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goztatott kérdést, mikor fogunk szokásöá évi közgyűlésein. A tegnapi
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Még ma sincs meg országunk
ki magát az ott elhangzott beszédek
adósságleveleink itthon nagyobb révén, a melyek igaz, magyar hangja
gazdasági függetlensége, már is a
piacot
találjanak
?
Az
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lelkesedéssel töltötte be a díszes fa
legszélesebb alapokon folyik el
dők
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tör
lak közé gyűlt díszes közönséget.
lenünk az agitátió. Fenyegetnek
vények revíziójában volnának,
Az ülést a beteg Pankov its Andor
sok minden léiével, amelyek
A biztosítási novella tervezete intéző igazgató helyett Vermes Béla
közül a legenyhébb az a biz
I)e vizsgálj tik közelebbről pénz már 1898 óta készen van. Eb nyitotta meg s azután Farkas Zsigtatás, hogy a tönk szélére fo
mond tiszteleti vezetése alatt folyt
ügyi összeköttetéseinket Ausztriá- ben van valami haladás á cél tovább.
gunk jutni. Ezeket a fenyege val. Állami emisszióknál az ed
felé. Az árvapénztáraknak meg
Az 1904. évi zárszámadásokat
téseket (oleg abból az időből digi gyakorlat szerint «gy pénz
kellene tiltani, hogy hitelüzle 23467 kor. 70 fillér bevétel ős 23051
ismerjük, amidőn Széli és Kör- csoport vette át a kibocsátott
tekkel foglalkozzanak, mert ez kor. 99 fillér kiadással megállapítot
ber között az emlékezetes syl- kölcsönkötvényeket. Ebben a
egyáltalán nem egyeztethető ták; ugyancsak megállapították a
veszteri egyezmény létre jött. csoportban bosszú időn át az össze hivatásukkal és arra kel mérleget is 242350 korona vagyon
Másnap mindjárt egy bécsi, te osztrák intézetek és cégek vol lene őket szorítani, hogy a 224324 korona teherrel és igy 18025
kintélynek örvendő lap, elő tak a fötényezök addig, mig a letéteket állampapírokba és zá korona 64 fillér tiszta vagyonnal.
Megállapította és megszavazta a
állott azzal a fenyegetéssel, hogy Hitelbank elérte mai színvona loglevelekbe helyezzék el. Aján közgyűlés
az 1905. évi költségvetést
ha Magyarországnak nem kel lát, Most is jelentős tényezője latos volna a kisebb kamatozó 29065 korona 71 fillér bevétel és
lenek többé az osztrák ipar ennek a csoportnak a Botschild- nyereménykötvények kibocsátá 27965 kor. kiadási előirányzattal és
cikkek. akkor viszont ok nem ház. Nem hihető, hogy ez a sának eszméjével is foglalkozni. id. Vrankl István pénztárosnak buzgó
reflektálnak a magyar értékpa bankcég „pour honneur du Ez ésetben tanulmánytárgyává működése elismeréséül hálás köszö
pírokra és egyáltalában fel fog drapeaux**, az osztrákoknak való volna teendő, vájjon az osz- netét szavazott.
A titkári jelentés — melyet Vali
ják hitelünket mondani.
kedvelgésböl csinálja a trans- lálysorsjáték, amely az ilyen Gyula terjesztett elő - - megemléke
Fenyegetésnek elég nagyhangú akciókat. mert hisz tudvalevő, kisebb nyereménykötvények el zik Gyelmis G. i ö és Farkas Zsigmond
volt ez a kijelentés és úgy lát- hogy néhány év elölt szó esett adását megnehezítené, fentar- egyleti tagokról, akik 1900 korona
szik tetszett is odaát, mert most | arról, hogy ez a világcég, poli- tandó a szerződés lejárata után
buzdító
ugyanez a lap megismétli ki-1 tikai okokból Budapestre teszi j is Igaz, hogy igy az állam egy hatása remélhetőleg a pénzügyi kijelentéseit. Igazán nem érde át főtelepét. Az Osztrák hitel bizonyos fix bevételtől elesnék, bon'akozús alapját fogja megvetni.
FlőterjC'Zli, hogy Schmausz Endre
melnök meg a gazdasági önál intézet, a Wiener Bankverein, ámde ez busásan behozható
lóságot, ha ezek a kijelentések Lánderbank, Bódén credit insti- volna, a nyereménykötvények ijazgaló elköltözés miatt, Paukovits
egy pillanatig is gondolkodóba tut stbinek, mindnek óriási az jobb értékesítési árfolyama állal Andor betegsége miatt Birkáss Gyula
pedig elfoglaltsága miatt az igazgatói
ejtenének, Tény az, bogy a érdekkörük hazánkban, amelyet és végül az a biztonság, hogy tisztükről lemondtak. Helyük a turnus
külföldön és elsősorban Ausz bizony sohasem az irántunk eladósodásunkat a külfölddel hátralevő egy évére ezen közgyűlésen
triában jelentős adósságaink váló szeretet, hanem a szép szemben csökkentjük és ha töltendő be.
vannak. 5'3 milliárdot kitevő jövedelemre való kilátás szer zánkban a „kis tőkések** osz A tagok számára vonatkozó sta
állainadóságunkból 1’6 milliárd zett meg számunkra. Képzel tályának megteremtéséhez az tisztika előterjesztése után megemlé
kezik a .jelentés az egyesület helyi
Ausztriára esik. Záloglevelek köt hetö-e, hogy ezek az intézetek első lépéseket megteszszük, — ségeiben rendezett társadalmi ünnep
vények és részvények után a jövőben, amikor Magyaror olyan előnyök, amelyek meg ségekről.
Megemlékezünk arról, hogy március
évente 130 milliót fizetünk el szág iparának fejlesztése által jszerzésére áldozatok hozatala
15-ét az egyesület családias bensőkamatokban a külföldnek, amely gazdaságilag még erősebb lesz, | sem indokolatlan,
séggel
helyiségeiben
ünnepelte
meg,
mint
ma,
állam-papirjaink
elaA
most
megnyílt
parlamentből 33 millió esik Ausztriára,
.Jókai Mór ravatalára koszorú helyez
'feliát igaz, hogy jelentősek az dásától idégenkedni fognak ?,.nek figyelmébe ajánljuk ezeket tetett el. — A főispáni beiktatást
Ausztriával szemben fennálló kö képzelhetö-e, hogy az osztrák a kérdéseket. Ha osztrák szotn- követő tisztelgésen küldöttségileg
telezettségeink, de ezeket Ausz- bankok, azon magyar intézetek szédjaink látni fogják, hogy fe- üdvözölték Bezerédy Istvánt az egy
tria korántsem önzetlem b a -!kibocsátványainak eladását am e-; nyegetéseiket komoly óvintéz- let és választmányának régi buzgó
tagját.
rátságból, hanem a legreálisabb lyekkel szorosabb üzleti viszony-: kedéseink által nevetségessé letA jelentés további folyamában
üzleti érdekből vállalta el. A ban vannak, el fogják banya- tűk, akkor talán alaptalan fe- különös büszkeséggel emlékezik meg
közös gazdasági politika csak golni? A józanul gondolkodó nyegetéseikkel is el fognak hall- azon sikerült mükiállitásról a melyet
a kaszinó 19Ö4. év tavaszán rende
előnyére vált Ausztriának, mert kereskedelem nem tud olyan gatni.
zett. Az eszme megpenditéseért és
különben bizonyára nem tar könnyen öngyilkosságra vete
propagálásáért hálás köszönetét mond
medni,
mint
a
fanatizmus
által
totta volna fenn ezt a viszonyt
dr. Miikó Izidornak az egyesület
40 esztendeig és nem tiltakoz irányított politika!
finom érzékű illusztris igazgatójának,
k özgyű lése.
De látva a folyton visszatérő
továbbá Raichl J. Ferencnek a tár
nék most minden eszközzel
annak felbontása ellen. Most gyűlölködést ellenünk, ismétel A kaszinó közgyűlése jelentőségé lat rendezőjének. Végül emelkedett
mégis azt szeretnék elhitetni ten felvetjük azt a sokat han- ben messze túleső az egyesületnek szavakban buzdítja a tagokat az
az egész világgal, hogy Magyarország fog károsodni, ha az
eddigi viszony lazább lesz. Kép
telen felfogás, amelyet a józa
nul és elfogulatlanul gondol
kodó külföld bizonyára nem fog
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A „Nemzeti Kaszinó"
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Emeli az étvágyat éa a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és éjjeli Uzadást. — Kellemes szaga és ió ize
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2.

A koalíciós tehetetlenség legfrisebb
egyesület buzgó támogatására. — A
lelkes beszédet a választmány meg szülötte: Darányi Ignác. Aki még meg
választása követte.
hívót nem kapott de megkapja ma
Megválasztattak: Igazgatók: Bezerédy István, dr. Flatt Viktor, dr. és valószínű, hogy délután öt óra
Purgly Sándor. Választmányi tagok: kor indul Bécsbe. Meghívást kaptak
Dr. Békeffy Gyula, Birkáss Gyula, még Hodossy Imre, Láng Lajos és
dr. Biró Károly, dr. Blau Géza, Bren újabb meghívást kap Wekerle Sán
ner József, Csajkás Kálmán, dr. dor. Bécsi beavatott körökben már
Dekker Gyula, Decsy Dezső, dr.
Dembitz Lajos, Emanuel Győző, dr. ténynek emlegetik Wekerle minisz
Eperjessy Béla, Farkas Zsigmond, terelnökségét. A koalíció tehát hasz
dr. Fölser István, idb. Franki István, talan jelöli Darányi Ignácot.
ifj. Franki István, dr. Geréb Mihály,
* * *
Höbl G. Ferenc, Kratschmeyer János,
A szövetkezett ellenzék a keddi
Lányi Mór, ft. Mamusich Bódog, Mamusich Lázár, Milassin Illés, Milo- választásra uj állást rendszeresitett
szávlyevich Milán, Mucsy György, Szavazási ellenőröket. Akiknek az
Nachodszky Emanuel, Pertich Mihály, lesz a feladatuk, hogy a szövetke
Paukovich Andor, Piukovich József, zett ellenzék tagjainak szavazását
dr. Polgár József, Regényi Lajos, dr.
Salánky József, dr. Schnier György, éber figyelemmel kisérjék. Az ellen
Takács Ede, Törley Gyula, dr. Tö zék vezérlő-tanácsának tudomására
rök Ármin, Varga Károly, Varga jutott ugyanis, hogy a függetlenségi
Ágoston, dr. Vécsei Samu, Váli Gyula, pártnak igen sok tagja nem akcep
Vermes Gábor.
tálja Rakovszky Istvánt 'a képviselő
Esti 8 órakor a közgyűlést diszlakoma követte, melyen mintegy ház alelnökségére és szavazatukkal
ötvenen vettek részt. — Az ünnepi inkább Barabás Bélát vagy más füg
szónoklatot azen közgyűlési lako getlenségi párti jelöltet támogatnak.
mákon rendesen a közgyűlés elnöke Teltek ugyan indítványt, hogy a
mondja. Az idén Farltas Zsigmond szövetkezett pártok tagjai nyitott
volt az ünnepi szónok aki a Casinó
ezüst bilikomával kezében idézte szavazó-lappal szavazzanak, mert igy
Széchényi szellemét, kérve minden az ellenőrzés egyetemes, tehgt nem
hatót, hogy közös munkára serkentve sértő; de az indítványt nem fogad
a nemzeti egységes, erős társadalom ták el, mert ezzel a szervezés el
elérésére a Casinó minden tagját s
vesztené titkos jelleget. A szavazási
a nemzet minden hű hát.
A beszéd mély és osztatlan ha ellenőrök azonban barátságos bete
tást gyakorolt a jelenlevőkre s úgy kintésre kérik a szavazó-lapokat,
látszott, hogy az ünneplő közönség mielőtt a szavazó azt a gyüjtőládába
tartós hangulata egy szebb jövő dobná.
hajnalát köszöntötte.
*

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 20.

A helyzet csak most lesz válsá
gossá. Eddig csak helyzet volt, annak
is rossz helyzet, de most már válság.
Alkotmányunk válsága.
A bécsi körök nem engednek egy
jottányit sem. A hadsereg magyar
részének megmagyarositása ügyében
még csak ígéretekre sem hajlandók.
A többi dolgokban csak ígéretekre.
Azonfelül határozottan ragaszkod
nak egy olyan kormányhoz, mely
vagy a szabadelvű pártból kerül ki.
vagy ennek bevonásával és támoga
tásával alakul a régi 67-es alapon,
Ha ezt igy megalakítani nem si
kerül, akkor egy átmeneti »ügyviteli“
kormányt akarnak, még pedig a volt
kormány államtitkáraiból.
Közöljük ezt, bár nemcsak azért
tartjuk képtelenségnek, mert az ilyen
kormánynak a Házban többsége
egyáltalán nem lenne.
A szövetkezett ellenzéken pedig a
leghatározottabban el vannak arra
tökélve, hogy semmit sem szavaznak
meg, sem költségvetést, sem újoncot
addig, inig a helyzet tisztázva nin
csen.
Még a holnapi nap irányában is
reménykednek Bécsben. Azt hiszik,
hogy ez lesz a szövetkezett ellenzék
első kudarca.
Minden esetre igen sok függ a
Ház holnapi mikénti megalakulásá
tól és mindenki lázas kíváncsisággal
a szavazás eredményét.
* ♦ *

Nagy és eleven volt az élet ma
délelőtt a képviselőházban, ha nem
is tai tollak ülést. A kilenc osztály
vizsgálta a mandátumokat s ebből
az alkalomból persze ott volt vala
mennyi képviselő. Nagy feltűnést
keltett gróf Andrássy Gyula hosszas
tanácskozása báró Bánlfy Dezsővel.
A homoregius fél tizenegy órától
tizenkét óráig sétált karöltve a fo
lyosón az ujpárt vezérével mély be
szélgetésbe merülve.
Az egyes osztályok a következő
képpen alakultak meg:
1. osztály. Elnök: Polónyi Géza,
jegyző báró Dániel Tibor.
2. osztály. Elnök: gróf Apponyi
Albert, jegyző: dr. Baross János.
3. osztály Elnök: Szederkényi Nán
dor, jegyző: dr. Benedek János.
4. osztály. Elnök: Illyés Bal int,
jegyző: Hammersberg László.
5. osztály. Elnök: Darányi Ignác,
jegyző: Szász Zsombor.
6. osztály. Elnök: báró Bán (ív
Dezső, jegyző: Óváry Ferenc.
7. osztály. Elnök: Szághy Gyula,
jegyző: Szatmári Mór
8. osztály. Elnök: Szalay László,
jegyző: Trubinyi János.
9. osztály. Elnök: gróf Eszterházy
Mihály, jegyző: Kálosy József.
Eszerint valamennyi osztályban
az ellenzék jelöltjeit választották
meg elnököknek. A megalakulás)
után a megbízóleveleket vették tár
gyalás alá s számos apró formahi
bákat fedeztek fel. Azok közül a

1905. február 11.

A meggyilkolt nagyherceg.

képviselők közül, akiknek a mandá
tumai teljesén kifogástalanok, min
B e r lin , február 20.
den osztály választ az állandó iga
A «Voss. Ztg.>-nak Pétervárról
zoló bizottságba egy rendes és egy Szergiusz nagyherceg egyéniségéről
póttagot.
ezeket jelentik:
Annak idejében, amikor a Morosovbotrány napirenden volt, kiderült,
hogy a tízezer meleg takaróból,
amelyeket Morosov gyáros adományo
A főrendiház ma délelőtt tizenkét zott a harctéri sebesülteknek, nem
órakor ülést tartott, amely elvégezte kevesebbet, mint hatezret Moszkvá
ban eladtak és nyíltan beszélték,
a megalakulás munkáját. Az ülés hogy a lopást Szergiusz nagyherceg
előtt a főrendek gróf Csáky Albin udvar ban követték el. Egyszerre
elnöklete alatt értekezletet tartottak, megszűnt a további adakozás a sebe
melyen egyöntetű eljárásban állapod sültek számára s hangzott a szó
nem is leplezetten, hanem nyíltan:
tak meg.
— Minek adakozni ? Hisz a nagy
Az ülésen az elnök részvéttel em herceg és emberei egészségesek!
lékezett meg gróf Esterházy Ernő,
Azokban a napokban a gazdag
Máriássy János, Bohus István és moszkvai kereskedők azt a bizalmas
gróf Szápáry Gyula haláláról. A fő értesítést kapták, hogy a nagyherceg
rendiház részvétét jegyzőkönyvben a hazafias adakozás hirtelen meg
szüntetése miatt nagyon el van ke
örökíti meg. Ezután tudomásul vet seredve. De nyomban következett a
ték az igazoló bizottság jelentését. biztatás is, hogy a nagyherceg neje
Következett a választás. Jegyzők Erzsébet nagyhercegnő minden ado
nek megválasztották 58 szavazattal: mányt, amely az ezer rubelt meg
gróf Almássy Imrét, gróf Degenfeld- haladja, sajátkezű köszönő levélben
fogja nyugtázni.
Páll, gróf Esterházy Jánost, Haál
Á dolognak meg voltak a követ
Józsefet, Latinovits Jánost, báró Rud- kezményei, Most már adományokkal
nyánszky Józsefet, gróf Széchenyi elárasztották a nagyhercegi palotát.
Bertalant és 47 szavazattal: gróf De több héten át csak 999 rubelt
Széchenyi Viktort. Háznagy lett: tett ki egy-egy adomány és egyet
lenegy sem haladta meg az 1000
báró Nyáry Jenő.
rubelt. Elképzelhető, hogy ez a néma
Ezután az igazoló, gazdasági, — demonstráció valósággal lesújtóan
mentelmi, közjogi és törvénykezési, hatott, mert világosabban nem le
pénzügyi, közgazdasági és közleke hetett már kifejezni azt, hogy Mosz
dési, naplóbiráló s a függő állam- kvában senki sem áhítozott a nagy
adósság ellenőrzésére kiküldött bi hercegné írásba foglalt köszönetére.
Hogy ez a tüntetés végtelenül el
zottságik, továbbá a királyi és or
keserítette a nagyherceget, az ma
szágos legfőbb fegyelmi bíróság és gától értetődik, ingerültségét hihe
a közigazgatási fegyelmi bíróság tag tetlenül felkorbácsolta a kereskedői
világ magatartása és ez volt az oka
jainak megválasztása.
drákói rendszabályainak.
A két bíróság tagjai lettek:
P é te r v á r , febr. 20.
Királyi és országos legfőbb fe
Szergiusz nagyherceg emlékére
gyelmi bíróság. I. Rendes tagok: 1. Moszkvában 28 án tartanak gyász
gróf Almásy Imre, 2. Benicky Fe istentiszteletet. Holttestének teme
renc, 3. dr. Chorin Ferenc, 4. Daru tése, mely egyelőre Gsudov-kolosváry Alajos, 5. gróf Dessewffy Aurél, torban marad, májusban lesz Pé6. Gáli József, 7. Karap Ferenc, 8. tervárott.
dr. Kautz Gyula, 9. Latinovics János,
10. báró Majthényi László, 11. gróf
Nádasdy Ferenc, 12. báró Nyári
TÁJÉKOZTATÓ.
Jenő, 13. báró Prónay Dezső, 14.
Szabadkai közkönyvtár ős m’izeum. Nyitva
báró Révay Gyula, 15. báró Rud- t.zcrdán <s szombaton délután 3-tól 6-ig
Vasárnap d .-lelőtt 9 tői 12-ig.
nyánszky József, 16. gróf Széchényi
Országos vásár Pé ervárad február 24.
Február 22. A szabadkai pincéit kar bálja
Béla koronaőr, 17. gróf Széchényi
Nemződ kaszinó ót termében.
Imre, 1S. báró Vay Béla.
Február 25. A Sz retetrol ciihzett sza
II. Póttagok: 1. Báró Baich Milán, badkai nőegylet táucestélye a kereskedelm i
egyesülni (Nemzeti nagyszállód!) helyisé
2. Szabó Jenő, 3. Gróf Degenfeld- geiben.
Február 25. M. á. v. szolgaszemélyzet
Schönborg Pál, 4. Gróf Széchényi
tánczmulatjága a Spitzer Ignácz-féle ven
Bertalan, 5. Báró Ambrózy István, déglőben.
Február 26. A szabadkai . Világosság“
6. gróf Teleki József.
cimü női asztal ács i«ág tánc nulatsága a
Királyi és oszágos közigazgatási Szarvas vendéglőben.
Február 26. A k a tli. kór rendkívüli tisztfegyelmi bíróság. I. Rendes tagok:
njpó közgyűlése.
1 Gróf Bánlfy György királyi főMárcius 4. A szabadkai kereskedő ifjak
ajtónál lómester, 2. báró Bohus Zsig társulatának táncmulatsága a kereske ’elmi
egyesület helyiségében.
mond, 3. Daruváry Alajos, 4. gróf M árcius 5. A Katholikus legéuyegvlet
Eszterházy Miklós Móric, 5. báró farsan i balja az egycnilor. helyiségeiben.
Március 6. A szabadkai altaian »s munHarkányi Frigyes, 6. dr. Kautz Gyula, kasszervezct táncvigal na a Spitz er Ignácz7. Karap Ferenc, 8. gróf Mailálh féle vendéglőben.
Március 7. A m. á. v. altiszti kör miiJózsef, 9. Majthényi László, 10 ki dvplö szakosztályának hangversen nyel
Oberschall Adolf, a királyi Kúria egyb k itött házi estélye saját helyiségeben.
Március 7. Nagy álarcos bál a Pest
másodelnöke, 11. báró Prónay Dezső. szálloda
összes termeiben.
12. Ráth György.
Március » Cigányhál, a Spitzer ígnáeféle vendéglőben.
II. Póttagok: 13. Gróf Keglevich
Gábor, 11. gróf Zichy Károly, lő,
— S z e m é ly i h ír. Dr. P/ate Bo
Laszkáry Gyula, 1G. báró Ambrózy nifác tankerületi főigazgató tegnap
István.
városunkba érkezett és ma délelőtt
meg kezdette a helybeli főgymnasiumban az előadások látogatását.

A főrendiház ülése.
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__ L apunk k iad óján ak elj<‘g y - \ tüzveszedelem teljesen elpusztította. nappal s azt hiszik, nem is fog többé
zése ü n n ep e. Hamburger Mór la  A tűz keletkezésének oka eddig nincs visszatérni a szerb fővárosba.

punk társkiadója, tegnap tartotta meg
eljegyzési ünnepét Szegeden Iricz
Adél kisasszonynyal, özv. Iricz
Mórné füldbirtokosné (P. Ugráról)
leányával. Az ünnepély IKews Albert
szegedi kereskedő, a menyasszony
sógorának otthonában folyt le. Az
Őszinte szeretet, mely a családias
ünnepélyen az első perctől fogva
uralkodott, nem csak a jegyeseknek
hanem a megjelent rokonoknak és
vendégeknek is feledhetetlenné teszi
az eljegyzés ünnepségét.
— A bajai szfuhvz építése. Az
ujonan épitendő bajai városi színház
helyét tudvalevőleg a Teleki térre
tervezik. A hely alkalmas voltát
holnap fogja egy e végből összehí
vott bizottság megvitatni Az ér
tekezletre meghívták ifj. Franki Ist
vánt, városunk főmérnökét is, aki
holnap reggel fog Rajára utazni.

T Á V IR A T O K

megállapítva. A kár nagy része biz
Dumba a leggazdagabb osztrák M ágnásasszonyok a köuyiitosítás révén meg fog térülni.
arisztokraták egyike, óriás vagyon
vérii h ö lg y ek e lle n .
— L elep lezett csaló. Tegnap ura és nőtlen ember.
Szabijin házassága szerelmi há
B udapest, február 20. Magyar
délután beállított a rendőrségre egy
vidéki ember azzal a panasszal, zasság volt.
Lovaregylet legközelebb igen különös
hogy délelőtt a városban előtte is
inditványnyal foglalkozik. Egy a fő
meretlen egyén kivágta a mellényét
városban nagyon iól ismert istálló
és a benne lévő 760 koronát kira
tulajdonos inditvunyt nyújtót be a
gadva, megszökött. Elmondta, hogy
o sztá ly .
lovaregylet igazgatósága elé, amely
Nagy Andrásnak hívják és hogy
Arad, febr. 20.
Medgyesi János nevű társával jöttek
ben e könnyüvérü hölgyeknek a
a szabadkai vásárra ökröket venni.
Tegnapelőtt este nyolc órától kezd budapesti versenytérről való kitil
A pénz közös tulajdonuk volt és ve felváltva óránkint fegyveres hu
tását indítványozza.
arra kéri a rendőrséget, hogy tu szár járőrök cirkálnak az utcákon.
dassák vele kiraboltatását. A kihall
Ennek a szokatlan 'feltűnő intéz
A bábom .
gatást vezető rendőrkapitány előtt kedésnek az az oka, hogy a közö3
L on d on , február 20. A Daily
gyanúsnak tűnt félj a panaszos vi huszárság legénysége az utóbbi idő
selkedése s felszólította, hogy a ben igen garázda módon viselkedett. Telegraph jelenti Tokióból: Tegnap
vizsgálatot csak abban az esetben
November havában az Edward és itt megható gyászünnepet ültek
vezetheti tovább, ha megmotoztatja. Hadik huszárok összeverekedtek s ez Mecuue tábornokért, a 203 méteres
A megmotozás folytán csakugyan egy huszárkáplár halálával járt. A domb körül folyt ütközetek hőséért.
sikerült is a furfangos csalót lelep múlt vasárnap pedig ugyancsak a
A gyászünnepségen résztvett a dip
- A k ö zg a zd a sá g i bank k ö z lezni, mert a tarisznyájának bélése közös huszárok összevertek egy ci
g y ű lése és lak om ája. A szabadkai alatt megtalálták az oda rejtett 160 vilt és egy rendőrt, akit súlyosan lomáciai testület számos tagja és a
külföldi katonai átassék.
közgazdasági bank tegnap tartotta koronát. A jól kifundált manipuláció meg is sebezlek.
Ez a garázda viselkedés arra in
meg évi rendes közgyűlését. A meg tehát csütörtököt mondott és a tár
ejtett választások eredménye a kö sát ilyen módon megkárosítani akaró dította a 12-ik huszárezred aradi
vetkező: Igazgatóság: Leitner Zsig- vásárhelyi magyart hatóság félreve osztályának parancsnokságát, hogy
mond, Báics Gergely. Választmány : zetése r, miatt azonnal , 40 korona a divízió egész legénységét meg nem
Blumenduft báró: (az operában
Báb ri Mihály, Birkás Kálmán, Deák pénzbüntetésre ítélték, a mit le is fi határozott időig terjedő kaszárnya
fogsággal büntette.
egy kis táncosnőhöz) Arabella nagyIstván, Guttmann Lajos, Lipozencsics zetett.
A kaszárnyában állandóan 150 hu sám, adja ide a kezét, nyomja a szi
— E lg á z o lt Muliaucok. Tegnap
János, Mamuzsics Benedek, Péics T.
Boldizsár, Bádics János, Richter Jó délelőtt a vásári forgalomban majd szár van készenlétben s e készenlét vemre és mondja meg, mit érez ?
Arabella: (szégyenkezve). A pénz
zsef, Sztantics Antal, Vincze Dániel, nem végzetessé vált szereucsétlenség járőrei cirkáltak ma a városban,
Vincze János, Dulics Máté, Matievics történt a Petőll-utcáb.m. A fapiac ellenőrizendő, hogy nem szökött-e tárcáját.
*
*
Péter, Pertics Kálmán, Hadzsics Jó térségén három suhanc úgynevezett ki huszár a kaszárnyából.
A szigorú büntetést, amelyre kevés
— Micsoda Kőim zálogházas fia ?
zsef, Dr. Vécsei Samu. Este a Nem sukkozást játszott. Krajcárokat do
— ???
zeti nagyszállodában a szokásos la báltak föl, hogy elnyerhessék egy pé.da van a garnizonok történetében
— Iíohn szerelmi záloga.
\
komát tartották meg. A lakoma mástól, A játék annyira lekötötte a dandárparancsnokság szabta ki az
alatt Pertich Mihály a részvényese ligyelmüket, hogy nem vették észre a aradi huszárosztályra.
Tudósítónk ma reggel jelenti hogy
ket, Vécsey Samu dr. Lányi Mórt, feléjük közelgő Tüdő Gyura fuvaros
M ULATSÁG .
Perticli Mihály Mauojlovicsot és Ko kocsiját, amelyet a lovak épen abban Aradon minden másegyebet beszél
vács Jánost, mint cégvezetőket, Lányi a pillanatban ragadtak el, mikor a nek a huszárszázad letartóztatásának
F ű szeresek és k isk e r e sk e d ő k
okairól.
Egyesek
szerint
a
huszárok
Mór Pukecz Kálmánt, mint uj cég három suhanc mögé ért. A kocsi
bálja. F. hó 18 án tartotta a sza
fellázadnak
a
parancsnokság
ellen.
elütötte
mindhármukat
de
szeren
vezetőt köszöntötte föl.
badkai fűszer- és kiskereskedők egy
Bizonyosat
azonban
senki
sem
tud
csére kisebb nagyobb zuzódáson kí
lete ez idei táncmulatságát a Pest
— H á zasság. Barta Andor f. hó
és
a
parancsnokság
minden
felvi
vül komolyabb bajuk nem történt.
szálloda összes termeiben, amely az
26-án vasárnap délután 4 órakor Tóth Sándort és Poting Jánost sú lágosítást megtagad.
idén is igen szép és látogatott volt
tartja esküvőjét Csantavéren Kövecs lyosabb sebeikkel a mentők a kór
és úgy anyagilag, mint erkölcsileg
Erzsiké helybeli divatáruüzlet tulaj házba szállították, Kudhk Józsefnek
igen szépen sikerült és igy a rende
donosával.
a harmadik sérültnek sebeit maguk
zőség
fáradozásait
siker
is
koronázta.
bányán.
— A g y o n ta p o sta a bika. Bács a mentők kötözték be.
Jelen voltak:
— S a já t t u d ó s í t ó n k t ó l. —
almásról írják, hogy ott szombaton
— B icsk ázás. Hambalkó Máté
Asszonyok: dr. Vécsei Samuné,
Budapest,
1905.
feb.
20-án.
este Krahl József nagybirtokos bor kisszállási embert ma hajnalban a
dr. Taussig lzsóné, dr. Bilitz Hugóné,
zalmas szerencsétlenségnek esett ál vasútról jövet ismeretlen tettes meg
A könnöcbányai pénzverdében most dr. Hajnal Józsefné, Szabó Ernőné,
dozatul. Krahl aznap Baján egy te támadta és bicskával abelvállán sú fejezték be az uj szerb ezüst pénz Goldmann Bertalanná, özv. Kuntity
nyészbikát vásárolt, amelyet a köz lyosabb természetű sebet ejtett rajta. verését.
Ferenczné, Horovitz Simonné, Kozla
ségben levő házába szállitatott, ahol Gyógykezelés végett a mentők a
Az útnak indított szállítmányból Istvánné, Lányi Béláné, Németh Jó
az istálóban helyezték el a hatalmas kórházba szállították.
egy láda az utón eltűnt.
zsefné, Waldhauser Jakabné, Lidit
állatot. Estefelé hazaérkezett és első
A szenzációs esetről a következő Jakabné, özv. Butái Láczóné, Klein
ket táviratozzák Körmöcbányáról.
dolga volt, hogy az istálóba menjen
Manóné (Ó-Morovica), Licht Samuné,
Innen a tegnap este 7 órakor Reiner Árminné, Holecskó Albertné
a bikát megszemlélni. Egyedül lépett
induló vonattal száznegyvennégy láda (Orom), Kelemen Lászlóné, Vas vár y
be és körüljárta az eleinte nyugodtan
szerb ezüstpénzt szállítottak Bel- Józsefné, Schmidt Alajosné, Beck
álló bikát, de amint ez meglátta a
b o trán y a.
grádba a Szerb Nemzeti Bank szá Sándorné, Berger Józsefné, Rieger
vöröses bőrkabátban levő uj gaz
dáját, hirtelen vadul kirúgott, úgy
A szerb fővárosban már néhány mára.
Mihályné, Bukovina Nándorné, HeMég nincsen kiderítve, hogy hol, gedüsné Rieger Irma, Beck Manóné,
hogy a gyenge vézna ember azonnal nap óta sokat beszélgetnek az embe
elbukott az erős ütéstől, líraidnak rek egy családi botrányról, amelybe még Körmücbányán-e vagy pedig Grünvald Mórné, Koch Árminné,
nem volt annyi ideje, hogy felesz bele van keverve L umba brlgrádi útközben, a ládák közül egyet, ötven Mészáros Gáborné, Sz. Vágó Jánosné,
kilogramm súlyút, ismeretlen tolvaj Putetsal Istvánné, Balogh Józsefné,
mélhessen, mert a megvadult állat magyar-osztrák követ is.
Vasárnap, mint Belgrádból távira- ellopott. A Indában mintegy tízezer Klein Bélané, Kókai Antalné, Klopper
valósággal összetörte egymásután
következő rúgásaival, úgy hogy a tozzák, mar a politikai lapok is koronát érő pénz volt.
Simonné, Barth Henrikné, Gerber
A
láda
eltűnését
líis-Körösön
kon
szerencsétlen áldozata pillanatok alatt foglalkoztak ezekkel a híresztelések
Jakabné, Herei Vilmosné, Krausz
kilehelte a lelkét. A házbeliek csak kel. A belgrádi lapok előadasa sze statálták, de már a fővárosban ész Gézáné.
revették a kocsirendező tolatás köz
hamar észrevették gazdájuk távol- rint az úgy részletei ezek:
Leányok: Vetró Iduska, Goldmann
ben,
hogy
arról
a
kocsiról
amelyben
Dumba követnek viszonya volt
maradását és utána néztek az istállóba
Margitka, Kuntity Malildka, Horovitz
ahol líraidnak összelapitott holttes Szabjiu orosz követségi titkár fele az ezüsttel telt ládák vannak, le Ilonka, Lidit Vnmuska, Fekete Fran
tére akadtak. A szerencsétlen véget ségével. A liatal asszony néhány törték az ólompecsétet.
ciska, Kozla Mariska, Nojcsek VilA
lopást
tehát
még
a
vonatnak
ért ember a község leggazdagabb nappal ezelőtt Pétervarra utazott s
muska, Pataki Erzsiké, Lányi Etelka,
emberének hírében áll. Vagyonát onnan levelet irt férjének és közölte Budapestre érkezése előtt követtek el. Németh Mariska, Holecskó Vilma
A rendőrség azonban csak a líisKöfélmillió koronát meghaladó értékűre vele a dolgot. Megírta azt is, hogy
(üröm), Kelemen Róza, llajduska
becsülik. Agglegény volt és igy óriási válópert indított, miután nem méltó rösről kapott táviratból értesült a tol nővérek, Schmidt Juliska, Berger
vaj lásról s az éjjeli ügyeletesnek. Tö
vagyonát földhözragadt szegény ol arra, aogy férjének nevét viselje.
Jolánka, Mészáros Ilonka, Weiszberrök
Miklós
rendőrfogalmazónak
nem
Különös a dologban az, hogy
dalrokonai öröklik.
ger Szerén (Siófok), Grünvald Róvolt
módjában
egyelőre
a
vizsgálatot
Szabijin csinos liatal ember, Dunina
— L e é g e tt áru rak tár. A pusz pedig már ötvenegy esztendős.
egyébre kiterjeszteni, mint csupán a zsika, Vipa Margit, Kainer Ilonka
Spitzer Ilona, Klein Mariska, Léhner
tító elem érzékeny kárral sújtotta
kocsirendező
vallomására.
Szabijinné feltűnően szép, buszonvárosunk egyik legjobb hírnevű derék i-öt esztendős asszony. Szabijin mái
A vonatnak utána utazott Kre- Margit, Scháller Jolánka, Talczer
iparosát Horváth Sándort. A Jókai- ahagyl-a Belgrádot, miután a botrány csányi Kálmán detektivfönök, aki Hermina, SchalTer Rózsika (Ó-Moroutca 38 szám alatt levő kosárfonó miatt elhelyezték Tangerbe Dumba széleskörű nyomozást indít a rejté vica).
telepén felhalmozott összes árucikkeit
elutazott Belgrádból ezelőtt pár0111 lyes lopás dolgában.
tegnap hajnali 4 órakor keletkezeti

Fogságba vetett huszár-

Innen onnan.

♦

Belgrádi követünk szerelmi

1905. február 21.

BACSMEGYEI NAPLÓ.

KÖZGAZDASÁG.

KIS HIRDETÉSEK.

A testvérek, akik a vádlottak pad
ján ültek, minden kimerültségük
dacára sem bírták visszatartani a Minden szó 3 f i l l é r . Vastng betűkből «
tiltakozás megnyilatkozásának jeleit. f i l l é r . Legkisebb hirdetés 3 0 f i l l é r
Épen Adolf védője emelkedett föl, I ‘l k ’íu V‘Í K ü VK< Özv- Ham burger
hogy megkezdje végbeszédét, mikor Iju n iln VllllvZiíin* Mária okleveles
a háttérben az ajtó felpattant és Hzüb'sznö lakását Petőfi-utcza >csirke piacz)
Grewy Henry és Róbert, közöttük idb Illés ántal ur házába helyezte át.
s 11f, A II L l vásároljon az AntikváRosebal kíséretével a terembe lépett
1UU1UIJIKI riuinban : Képes köny
és a tanuk padjához járult.
vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok
Ugyanekkor a terem összes ajtait drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek
rendőrökkel állatta el.
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
— Mit jelentsen ez, vizsgálóbíró badkán Petőfi u. 68 sz. Blum háza gymna
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi
ur, kérdé az elnök.
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak

Tenyészállatok vásárlása. Tallián
Béla földmivelósügyi miniszter a tör
vényhatósághoz érkezett leirata ér
telmében a gazdakat ez évben is
segélyezni fogja állami tenyészállatok
kiosztásával. Ez a segélyezés a jö
vőben csak az állatok árának kamat
mentes részletlizetésére szorítkozik,
adományként senki sem kap állami
jószágot. Utasítja a miniszter a ha
Vége köv.
tóságokat, hogy a gazdák figyelmét
111
I ............... ü l— w
—
Felelőn szerkesztő:
erre alkalmas módon hívja fel és
I) U G 0 V I C II i M K E.
utasítsa az érdekelteket, hogy amenyiLaptulajdonosok : A Z A L A P I T Ó K
ben a köztenyésztésben mutatkozó
Szerkesztőségi és kiadúhivatali
tenyészállatszükségletüket állami köz
telefon szám: 62.
vetítéssel, esetleg kamatmentes rész
letfizetés mellett óhajtják beszerezni,
ily irányú kérelmükkel mielőbb, leg
később azonban március hó végéig »>
forduljanak az illetékes m. kir. állattenyésstési felügyelőséghez.

Milleniumtclcp“Nagyósz.

été tnek és eladatnak.
A'

feltételek mellett czirnbalomórákat ad egy szakképze t
cziniba om tanitó. Czim a kiadóban.
egy nagykiterjedéaü szelő a rajta
lévő házzal. Cilii a kiadóban.
i\íV

I H i’ll 8e&éd a füszerszakmából
I ld iü l kerestetik, aki a magyar

Iés szerb nyelvet

tökéletesen bírja

Cim a

kiadóhivatalban.

P Iliin Kiváló szép, legnemesebb faj
(Ijílllllll* alm át szállítok, kilóját 50
fillérjével; ötkilós mintakosárral bérmente
sen 3’5Ü koronáért. Mertz Károly, Nagy
váradon.

Ilir/ÍAtt liivÁ ügyes kereskedőnek, beI)I/ j I vd J v í v rendezek rőfös, rövidáru

REGÉNY CSARNOK.
A S Ö T É T T IT O K .
46.

ül

h
0
fi
0H
0
in
0

a

$
■0
Előhívták az indus szolgákat, akik n
0
ÖJ
a málhákat vitték. Smitwork látha rH
tóan megijedt, mikor megtudta, hogy 0to
P
>H
(D
elutaztak Ceylonba.
Jö
,1
— Ceylon, dörmügte Smithwork,
visszaérve irodájába. Angliába vivő
ut. Ha nem érem őket utol, akkor
féltem Klimpsont, az én szegény
Klimpsonomat. Vitorlás hajón utaz
tak ; én tehát gőzhajón követem
őket.
Szép és ta rló s szőlője
Rövid gondolkodás után Johnstont
csak annak lesz, a ki ingyen kéri Ma
szólította.
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának
— llusz perez múlva egy gőz árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami
hajóra van szükségem és pedig tel segélylyel és állami felügyelet mellett
létesült
jesen az én rendelkezésemre álló
gőzhajóra.
Johnston eltűnt, magára és ter
veire hagyva gazdáját.
c
s
e
h
Smithwork tekintélyes összeget
tett a zsebébe. Alkalmazottainak ki
adta a parancsot s azután a kikötőbe
indult.
5 kiló uj, sötés fosztott K D.GO.
Itt Johnston, már alkudott egy Jobb, fehér, dunnalágy, fosztott K
gőzhajó kapitányával.
12.—, K 21.—. Hófehér, dunnalágy
Két órával később gazdája fölött fosztott K 30. —, K 30. . Szétkül
virasztott, aki a hajó fedélzetén dés bérmentve utánvéttel. Kicse
az igazak álmát aludta.
rélés és visszaküldés ;i postadij
megtérítése ellen, megengedve.
XIII.
t i

á g y t ó 111

és cipő fióküzletet május hó l ére, 2—3
ezer korona biztosíték mellett, Neumann
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb
segéd azonnal felvétetik
a rész vénytársaság érettségizett, a

’ magyar és némzt nyelvben, va
lamint a gépírásban jártas gyakornokot
keres. Ajánlatok „Jövő 377h4 “ szám alatt
Fchvarz József központi hirdető irodájába
(Marokkai-utca] cimzc ndők.

LAKÁS HIRDETŐ.

50

50
Föposta közelében

ü li. E g y ü li.
lu k ás h ir d e t é s !

3 k is e b b - n a g y o b b
ú r i la k á s k ia d ó .
Cim a kiadóhivatalban.
Keresek a főtér közelében

2

lakást
Cim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcai szoba
a főtéren kiadó. Cim a kiadóhivalban.

Tiszt uraHnab
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép laU s istálóVal
Kiadó. _ — Cim a kiadóhivatalban.
Deák-utcában

egy emeleti laHás Kiadd
május 1-től. -- Cim a kiadóban.

B ú to ro z o tt s z o b a
főtéren, városházzal szemben elő
szobával, villanyvilágítással, erkélylyel

kiadd

P ‘llÍPQíin 5 kapa szőlő igen alkalmas Felvilágosítás kapható Kunetz Kálmán
I u lív n v ll építkezésre jutányosán eladó.
üvegkereskedésében.
Cim a kiadóban.

Petőfi-utcában egy szép
Dr. Schmiedt 6. főtörzsorvos és phi-

sicus hires

fü lo la ja

emeletes nri lakás
május 1-től kiadó. Cim a kiadóban
Keresek egy

2 szobás lakást

meggyógyítja az időleges süketséget,
fülfolyást, fiilzugást, sőt az idült a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.
nagyothaílást. Egyedül Plávslcs €L
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható.— Használati utasítás van hozzá.
Ára 2 Irt üvegenként.
•í-9

o! lehet legolcsbbaa

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-től kiadó.

Benedikt Sachsel, Lobes 155.

k é sz fé r fi ö ltö n y t,
A Rochford-testvérek elleni bünPosta Pilsen, Csehország
per tárgyalásának határnapja fel
B é rb e adó
g y e r m e k r u h á t,
virradt. A közönség, csak úgy mint ■»
jJXéS'" a főtérhez közel fekvő
nős k a b á to t
a bíróság, már régóta nem kétel
kedett a testvérek bűnösségében.
é s p a le to t
k o r c s m a h e ly is é g
A kiváncsiak kizött az első pad? e le g á n s a n é s
.« ...
f. c. m ájus l- t ő l.
ban ültek gyönyörtől ragyogó arccal JKL
Klimpson, Durham, Smithwork és ™" ■WB o l c s ó i , a k a r
Bővebb felvilágosítást adnak Kunetz
Johnston.
Testverek.
r
iih
á
z
k
o
d
n
i,
az
fo
rd
u
ljo
n
Smithwork, a fiatalemberek után
megindított eredménytelen hajsza
után. csak az nap érkezett Londonba.
SzabadHa, pöiér Vermes-palota. 30 év óta fennáll, jó forgalmú helyen,
Minthogy akkor Henryről és Ró cég női- és gyerm ekruha üzletéhez
Férfi öltöny........... 17 kor. feljebb
bertról semmi hir sem érkezett a Gőzfürdő-utca Sua Zombori-uton
Ulster ... ........... 99
városba, az a gondolat, hogy a tár
w r 6 Felöltő... ....
1t
gyalás ideje alatt nem jelennek meg gár Béla mellett,
5
Londonban, a négy lickót megelége- mindig a legdivatosabb női bill Gyermek öltöny.
Bővebbet Brummer Gvulánál Zom
i ó k , pongyolák, felső-és alsószok Gyermek felöltő ...
déssel töltötte el.
9
bori-uton.
A tárgyalás már javában folyt. A nyák, reform női és mindenfajta
vádiratot felolvasták; majd a tanuk házi kötények, női ingek és gyer- K ü lö n o s z tá lyr nöi=
kihallgatására került a sor.
inekrubák nagy választékban kap
k o n fe k c ió k b a n .
Az ügyész az esküdlek elolt ékes hatok.
Tisztelettel
a Bercsényi-utcában május l-től
szólással és meggyőző erővel ma
Női
Jaquetok
11
kor.
feljebb
F a ra g ó
gyarázta az esküdteknek a testvérek
egy nagyobb, szép Villanyos pinceNői Paletok
edénypiac, Batlbáuyi- (Götfürdo) utca
17 ..
ellen emelt vádat.
Fin_________
és leánvaallérok
5
helyiség. — Cim a kiadóhivatalban.
n
n
■i ■■■■I,. Sugár
■- —
.. Béla
. , . mellett.
. . _________
Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

Ü z le t m e g n y it á s !

t&ST F a r a g ó

Korcsmalielyiség

81 I I

Kiadd

II..,

