán 
kamatokat is űzettek. A inig Roch
ford Indiában lakott, minden jól 
ment; de azon a napon, amelyen 
Rochford Anglia földjére lépett, a 
korsó eltörött. Én legalább is egy 
millió dollárra becsülöm az öreg 
vagyonát. Ebből azonban már csak 
az utolsó százhetvenötezer dollár 
maradékára akadunk. Klimpson le
vele, melyben leleplez bennünket 
Smithwork előtt, azon a hajón ér
kezett Indiába, melyen mi. Ugyanaz 
a hajó, amelylyel én Rochforddal 
Angliába utaztam, vitte a levelet 
Klimpsonnak, amelyben óvatosság
képen Smithwork a szövetségesére 
hamisan átírta az értékpapírokat.

Folyt. köv.

Felelőn iierkeMztő:
D U G ö V I  C II  I M R E .  

Laptul aj (Ionosok : A Z A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

DomszRy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hó 1 9-én
egy első rendű

tambura zenekar KözretnüKö
o o odéséVelo o o

tombola estély
o o o o o otartatitf.

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
csapolásn kőbányai és pil- 
o o o o  seni sör. o o o o

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O f i l l é r .  Vastag betűkből 
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

r/(lS ^ZV ^am̂ur̂ erLakás mu U£j(IAe Mária okleveles 
szülésznő lakását Petőfi-utcza 'csirke piacz) 
idb Illés Síitái ur házába helyezte át.

MÍINÍ/Hi L i vásároljon az Antikvá íTlillUvIlhl riumban: Képes köny 
vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymua 
shim átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
é tetnek  és eladatnak.

•íin n c i zseblámpák részére képvi-
Ülllvn selők magas jutalékkal fel

vétetnek Brazda et Co. Wien, V .2  Schön 
Brunnerstr. 113.

feltételek mellett czirnbalom- 
órákat ad egy szakképzet 

czimba om-tanító. Czim a kiadóban
Kedvező

eSV nagykiterjedégü szőlő a rajta 
L lllllO  lévő házzal. Cim a kiadóban.

Viysjoáynft ‘ °zdouyve.'etö es-v ma'’ gyarországi hegyi vasút
részére kerestetik. Kimerítő ajánlatok bizo- 
nyitványmásolatokkal ellátva «B Z 3996* 
j. alatt Heinrich Schalek Wien I. Wollzelle 
11. küldendők.

I?O‘V a füszerszakmából
HUiliílI keresteik, aki a magyar 

és szerb nyelvet tökéletesen bírja Cim a
kiadóhivatalban.

id illin  Kiváló szép, legnemesebb faj 
. almát szállítok, kilóját 50
fillérjével; ötkilóa mintakosárral bérmente
sen 3‘50 koronáért. Mertz Károly, Nagy
váradon.

ltÍr/tüQ liiVÁ ü£yes kereskedőnek, be- III/j Ivo JV iv  rendezek rőfös, rövidáru 
és cipő fióküzletet május hó 1 éré, 2—3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

Hóli Olft r̂ 8/ vény társaság érettségizett, a 
■Jlvnvív magyar és némzt nyelvben, va
lamint a gépírásban jártas gyakornokot 
keres. Ajánlatok „Jövő 377 >4U szám alatt 
Schvarz József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utca] cimz ndök.

„Hely és iiló“ -nek, „Fekete 
szem ü k n ek , „Piros s z e g f ő 
nek és Reménytelen özvegy-
HOL van a kiadóhivatalban.

a •

Ü z le t  m e g n y i t á s !

ki e le g á n sa n  és  
o lc s ó n  a k a r  

r u h á z k o d n i, az forduljon

F a ra g ó
cég  női- és gyerm ekrnba üzletéh ez
Gőzfürdő-utca Su- Ba jri. H
gár Béla mellett, <1 31 0 1
mindig a legdi vato abb női blu 
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és mindenfajta- 
tázi kötények, női ingek és gyer- 
iiiekriib. k nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel

f a r a g ó  M .,
edenypiac, Batthányi- (Gőzfürdő) utca 

Sugár Béla mellett.

LAKÁS HIRDETŐ.
50 ÍHl. Egy ü li. 

lakás h ird etés! 50
anr Föposta közelében

3  k is e b b -n a g y o b b  
ú r i  l a k á s  k i a d ó

Cim a kiadóhivatalban.

Keresek a főtér közelében

2 - 3  szobás nri ’aljásl
Cim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcaTszoba
a főtéren kiadó. Cim a kiadóhivalban

w
a Bercsényi-utcában május 1-től

t i )  nagyobb, szép Villanyos pin<«.
helyiség. — Cim a kiadóhivatalban.

Tiszt u ra s a k
alkalmas az uj honvódlaktanya köze
lében, tgy igen szép la id ;  is liiív a l
Kiadó.--------Cim a kiadóhivatalban.

Kiadd lakás.
Közel a piachoz Kölesei utcza 255. sz

egy iiri lakás
külön bejárattal, az udvarban jó ivó
víz, 2 szoba, egy előszoba, konyha, 
pince, éléskamra, padlás, m ájus l-tő l 

kiadó.

Deák-utcában

«83f emeleti laRás Kiadó
május 1-től. — Cim a kiadóban.

B ú t o r o z o t t  s z o b a
főtéren, városházzal szemben elő
szobával, villanyvilágítással, erkélylyel

azonnal Kiadó.
Felvilágosítás kapható Kunetz Kálmán 

üvegkereskedésében.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes nri la y s
május 1-től kiadó. Cim a kiadóban.

Keresek egy

2 szobás laKást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

KIADÓ LAKÁS!
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében 
egy különálló úri lakás, 
mely áll több szobából, 
mellékhelyiségekkel, is
tállóval és kerttel május

hó l-tő l kiadó.
V asú tta l sze m b e n

levő házamban

három szobás lakás
k ia d ó .

U c l i t n e c k e r t  K á r o ly .

-4 szoToáToól
és egy alkófból álló

úri lakás
nagy mellékhelyiségekkel a Széchenyi 

téren május hé l-tői

W F 3 s c ia ,d .ó -
Cziine a kiadóhivatalban.

N jo o n to tt a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




