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Közgyűlés.
Ha a inai közgyűlést a néhány 

év előtti közgyűlésekkel össze
hasonlítjuk, jól eső érzéssel álla
pítjuk meg a különbséget a jelen 
javára.

A közgyűlések küzdelmei kez
denek az érvek harcai lenni; 
a személyeskedés kezd háttérbe 
szorulni. Még azok is meg
komolyodtak, akik ezelőtt szen
vedélyükkel irányi ották magu
kat. Megnyugosznak abban, hogy 
minden közgyűlési határozat 
ellen kereshetnek jogorvoslatot 
az illetékes felsőbb fórumoknál.

Kezdik a tekintélyt tekintély
nek elismerni, az elnöki méltó
ságot nem tekintik már a tá
madás célpontjának, a polgár- 
mestert nem olyan tisztviselőnek, 
aki csak azért ül az elnök mel
lett, hogy támadhassák.

Igaz azonban az is, hogy erre 
ok nincs is. Biró Károly pol
gármester a saját akaratát soha 
sem akarja a közgyűlés akara
tával szembe helyezni, amint
hogy a város ügyeinek vezeté 
sében is egyedül csak a köz
jót tartja szem előtt, bátran 
várva a törvényhatósági bizott
ság bírálatát. És ez a bírálat 
mindig az elismerés megnyilat
kozása. Bármily számban jelen
jék is meg a közgyűlésen az 
ellenzék, a tanács igazságos ja
vaslatait mindig egyhangúlag fo
gadják el. Ebben látjuk mi annak 
a helyes elvnek a megnyilatko
zását, hogy a politikai ellen
téteket a törvényhatósági bizott
ság üléseibe belevinni nem sza
bad. Ha Így haladunk tovább, 
talán még elérünk az ideális 
állapothoz.

Bezerédy István főispán pedig 
az elnöki méltósághoz illő hatá
rozottsággal tudja megvédeni 
az elnöki tekintélyt, szívesen 
engedve a bizottsági tagok kíván
ságának az elnöki határozatok 
tekintélyének megvédésével. A 
pártatlansága, melylyel a köz
gyűléseket vezeti ugyanabban 
az elismerésben részesül, mint 
aminöben részesül a polgármes
ter minden intézkedése.

Valami uj ez nálunk. Valami 
uj szellem a közgyűlési terem
ben, amely valószínűleg nem 
is fog már onnan távozni.

Ha valami még izgatja a 
szenvedélyeket, ez a választás. 
Ezzel azonban ki kell békül- 
nünk; ezt már a választások 
lélektana hozza magával. Öröm
mel állapíthatjuk azonban még 
itt is meg, hogy a választások
nál sem abban a bántó, a köz
gyűlés tekintélyét sértő modor 
ban nyilatkoznak már meg a 
szenvedélyek mint valamikor.

Ezeket az örvendetes tanul
ságokat vonhatjuk le a mai 
gyűlés lefolyásából.

Pedig ma reggel még sokan 
vihart jósoltak. Es a vihar, ha 
kitör, bizony nagyobb is lett 
volna a rendesnél, mert a tör
vényhatósági bizottsági tagok 
ma mindkét oldalon szokatla
nul nagyszámban jelentek meg. 
Már az ülés elején megtelt a 
terem, s a választások okából 
telve is maradt mindvégig.

A közgyűlés lefolyásáról szóló 
részletes tudósításunk különben 
a kővetkező:

** *
Bezerédy István elnöklő főispán 

pontban 9 órakor nyitotta meg a 
közgyűlést, zsúfolásig megtelt te
remben.

Vojnich Ferencz aljegyző a pót
tárgysorozatot, majd pedig a polgár- 
mesteri jelentést olvassa föl, melyet 
egyhangúlag vettek tudomásul Ez
után az

interpellációkra
került a sor.

Perge Lajos bizottsági tag inter
pellált a halászat ügyben. Sokszor 
ismertetett állításokat hoz fel inter
pellációjában, melyeket a tanács 
javaslata megdönt, s az interpelláció 
fölött a napúén Íré térést indít
ványozza.

A javaslat felolvasása után elnöklő 
főispán rövid várakozás után felteszi 
a kérdést, elfogadják e a tanács ja
vaslatát. Mini hogy szólásra senki 
sem jelentkezett, kimondja a hatá
rozatot.

Ekkor állt fel szólásra l’erge 
Lajos, a főispán azonban szólni nem 
engedi.

Zaj támad erre az ellenzéki olda
lon. Felszólalnak Fischer Jákó, Mu- 
kics Simon, Csillag Károly.

Bezerédy István főispán azonban 
nem vonja vissza határozatát, hanem

hogy az ellenzéket kielégítse, azt az 
ajánlatot teszi, hogy a határozat 
fentartásával beszéljen Perge Lajos. 
Ezt a közvetítő indítványt az ellen
zék is elfogadja, mire közmegftyug- 
vásban mondja el Perge bizottsági 
tag panaszát.

A tisztviselők fizetése.
Pillér Artur dr. indítványát a ren

dőrség fizetésének felemelésére vonat
kozólag a tisztviselők fizetésének 
jóváhagyásáról szóló miniszteri leirat
tal együtt tárgyalják. A leiratot tudo
másul veszik, s fedezetül a múlt évi 
pénztári maradványt jelölik ki a 
tanács javaslata értelmében, ellen
kezőleg Fischer Jákó dr. indítványá
val, aki uj domeszlikával akarja a 
fizetésemelést fedeztetni.

Egyúttal a fizetések rendezésére, 
a tanítói, polgári iskolai tanári, ren
dőrségi fizetést is beleértve, egy bi
zottságot küldenek ki, amely elabora- 
tumát az egyik közelebbi közgyűlés 
elé terjeszti. A bizottság tagjai lettek:

Flatt Viktor dr. elnöklete alatt: 
Antunovics József dr., Deák István, 
Csizmadia Antal, Farkas Zsigmond, 
Gyelmis Gerő dr., Békeffy Gyula dr., 
Janiga János d r , Lipozencsics Lázár 

j dr. Miikó Izidor uf., Milovszávlyevics 
Milán, Manojlovics Vladiszláv dr., 
Purgly Sánoor dr., Regényi Lajos, 
Törley Gyula, Varga Károly, Vojnich 
Gyula dr., Vujkovics Gz. Antal, Ker
tész Ignácz.

Ezután Biró Károly dr. polgár- 
mester szólal föl. Ecseteli a város 
kitűnő pénzügyi helyzetét, ami az 
uj éra működésének eredménye. Kö
szönetét mond a közgyűlésnek a 
tisztviselői kar nevében, amiért a 
fizetésemelést megszavazta s azon 
ígéretet teszi, hogy ennek megfele
lően a tisztviselői kar csak fokozot
tabb buzgalommal fog a város töre
kedni.

Blau Géza a birtokon kívüliséget 
akarja kimondatni a határozatra vo
natkozólag.

Pillér Artur indítványát akada- 
tolja meg.

A választások.
A terület megváltási ügyeknél 

megejtett szavazások Bíró Károly 
elnöklete mellett történnek meg.

Bezerédy István főispán a kandi
dáló bizottság megalakítását indít
ványozza.

Biró Károly dr. polgármester a 
törvényhatósági bizottság részéről 
leendő kiküldetésre három tagot 
ajánl, akikkel szemben az ellenzék 
Varga Károlyt, Reisner Lajos dr.-t 
és Fischer Jákó dr.-t ajánlja és erre 
névszerinti titkos szavazást kér, ami 
azonban fölöslegessé vált, mert Biró 
Károly ebbe megnyugodott, igy is 
kifejezést adva általánosan elismert 
pártatlanságának.

Bezerédy István főispán a maga 
részéről ifj. Vojnich Istvánt, Purgly 
Sándor dr.-t és Mdkó Izidor dr.-t 
nevezi meg tagokul.

A kapitányi állásokra egyhangúlag 
megválasztattak: Pertich Ernő, Ma- 
tnuzsich József és László Géza.

A II. aljegyzői állásra csak egy 
minősített pályázó jelentkezett s csak 
ezt kandidálják, mire Mukics Simon 
azt indítványozza, hogy tekintsék a 
pályázatot meddőnek és Írjanak ki 
uj pályázatot.

E kérdéshez hozzászóltak: Pillér 
Artur dr., Biró Károly dr., Reisner 
Lajos dr., Lipozencsics Lázár dr., 
aki a választás megejtését pártolja. 
Ekkor névszerinti szavazást kérnek. 
Elnöklő főispán azonban azt nem 
rendeli el, hanem Regényi Gábor 
drt. jelenti ki megválasztottnak.

Az altiszti állásra névszerinti sza
vazás-volt:

Kovácsevics Demeterre 111 
Gönczöl Balázsra . . 70
Kántor Rezsőre . . . 58

szavazat esett, pgy érvénytelen volt. 
Az elnök Kovacsevicset jelentette ki 
megválasztottnak.

Szállásbiztosnak egyhangúlag Tik- 
vicky Istvánt választják meg.

Az 1. oszt. irnoki állásra az ellen
zék (Simonyi pártja) ismét névsze
rinti szavazást kért. Beadatott 191 
szavazat. Ebből kapott:

Weisz Miksa. . . 122
Simonyi . ; . . 66

három szavazat érvénytelen. Elnöklő 
főispán Weisz Miksát jelentette ki
megválasztottnak.

Másodosztályú Írnokoknak közfel
kiáltással megválasztattak Tikvicky 
István és líuszta Ferenc.

Egyéb ügyek.
A trahoma iskolákban két uj tan

termet rendeznek be.
Az ínséges munkákra 10.000 ko

ronát szavaznak meg.
Tűzifát szavaznak meg az iskola- 

nénéknek és a kath. legényegyletnek.
Macák Manónak három havi sza

badságot adnak.
A palicsi part egy részének beton

nal leendő kiépítését elhatározzák és 
a munkálatokat Freund Henrik és 
társa budapesti vállalkozónak adják ki.

A közgyűlést elnöklő főispán három
negyed 1 órakor zárja bd,

A városatyák szétoszlottak és 
megkezdődtek a szokásos áldomá
sok. A megválasztottak adták meg 
az árát a megválasztatásuknak more 
patrio, amely nemzeti szokás, ,ha 
kimenne a divatból nagy kár lenne 
érte.

a Bácsraegyci taplóban.
la k á s  h ir d e té s
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— Saját tudósítónktól* —
Budapest, febr. 23.

A .Budapesti Hírlap* azt írja ma, 
hogy a Darányi-féle átmeneti kabi
net mégis meglesz. Ezt az állítását 
azonban nem okolja meg, holott, ha 
a Kossuth-párt értekezletének lefolyá
sát csak a legfelületesebben olvassuk 
el, azt kell konstatálnunk, hogy az 
országos függetlenségi és 48-as pár
ton a többség ellene van az ideigle
nes, úgynevezett szürke minisztérium
nak. De nem kis része a független
ségi pártnak még azt is hangoztatja, 
hogy nemzeti engedmények nélkül 
katonai téren még az egyszerű újonc- 
létszámot sem szavazza meg.

A helyzet ebben a stádiumában 
ismét holt pontra jutott és nagy baj, 
hogy a Kossuth-pártban ebben a 
pillanatban sem pro sem kontra 
még határozatot sem lehet provo
kálni, mert pártbomlástól lehet tar
tani. Ezért maradt el tegnap is a 
határozathozatal. Ezért nem tették 
fel a kérdést, vájjon a párt a koalí
ciós kormány vagy az átmeneti 
kormány mellett foglal-e állást.

A tárgyalások a szövetkezett bal
oldal kebelében ma újból megindul
tak, eredmény azonban ezekben a 
pillanatokban még nem várható

A szabadelvüpárt e közben szin
tén szervezkedett. A főcél az volt, 
a pártot együvé forrasztani és ez 
sikerült is. Nehéz feladat vár azon 
ban erre a pártra egy ujabbb prog
ramúi kidolgozása körül, mert erre 
szükség lesz abban a pillanatban, a 
mikor a Tisza kormány végérvénye
sen elhagyja a kormányzatot.

Andrássy Gyula gróf föntarlja az 
érintkezést a szabadelvüpárttal is és 
a közvetítő szerepet Hódossy Imre 
játsza.

A helyzet bizonytalanabb mint 
valaha, mert senki sem tájékozott 
teljesen, hogy a bécsi köröknek mi 
voltaképpen a felfogásuk a megoldás 
irányában.

De akárhogyan alakuljanak is a 
viszonyok, a fődolog az, hogy a 
nemzet ne huzza a kurtábbat és 
hogy ne a személyek érdeke tola
kodjék előtérbe a köznek rovására.

Forradalom Oroszországban.
Moszkva, február 23.

Szergiusz nagyherceg koporsóját 
ravatalra tették, mely fölött koronás 
tető van. A ravatalra számos ko
szorút tettek le. Ma a koporsónál 
ünnepies istentisztelet volt. Számos 
közintézet és moszkvai iskoia kül
döttséget menesztett a ravatalhoz. 
A nagyherceg kocsisának sírjára is 
koszorút tett a nagy hercegné, a többi 
nagyherceg, valamint a cselédség. A 
cselédség a gyászünnepség után vál
lán vitte a koporsót a három méter 
távolságban lévő Bazeleszki pálya
udvarra. Szergiusz nagyherceg neje 
a koporsó után ment a kocsis neje 
és gyermekei mellett egészen a pálya
udvarig, honnan a kocsist születési

[ helyére szállítják. Az iskolákban ma 
nem volt előadás.

Moszka, február 23.
Szergiusz nagyherceg temetésére 

ideérkezett Michael Georgevics her
ceg, a mecklenburg-strelitzi herceg, 
az államtanács kiválóságai, a minisz
tériumok és a haditengerészet kül
döttségei s a pétervári magas ható
ságok képviselői.

Páris, febr. 23.
A „Newyork Herald1' párisi kiadasa 

jelenti Pétervárról, hogy a rendőrök 
azzal fenyegetőznek, hogy szintén a 
felkelőkhöz csatlakoznak.

Varsó, febr. 23.
A felkelés egyre tart, sőt terjed és 

már a Bécs és a németországi Thorn 
felé irányuló vasúti közlekedés is 
megszűnt, minthogy a vasutasok csat
lakoztak a felkelőkhöz.

Péter vár, febr. 23.
Tegnap este a gázvárosban véres 

összeütközés volt kozákok és mun
kások között. Két ember meghalt, 
lő megsebesült. A sebesültek legna
gyobb része asszony.

Szosznovice, febr. 23.
A nyomdákban és a Szaturnusz- 

bányaműben ismét megkezdték a 
a munkát.

Lodz, febr. 23.
Ismét 410 gyár üzemben van 

4254.0 munkással. A vidéken az ösz- 
szes gyárak működnek kettő kivé 
telével.

Estély a főispánnál.
Fényes estély volt ma este Beze- 

rédy István főispánnál. Szabadka 
előkelő világának egy része gyűlt
össze termeiben és szórakozott fesz-*
télén jókedvvel a hajnali órákig.

Szabadkán már hozzászoktunk, 
hogy a jó idők törvényhatósági éle 
téből csak a komolykodást ismerjük, 
s 1 megfeledkezünk mindarról a fény
ről, jókedvről, ami a munka után 
üdítette a lelkeket és sokszor nagy 
— eszméknek lett a forrás. — 
Főispánunk tegnapi estélye vissza- 
varázslása volt ezeknek az emlé
keknek Az estélyen megjelentek 
közöl feljegyezhettük a következőket:

Dr. Antunovics József és neje, Ba
lázs Tihamér és neje, dr. Biró Károly 
és családja, Brabéc Gyula és családja, 
Borovicényi Gyula és neje, dr. Flatt 
Viktor és neje, dr. Fölser István és 
neje, Geeir Henrik, özv. Gencsy 
Mariska, Grób Imre, Jankovich László 
és neje, Ivánovits Ede, Kiss Aladár 
és neje, Kubassy Sándor, Lelbach 
Gyula, Lelbach János és neje, Nagy 
Péter, Nagy Ákosné, Neumanné Voj- 
nich Boriska és leánya, Nahocky 
Manó és neje, Lyubibralich Kelemen 
és neje, özv. Magyar Imréné és leá
nya, Magyar Imre, Magyar Jenő, 
Medgyanszky Milán, Meskó Kálmán, 
Molnár Sándor, Mukits Aurél és neje, 
Pertich Kálmán, dr. Petrovics Elek, 
Piukovich J., Polgár Rezső, dr. Purgly 
S. és neje, Radojkovics Lyubomir, 
dr. Regénvi Gábor, Regényi Lajos és 
neje, dr. Sántha György és neje, 
Szabó Jenő, Tragor Károly, Varga 
Ágoston, Vermes Béla és neje, Ver 
mes Gábor és családja, Vojnich An
dor, Vojnich Béla Vojnich Etta, Voj
nich Ilona, ifj. Vojnich István és neje, 
özv. Vojnich Jakabné, Vojnich Lu- 
kácsné, özv. Vojnich Máténé és csa
ládja, Vojnich Piroska, ifj. Vojnich 
Sándor és neje, dr. Weszely Ödön, 
VVéber Frigyes.

t

Fcliér-kereszt-egycsület
japán estélye.

A szabadkai Fehér Kereszt gyer
mekvédő egyesület március hó 6-án 
■— hétfőn tartja az idei farsang 
egyik legnevezetesebb estélyét, a 
japán-estélyt, a Nemzeti Kaszinó 
összes termeiben. Most mikor az 
egész müveit világ meleg szimpa- 
thiával néz a japán nemzet dicső 
harcaira, melyet az északi orosz ko- 
lossus ellen annyi fényes győzelem
mel folytat, ez az estély, a Fehér 
Kereszt egyesület japán-estélye azért 
is bir bizonyos kiválósággal, mert 
az exotikus nemzetnek érdekes kosz
tümjei is mindenkor különös érdek
lődést keltettek.

Az idei farsang ezen elite estélye 
a legnemesebb humánitárius célt 
tartja szem előtt, az elhagyott gyer
mekek védelmét. Nemcsoda tehát, 
ha annyi érdeklődéssel tekint az 
egész társadalom ezen estély elé, 
mely a jelekből és a hangulatból 
ítélve a farsang legszebb s legérde
kesebb estélyének Ígérkezik. Lázas 
tevékenységgel történnek az előké
születek az estélyre, a melyre a 
meghívók a napokban fognak szét
küldetni. Akik meghívóra igényt tar
tanak s esetleges véletlenből nem 
kaptak, forduljanak a Fehér Kereszt 
egyesület elnöknőjéhez Birkáss Gyu- 
láné Szucsich Adrienne úrnőhöz.

A belépő jegy ára 4 korona.
Az estély a Nemzeti Kaszinó ösz- 

szes termeiben lartatik s kezdete 9 
órakor lesz.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva 
jzerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos vásár P ée rv á ra l febraár 21.
Február 25. A Sz retetröl címzett sza

badkai nőegylet táucestélye a kereikedelmi 
egyesülői (Nemzeti nagyszállód i) b lyisé- 
geiben.

Február 25. M. á. v. szolgaszemé'yzet 
tánczmulatbága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság11 
cimü női asztabársaxág tánc nulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Február 26. A kath. kör rendkívüli tiszt
újító közgyűlése.

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

Március 5. A Katholikus 'egónyegylet 
farsan i bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A Fel ér Ker>ui»t tíg jlet sza
badkai Hói j:>n i!< jap in-e Uélye a Nemzeti 
Kaszinó összes helyi-egeiben.

Március 6. A szabadkai altaváiv s mun 
kásszervezot táncvigalma a Spitzer Ignácz- 
féle vendéglőben.

Március 7. A ni. á. v. altiszti kör mii- 
ái dvelo szakosztályának bangveiseu nyel 
egyb k itöti házi estélye saját helyi égében.

M árcius 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda ö s es termeiben.

M árcius 1) Cigánybál, a Spitzer Ignác 
féle vendéglőben.

Március 9. Lakatos Cseudes Mátyás ci- 
{ánybálja a Szemináry.fóle vendéglőben.

— Személyi hír. Dr. Plats B 
nifác tankerületi főigazgató ma h 
fejezte a helybeli főgymnasium el 
adásainak látogatását és az e: 
vonattal Zomborba utazott.

— Zsilinszky Mihály v. b. t. 
A félhivatalos „Búd. Tud.“ jelen 
hogy a király Zsilinszky Mihá 
állámtitkárnak a valóságos bel 
titkos tanácsosi címet adományoz!

— Tiszteletiben fölevéltárnok.
Méltó elismeréssel jutalmazta ma 
főispánunk Milassin József allevél- 
tárnokunkat a klasszikus latin nyelv 
e kiváló ismerőjét. A közgyűlés vé
gén tiszteletbeli főlevéltárnokká ne
vezte ki. E méltó elismerést min ■ 
denki örömmel hallotta. Milassin Jó
zsefnek barátai és ismerősei közül 
számosán gratuláltak.

— A tisztviselők fizetése. A
városi tisztviselők régi óhajtása im
már teljesedésbe ment Ma a tör
vényhatósági bizottság is tudomásul 
vette a lizetésemelést jóváhagyó mi
niszteri leiratot s most már csak a 
jogerőre emelkedés törvényes határ
idejét kell kivivniok, hogy az első 
kiutalás megtörténhessék. A közgyű
lési jegyzőkönyv hitelesítése után, 
tehát vasárnaptól számitva’5 nap 
múlva valamennyi tisztviselő kézhez 
fogja kapni az 1904. évi január 1-től 
járó fizetési többletet.

— Az ügyvédi kamara közgyű
lése. A szabadkai ügyvédi kamara 
folyó évi rendes közgyü'ését, mely
nek tárgyai az 1874. évi 34. t.-c. 
21. §-a 4., 5. és 7. pontjában előírtak 
és a netán beterjesztendő indítványok 
lesznek, f. évi március hó 25 én d. 
e. 10 órakor tartja Szabadkán, Eöt- 
vös-utca 61. sz. alatti hivatalos he
lyiségében.

— Vizsga a földmi vés iskolá
ban. A szabadkai földmives iskolá
nak folyó évi március hó 4-én Pa- 
licson megtartandó nyilvános félévi 
vizsgájára az érdeklődő gazdaközön
ség a következő programmal hivatik 
meg: A szóbeli vizsgák Vörös Pál 
kassai gazdasági tanintézeti tanár, 
miniszteri biztos vezetése mellett 
d. e. 9 órától kezdődnek és délig 
tartatnak; d. u. 2 órakor kezdve az 
alább felsorolt működésbe helyezett 
gépek, takarmányozási eljárások s 
végre az uj borok (1220 Hl.) a most 
első ízben főzött cognac, törköly, 
söprű és barack pálinkák (22 Hl.) 
mutattatnak be. A működésbe he
lyezett gépek és a bemutatandó 
takarmány félék sorozata: 1. Az in
tézeti 6 lóerejü cséplőgép uj, eredeti 
késes kosár betéttel tengeriszár té- 
pővé átalakítva s vele kapcsolatosan 
egy Kühne-féle szőlővenyige zúzógép 
működtetve. 2. Lőw és Brant buda 
pesti gyárosok „PGM“ jegyű kézi 
és „PML“ jegyű lóerőre szerkesztett 
finomliszt őrlő malmaik bemutatása. 
3. A tengeri csutkáknak dr. I.ipo- 
zencsics Lázár módja szerinti felda
rabolása, beerjesztése és feltakarmá
nyozása. 4. A J. John-féle mosógé
peknek próba bemutatása. Palics, 
1905. február hó. Felügyelő-bizott
sági határozat alapján az igazgatósg.

— Szabadkai nöiparegyesttle- 
tünk alapszabályai a minisztérium 
által jóvá lettek hagyva s immár 
áldásos működésének mi sern áll 
útjában. Bövid idő múlva az egye
sület a mulkálkodás terére lép, amint 
annak elnöknője, az ipari és kultu
rális mozgalom terén agilitásáról és 
tevékenységéről ismert urasszi ny, 
dr. Weszelyné Balajthy Ilona beteg
ségéből felépül. A nőiparegyesületbe 
újabban mintalapitó-tagok beléptek: 
Fehér-Kereszt egyesület, Zálog- és 
Hitelintézet, Dungyerszky Lázárné 
(Szent-Tamás), ifj. Csillag Béláné 
(Budapest). -  Ifj. Csillag Béláné, a 
nemes jótékonyságáról ismert úr
asszony ismét jó példával járt elől, 
amennyiben november hóban a nő
ipariskola szükségleteire 100 koro
nát adományozott, úgyszintén a Ta
karékpénztár és Népbank is 3> 
koronát küldött. Bárha ezen nemes 
példák buzgó követőkre találnának, 
Szabadka város hölgyeinek nagyon
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meglenne könnyítve az uttörés nehéz 
munkája.

— A zentai polgármester fe
gyelmije. Dudás Lajos zentai pol
gármester fegyelmi vizsgálatát a me
gyei kiküldött dr. Vujevits Lajos 
központi főszolgabíró ejtette meg az 
elmúlt héten. A vizsgálat érdekében 
kihallgatott tanuk, kikre Tóth .János 
Antal feljelentő hivatkozva, azt álli 
tóttá hogy a polgármester 5000 ko
rona sápot kapott a regal-bérlet 
után, egyike sem vallott terhetőleg. 
Természetes tehát, hogy Dudás La
jos polgármester teljesen rehabitálla 
a vizsgálat.

— Kivándorlás a megyéből. Az
idők szomorú jelét látjuk ama kö
rülményben, — hogy Bácsmegyéből 
egész rajokban vándorol ki a mun 
kabiró lakosság. 19 én Dunabökény- 
ből 45. Boróczról 30 ember vándo
rolt ki Amerikába, ez utóbbi köz
ségből még százan készülnek a nagy 
tengeri itra. Tovarisováról pedig 60 
német ember indul a napokban — 
Amerikába, A népet a keresethiány 
és a nagy drágaság űzi ki a hazá
jából.

-  Holttest a kutban. Hirt ad
tunk már lapunkban arról, hogy a 
tűzoltó laktanya közelében levő köz- 
kutban egy gyermekholtteslet talál
tak. A ma megtartott törvényszéki 
boncolás alkalmával meg lett álla
pítva, hogy a hulla egy hét hónapos 
méhmagzat és mintegy 4—5 nap 
előtt kerülhetett a kútba. Valószínű, 
hogy a magzat idő előtt élettelenül 
jött a világra és a bűnbe esett 
anya, hogy szégyenét eltitkolhassa, 
a közeli kútba temette titkát.

— Kéménytüz. Ma délután 1 
órakor a zombori útról tüzet jelez
tek. Mindkét rendbeli tűzoltóink 
azonnal a helyszínére vonultak, ahol 
a városi vámházépületben keletke
zett kéménytüzre találtak. Néhány 
perc alatt elvégezték munkájukat és 
visszatértek a laktanáyba.

— Gyakorlati baromfitenyész
tés a cime Parthay Géza uj köny
vének, mert szakszerűen és gazda- 
gou, illusztrálva foglalkozik a tyúkok, 
pulykák, gyöngytyukok, kacsák és 
ludak sikeres tenyésztésével. Parthay 
ezen könyve nemcsak az egyetlen 
legjobb baromlitenyésztési munka, 
hanem teljesen gyakorlati alapon 
van írva így minden tenyésztő nagy 
nagz hasznát veheti. Ára 3 korona 
és az összeg előleges beküldése 
mellett megrendelhető a „Szárnya- 
saink“ cimü baromfitenyésztési szak
lap kiadóhivatalában, Budapesten, 
Vll. kér., Bottenbiller-utca 30 szám.

Egy hajó rejtelmeiből.
Február elején már emlegették a 

Velencéből meg Zárából jövő hajók 
utasai, hogy hol itt, hol ott feltűnt 
a tengeren egy karcsú, lekete törzsű 
hajó, mely a villamlampáK fényében 
ragyogott s a fedélzeten valóságos 
középkori viseletben íérliak és asz- 
szonyok üllek terített asztal mellett.

Azt hitték, valami kiránduló tár
saság, bár a hajó oldalán, dacára a 
fényes kivilágításnak, nem volt semmi 
jelzés. Hol itt, hol ott látták éj
szakánként a hajót. Nappal nem 
látták sehol még. A minap váratla 
uul visszaérkezett Buccariba egy 
liatal leány, ki pár hét előtt rejté
lyesen eltűnt.

Ö azt beszéli, hogy egy este, amint 
zöldséges kosaravai a vasúti á llo m ás 
felé tartott, két csinos matróz-liuval 
találkozott, kik mondtak, hogy a 
hajón t ppen zöldség kellene, jöjjön

í a hajóra s ott megveszik. Ö ezt el- 
, hitte, de amint a csónakon egy szép 
uj hajóra érkeztek, a hajó elindult 
s őt magukkal vitték.

Ott neki cifra ruhába öltözött urak 
nak s hölgyeknek kellett az asztalnál 
felszolgálnia, sőt őt is felöltöztették 
egyszer ilyen ruhába. Mikor erre felé 
jött ismét a hajó, néhány aranyat 
adtak neki s egy csónak a partra 
hozta.

Ezt egy lauzániai halász mondta 
a hajóról, kitől egy éjiéi halakat vá
sároltak a tengeren. Ö látta, hogy 
van a hajón sok leány, kik még az 
olasz parasztruhát viselték s ezek is
a többi cifraruhás leányokkal együtt, 
kik tehát valószínűleg felöltöztetett 
olasz parasztlányok, igen vidáman 
mulattak az urakkal. Zene is volt a 
hajón, a vidáman folyt a mulatság, 
az ital s a -  csók.

A legkülönbözőbb verziók keringe
nek a rejtelmes hajóról s a rajta 
orgiázó társaságról. Már neveket is 
emlegetnek, hogy kié lenne a hajó, 
de valóságot nem tud senkisem.

Az is érdekes, hogy egy fiatal
matróz gyerek valami miatt egy éjjeli 
kikötésnél megszökött s Fiúméban 
székében kezdte beszélni a hajón 
történteket, de rövidesen szerződtette 
a hajójára egy idevaló hajóstársaság 
azóta nem akar semmit tudni a 
történtekről.

Némely partmenti faluban, honnét 
több leány szökött meg, valósággal 
dühöngenek a ha annak csónakja 
ott találna kikötni, azt szétrombol
nák.

innen onnan.
Az emberségnek egyik fele füllel 

születik a világra, másik fele fül 
nélkül. Azaz, hogy az utóbbiakat bot- 
fülüeknek szokás nevezni. Ok azok, 
akik a legelkoptalolt operett-dalla
mokat sem képesek eldudolni anélkül, 
hogy a társaságukban levő épfülü 
ember föl ne szisszenne, ők azok, 
akik elegáns hidegvérrel fütyülnek 
minden taktusérzékre s a bálban úgy 
táncolnak, hogy minden három tak
tusra egyet lejtenek.

A minap egyik előkelő bálon meg
figyeltem egy ilyen úri hölgyet. A 
gavallérja még csak emberségesen 
taposta volna a parkettet, deőnagy- 
sága szép kényelmesen himbálta földi 
porhüvelyét egyik lábáról a másikra.

A íiu végre is enyhíteni akart a 
helyzet komikumán s megszólalt;

— De veszettül gyorsan húzzák 
ezek a cigányok a csárdást 1

A hölgy nemengedte magát a 
flegmájából kizavartatni.

— Kérem, hiszen nem muszáj
mindig az ő taktusukra táncolni. . .

* **
Jóképű és módú polgár ácsorog a 

helybeli járásbíróság folyosóján. Már 
ö óra előtt ott járt-kelt a kapu előtt, 
mikor nyolcat harangozni kezdte, 
besétált a folyosóra, azóta ott várja, 
hogy a nevét kiáltsa valaki. Jönnek 
mennek a pörös felek, liskálisok, — 
telik az idő, de ő rá bizony éppen 
akkor kerül a sor, mikor a haran
gozó felleié ballag a torony garádi- 
csán, hogy a levesnótát elhúzza.

Tanúnak citálták, kihallgatják Ki
hallgatás után megkérdi a bíró.

— Nincs valami kívánni valója?
— Oh, hiszen kívánni valója sok 

van az embörnek, tekintelös uram!
— Jó, jó de ezen ügyből kifolyó

lag a tanúskodása folytan? — szolt 
a hiró a lanudijra célozván.

— lígy, van neküm, tekinletös 
uram, meg pedig az, — hogy ha b 
órara citálják az embürt, hat ne ti
zenkettőkor hallgassák ki. Isten áld
ja megl

A háború.
London, február 23.

A Beuter-ügynökség egyik kép
viselője London japán köreiben ér
deklődött, hogy hogyan vélekednek 
ama feltételek felől, amelyek alatt 
Oroszország hajlandó békét kötni. 
Általános az a felfogás, hogy az 
említett feltételeket Japán még akkor 
sem fogadhatja el, ha a hadikárpót
lás kérdése körül kétség nem volna. 
Az az ajánlat, hogy Mandsuországot 
Karbinig Kínának adják vissza, a 
legfontosabb, mert akkor Orosz
ország veresége dacára is nyerne, 
mert az északi Mandsuország, melyet 
Oroszország megtartana, a valóság
ban Mandsuország két harmada.

London, febr. 23.
A Daily Telegraph jelenti Tókió- 

ból: Az orosz főhaderő még a Saho 
jobb partján van. Az oroszok foly
ton erős védőmüveket létesítenek a 
folyók mellett. Kuropatkin ma út
ban van, Kocanszki, a támadási vo 
nal közepe és Hankaszaj között. 
Hir szerint szembaja van, a melyet 
a nagy hideg okozott. Hir szerint az 
egyik szemevilágát egy időre elvesz
tette. A port-arthuri kikötőben öt 
kis hajót ismét felszabadítottak. A 
Vladivosztokban lévő hajóhad rövid 
időre kivonult a kikötőből, a mire 
azonban ostromzáró hajóhadat meg
látva, sietve viszatért.

London, febr. 23.
Diplomáciai körökben megcáfol- 

jág a békekötésre vonatkozó híre
ket; japán részről azt mondják, — 
hogy az oroszok visszautasítanak 
minden feltételt és a béke meg
hiúsításának legnagyobb akadálya a 
feltételek ama pontja, mely Mand
zsúria visszaadásáról szól. Oroszor
szág erről hallani sem akar ama 
nagy befektetések, főleg vasutak mi
att, melyekkel ott berendezkedett.

London, február 23.
Dániából jelentik hogy a harma

dik orosz hajóhad Frederikhaven 
kikötőből tegnap nyugati irányban 
elindult.

T Á V IR A T O K
Itádaí m iniszter özvegyének  

halála.
Budapest, febr. 23. Gróf Rád iy 

Gedeonné, gróf Ráday Gedeon volt 
magyar királyi honvédelmi miniszter 
neje, szül. Bergen Filippina grófnő 
ma Gödöllőn Ö4 éves korában el
hunyt. Az elhunyt grófnő testvér
leánya volt gróf Batthyáuy Kázmér 
48/49-iki külügyminiszternek. A be- 
szentelés holnap délután 2 órakor 
lesz Gödöllőn, ahonnan Iklódra viszik 
és ott a családi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra.
A pápa elhagyja a Vatikánt ?

ttécs, febr. 23. A „Berliner Tag- 
blatt" római levelezője azt a szen
zációs hirt küldte lapjának, hogy 
Bius pápa elhagyja a vatikáni fogsá
gát s Gastel Gandolfo nevű pápai 
birtokra megy üdülni.

SZÍNHÁZ.
Elném ult harangok. Színtársu

latunk drámai személyzetét most az 
idei szezon egyik legérdekesebb új
donsága Rákosi Viktor és Malonyai 
Dezső Elnémult harangok cimü szín
müve foglalkoztatja, amelynek pre- 
miéreje szombaton este lesz színhá
zunkban. A budapesti Nemzeti színház 
e nagysikerű müsordarabja nálunk 
a következő szereposztással fog színre 
kerülni; (Oláh pópánój Breznay Anna,

(Flórica) Vécsey Ilona, (Sára) Mihályíi 
Julia, (Kisu) Csiszér Sári, (Magyar 
pap) Könyves Jenő, (Oláh pópa) Tóth 
Lajos, (Zalathnai) Erdős Károly, (Papp 
Mózes) Bátkai Sándor, (Horhule) 
Tóth Antal.

TÖRVÉN YKEZES.
Halál helyett tizenöt évi 

fegyház.
A magyarkanizsai rablógyilkosok 

is megtnenekedtek a halálos Ítélettől. 
A kir. Curia tegnap megváltoztatta 
a szabadkai esküdtbiróság ítéletét és 
a két főcinkost akik kötél általi ha
lálra lettek Ítélve a legenyhébb bün
tetésre tizenöt évi fegyházra Ítélte. A 
Curiai büntetőtanács üléséről a kö
vetkezőket írják; A kir. Curia .Se
bestyén Mihály elnöklete alatt egy 
kétszeres halálos Ítélettel foglalkozott. 
Az elítéltek a gyilkosságot 1904. 
február 9-én Magyarkanizsán követ
tek el, amikor is Csesznek Mihály, 
Németh István és Katona Karoly 
ugyanottani legények, hogy farsangra 
pénzt szerezzenek, elhatározták, hogy 
Pilisi Viktóriát, a réti csárdásnét 
megölik. Este megállapodás szerint 
kimentek egyenkint a csárdába s 
verekedést kezdtek maguk között. 
Ezenközben gereblyével és fejszével 
agyonütötték az őket csititani akaró 
öreg korcsmái szolgát, Barsi Antalt 
s midőn ezzel végeztek, nekiestek a 
a csárdásnónak is s késsel és fej
szével megölték.

Ezután elrabolták a szobában ta
lált 15 koronát, két aranygyűrűt és 
egy arany szivecskét. A gyilkosság 
felfedezetlenül maradt öt hónapig, 
amig Csesznek az arany szivecskét 
el nem ajándékozta szeretőjének. 
Ezt a szivecskét Dominusz Henrik 
magyarkanizsai ékszerész felismerte, 
mint olyant, amelyet Pilisi Viktória 
nála vásárolt. Ez volt az első nyom 
s ezen elindulva tartóztatta le a 
csendőrség mindhárom rablógyilkost. 
A szabadkai esküdtbiróság előtt a 
vádlottak bevallottak mindent s ebből 
kiderült, hogy Katona ölte meg ötven 
késszurással az öreg szolgát, inig 
két társa végzett a csárdásnéval.

Az esküdtek Némethet és Csesz- 
neket a Pilisi Viktórián elkövetett 
gyilkosságban és rablásban. Katonát 
pedig mint bűnsegédet és a Barsi el
len elkövetett emberölésben mon
dotta ki bűnösnek, mire az eljáró 
törvényszék Csesznek Mihályt és Né
meth Istvánt kötél általi halálra, Ka
tona Károlyt pedig ló évi fegyházra 
ítélte. A kir. Curia mindhárom 
vádlottra alkalmazta az enyhítő 
szakaszt s Csesznek Mihályt és Né
meth Istvánt egyenként lő évi, Ka
tona Károlyt pedig 9 évi fegyházra 
ítélte.
1253/1905. Polg. sz.

Hiriletuiéiiy.
A szabadkai kir. törvényszék, mint 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Bácsalmás község határában levő 
úrbéres lelkek birtokosainak a vég
ből való megszavaztatására, hogy 
azok többsége kivánja-e a tagosítást 
határnapul 1905. évi március hó 
23-ik napjának d e. 9 óraja Bács
almás községházához kitüzelik.

A szavazásra nézve inegállapittatik, 
hogy a nem szavazók birtoka a ta
gosítást kívánók birtokához fog szá
míttatni.

A szavazási lajstrom összeállítása 
190Ö. évi március hó 14 én fog 
megkezdetni.

Szabadka, 1905. évi február hó 20.
Kindris,

kir. törvsz. bíró.
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REGÉNY CSARNOK.
Megcsókolta Clarisset. . .

Irta : Aczél Henrik.
2.

Szóval, Pergő Sándor abszolúte 
nem volt fogékony a tavasz irányá
ban. Hogy azonban a nyitott iroda
ajtón át loppal besurrant a szép 
Zsuzsika és apró ujjaival hamiskásan, 
gyengéden megfricskázta az ügyvéd- 
jelölt ur fülehegyét, mely kiágoskodott 
az akták halmazából, Pergő Sándor 
ijedten ugrott fel.

— Lehetek a szolgálatára ? — 
és megdörzsölte mosolyogva a sze 
meit.

— Ugyan menjen . . . nem szé- 
gyeli magát, ilyen szép tavaszi dél
után aludni — mondta nevetve 
Zsuzsika.

Amire Pergő hebegett valamit, 
majd. célszerűbbnek látta, hogy egy 
elmés bókkal üsse el az egész dolgot.

— Itt benn csak azóta van tavasz, 
hogy maga bejött.

Zsuzsi kisasszony nem szerette a 
frázisokat; még ha azok hízelgők 
voltak is rá nézve. Amit észrevevén 
Pergő Sándor, nem sokáig késett az 
előbbi bókot gyengíteni ilyenformán:

— Különben eddig nem is tudtam, 
hogy a tavasznak is csípős az érin
tése.

A lány elértette a czélzást, amire 
mind a ketten kaczaglak

— Ugye nem is sejti, hogy mi 
járatban vagyok ?

— Remélem, hogy nem valami 
kényesebb természetű családi ügy.

— Maga csúnya!
És nagyon elszégyelette magát 

Zsuzsika. Miközben Pergő Sándor 
röhögött a tréfán a lány bizalmasan 
a vállára ütött :

— Hallja, maga játszani fog jó
tékony czélra. A „Láposi Nőegylet*' 
műkedvelői előadásán. Három hét 
múlva lesz a nagyvendéglőben. Az 
egyik főszerepet magának szánták a 
vígjátékban. Maga lesz az én part
nerem. Maga lesz a hősszerelmes. . .

Nem állhatta meg, hogy el ne 
nevesse magát. Olyan furcsának tet
szett neki, amint elképzelte Pergő 
Sándort a hősszerelmes smokingjá- 
ban, kipirositva az arca, a haja szé
pen kisütve, fehér glace-kesztyüvel 
a kezén.

De mikor olyan kevés a számba- 
vehelő, és a mi fő az értelmes fiatal 
ember Láposon. Hát nem lehet más 
ként tenni . . . Igenis, úgy lesz — 
gondolta a lány.

És ha csak gondolta volna, az 
még nem lett volna nagy baj sze
gény Pergő Sándornak. De nem csak 
gondolta, hanem mondta is. Olyan 
hangon, hogy a szegény ügyvéd-le
gény még csak gondolni sem mert 
az ellenkezésre.

Mikor pedig mégis hebegett vala
mit, hogy hát a tanulás? Meg ások 
dolog az irodában ? Hát még a 
rengeteg kiadás? — Melczer Zsuzsika 
csak annál jobban ragaszkodott a

egészből, hogy ő most nagyon le 
van igázva. Szerette volna magához 
szorítani azt a leányt és úgy magya
rázni meg neki, a fülébe súgva 
szépen:

A maga kedvéért mindent, mindent 
megtennék, csak azt ne kívánja tő
lem. Ha azt kívánná, hogy hozzam 
le a csillagokat vagy hátulról kezdve 
csapjam be a corpus jurist, ha azt 
kívánná, hogy egész életemben ne 
legyek egyebet, minthogy adásvételi 
szerződéseket másoljak Láposon, 
vagy, hogy meg se álljak a kúriai 
bíróságig, a maga kedvéért mindezt 
megtennnéin, vagy megpróbálnám, 
csak azt ne kívánja tőlem, hogy 
komédiázzam.

Folyt. köv.

Felelős sKerkesztő:
D U G 0  V I C H I M R E .  

Laptulujdonosok : AZ A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kíadóhivatali 

telefon szám: 62.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires
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LAKÁS HIRDETŐ.
50 fill. Egy fill 

lakás hirdetés!

Korcsm ahelyiség
30 év óta fennáll, jó forgalmú helyen, 

a Zombori-uton

Bővebbet Brummer Gvulánál Zom
bori-uton.

Kiadd
a Bercsényi-utcában május 1-től

egy nagyobb, szép Villanyos pince*
helyisig. — Cim a kiadóhivatalban! 

Deák-utcában

tgy emeleti la ljás  Üiadd
május 1-től. - Cim a kiadóban.

KIS HIRDETÉSEK.
MIndeu szó 3  f i l l é r .  Yustag betűkből 3  
f i i ’’é r -  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

I  . lE í i  vá ltn '/óe  Ozv-LdKllN Ydllv/jdö. Mária okleveles 
szülésznő lakását Petöíi-utcza csirke piacz) 
idb. Illés Antal ur házába helyezte át.

IIIiiHaiiL i vásároljon az Antikva 
nllIlUvIIKI 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 
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtuk 
vétetnek és eladatnak.

feltételek mellett czimbalom- 
órákat ad egy szakképző t 

czimbaom-tanító. Czim a kiadóban.
K e d v e ző

l?hiálÁ e8y nagykiterjedésii szőlő a rajta 
EjIUiUv lévő házzal. Cím a kiadóban.

a füszerszakmából 
llttiltll kereste ik, aki <». magyar 

és szerb nyelvet tökéletesen bírja Cim a
kiadóhivatalban

q Kiváló szép, legnemesebb faj 
II • almát szállítok, kilóját 50

kívánságához. De most már jóval i fillérjével ■ ötkilőa inintakosárral béri. ente- 
szelidebben. Sőt valósággal esdeklőre sen 3 50 koronáért Mertz Károly, Nagy
vált a szava, mikor odahajolt az I váradon._______________________________
Íróasztalnál ülő fiúhoz, úgy hogy az liiy ia u  ÍÜVA kereskedőnek, be- arcuk csaknem összeért és kábító J«»u ™-<lezek réfo., rovdHru
édességgel átömlött a tömött gesz
tenyebarna hajának, meg a meleg,
teli testének az illata a-, annak az 
arcába és úgy súgta neki:

— De az én kedvemért csak meg
teszi. Pergő Sándor tökéletesen le 
volt fegyverezve. Még sohasem érezte 
magát ennyire leigázva. Igaz, hogy

és cipő fióküzletet május hó 1 éré, 2—3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

|? |áLa,á rész. vénytársaság érettségizett, a 
C jlvK vIv magyar és némzt nyelvben, va
lamint a gépírásban jártas gyakornokot 
keres. Ajánlatok „Jövő 37? 4“ szám alatt 
Sclivarz József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utcai cimz ndők.

kellemes, csiklandós volt ez az ig a ,.. .. , , „ „
módfelett, de hát Pergő Sándor' P illiC S O Il építkezésié jutányosán eladó.
mégis az impressziót nyerte az | cim a kiadóban.

• •
Ü z l e t  m e g n y i t á s !

•0 k i e le g á n sa n  é» 
o lc s ó n  a k a r

meggyógyítja az időleges süketséget, í HZ f o r d u l jo n
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült!

I
F a r a g ónagyothallást. Egyedül Plávsfcs G. 

gyógyszertárában Újvidéken kap
ható.— Használati utasítás van hozzá, cég női- és gyermekruha üzletéhez

Ara 2 l'rt üvegenként

Néhai Piros Józsi
Örchester
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a  holGőzfürdő-utca Su
gár Béla mellett,
m indig a legdivatosabb női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok- 
uyák, reform női és mindenfajta- 
házi kötények, női ingek és gyer
mekruhák nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel

F a ra g ó  M.,
edénypiac, BaVhányi (Gőzfürdő) utca 

Sugár Béla mellett.

Dunántúli Közművelődési E gyesület

S O R S J E G Y E I
1 2 8 4  n y e r e m é n y  é r té k e

6 0 . 0 0 0  k o ro n
1 főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korona ért.

2 főnyeremény 1 0 . 0 0 0  korona ért.
1 drb ára 1 kor. 11 drb ára 10

U n z á s  1 9 0 5 .  m á r c iu s  1 1 -é n .
Kapható mindenütt és a Cultur-egylet irodájában, Rökk Szilárd

Vidék o viszonteladók kerestetnek.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.
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