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Idegen lilik a Bácskában.
Horváth, szerb, bosnyák fiuk 

özönlik el a Bácskát. Egész üz
letszerűen hozzák ide ezeket a 
gyermekeket és szerződtetik ipa
rosokhoz, kereskedőkhöz, hogy 
itt kitanuljanak.

Nagyon szép dolog ez a hor- 
vátok, a szerbek és a bosnyá- 
kok részéről, okos is. Mert ezek 
a fiuk mint késziparosok térnek 
vissza szülőföldjükre, s ott csi
nálnak virágzó ipart. Ez a he
lyes politika.

De hát nem jut eszünkben 
ezen szép és okos politika mel
lett az érem másik oldala is. 
Nem jut eszünkbe, hógy a ma
gyar gyermekek is megtanul
hatnák ám a kereskedelmet, az 
ipart ilyen uton-módon

Van néhány derék ember, 
akinek eszébe jut ugyan, de ha 
őszinték akarunk lenni ezek is 
egyoldalúkig fogják föl a dolgot. 
Azt mondják, hogy ezek kiszo
rítják a magyar gyermekeket, 
akik azután kénytelenek szüleik
kel együtt kivándorolni. Hát hogy 
kivándorolnak, az igaz; de a 
kivándorlás oka nem épen az, 
hogy azok az idegen gyerekek 
kiszorítják az ipar vagy a ke 
reskedelem teréről. Ilyen eset
ben nem szabad az egyoldalú
sággal beérni, hanem — bár
mily rosszul essék is — keres
nünk kell minden okot.

És ezek között azután meg
találjuk azt is, hogy a magyar 
gyerekeket nem igen szívesen 
adják sem iparos, sem pedig 
kereskedő inasnak. Inkább ki
vándorol vele, vagy elküldi ka
pálni, de tanulni, hja az más. 
Mert iparosainkat azzal megvá
dolni nem lehet, hogy magyar 
gyerekeket ne fogadnának lel 
tanoncul. Hiszen példa erre 
Szabadka is, ahol alig találunk 
magyar iparos inast.

Azután meg ha a magyar 
gyerek egy évig iparoskodott, a 
szülői szeretnék önállósítani, 
hadd dolgozzék a maga kezére. 
Ez azután sokszor meg is tör
ténik. Épen ezért szere száma 
sincs a kontároknak, amit más

államokban nem igen tapasz
talhatunk.

Mindennek az oka pedig az, 
hogy népünk közgazdasági ne
velése vagy semmi, vagy telje
sen téves. A politika, az a fö ; 
bánja a frányja a közgazdasá 
got. Egy abcug ez vagy az, job
ban esik, mintha egy napra 
való élelmet keresne meg az 
abcugolás helyett valamelyik ipa- 
rosmühelyben.

Erre kellene első sorban is 
nagy gondot fordítani; majd 
meglátnák milyen biztosan ha
ladnánk az önálló vámterület 
megvalósítása felé.

Es tessék csak megkérdezni 
iparosainkat. Ezek is előszere
tettel szerződtetik az idegen fiu
kat, csupán csak azért, mert 
ezek iparkodóbbak, készségeseb
bek, engedelmesebbek, s mert 
nem szökhetnek haza a megér
demelt büntetés elöl, amint azt 
megteszik a benszülött, elké
nyeztetett gyermekek.

Íme a föoka annak, hogy sa
ját fiainkat mellőzik, jobban 
mondva nélkülözik az iparágak
nál az idegenek kedvéért.

Ezek a lények. A jövendőről 
gondoskodni kellene az illetékes 
tényezőknek, nehogy késői le
gyen ez a gondoskodás. Ha 
ezen a bajon okszerüleg segí
teni tudnak, bizony kevesebb 
lesz a kivándorlás, mert a ma
gyar szülő ezzel a gondosko
dással biztosítva látja gyerme
kének jövőjét is, amit gyakran 
Amerikában akar biztosítani.

Most pedig térjünk át
a szomorú jelenségre.

Évek óla folytatja egy zágrábi 
szövetkezet ama munkáját, amelylyel 
Horvát és Szlavonországból, Bosz
niából szerb és horvát gyermekeket 
szállít be Magyarországba és magyar 
iparosoknál helyezi el őket iparos- 
tanoncokul.

Különösen az Alföldön sok van 
így elhelyezve. Baja volt az első, 
amely fölhívta a ügyeimet a beözön- 
lésre, mert a bajai iparteslületnél 
közel száz ilyen-szerződtetés történt 
rövid egy-két év alatt. Ú Beáén is 
alig van nagyobb ipari műhely, ahol 
ilyen horvátországi inas nem lenne, 
úgy, hogy a magyarul mitscm tudó 
ilyen inasok egy cyézz külön ilyen

osztályt töltenek meg az iparos ta. 
nonc-iskolánál. Negyvennél több ilyen 
beutalt inas van csak ezen az egy 
helyen. Ha már most számba vesszük, 
hogy Bácskában még tiz hasonló 
város van mint Ó-Becse, úgy csak 
ebben az egy megyében lehet vagy 
négyszáz ilyen idegenből szakadt inas.

A politikai helyzet.
— Saját tudósitónktól. —

Budapest, márc. 2.

A politikában a királyi meghívók 
körül folyik a diskusszió, arról, hogy 
kik lesznek azok, akiket a felség 
meghallgatás okából meghív. Délig 
ebben az irányban semmi pozitívum 
sem történt, pedig már tegnap úgy 
hirlett, hogy Tisza István gróf ma
gával hozta a meghívandó politiku
sok lisztáját. A legelső, akit a király 
meghallgatni óhajt, igy beszélik ezt 
a szabadelvüpárton, Hódossy Imre, 
abban a minőségében, hogy Hódossy 
az elnöke a szabadelvüpárt tizen
hatos végrehajtó-bizottságának. Hó- 
dossyt Láng Lajos, majd Gsáky Albin 
gróf követné, aztán Darányi Ignác, 
Zichy Aladár gróf következik és 
végül maradna Justh Gyula úgyis, 
mint a képviselőháznak ez idő szerint 
való elnöke.

Ezt hiresztelik, anélkül azonban, 
hogy ezek a hírek délig megerősítést 
kaptak volna.

A pártok, ha ugyan a kihallgatá
sok révén a politikában fordulat nem 
áll be, legközelebbi értekezletüket a 
képviselőház ülését megelőző napon 
március 7-én tartják meg. A szö
vetkezett baloldalon az első ellen
zéki pártok konferenciáját a vezérlő
bizottság teljes értekezlete előzi meg. 
Természetes azonban, hogy ha a 
királyi meghívások befolyással vol
nának a helyzet alakulására, akkor 
a pártok korábban jönnek össze.

Egyes lapok azt Írták, hogy az 
ellenzék a képviselőházban március 
tő-ike alkalmából nagy manifesztá- 
cióra készül. Ezzel szemben a ‘szö
vetkezett baloldal vezéremberei arra 
utalnak, hogy különösen a függet
lenségi pártnak tartózkodnia kell 
minden tüntetéstől és igy március 
lo-ike alkalmából a régi gyakorlat 
szerint is szünetelni fog a képvi
selőház.

A kormány és a drágaság.
Ma érkezett Szabadkára Tallián 

Béla földművelésügyi miniszter kör
rendeleté, mely úgy a földművelő, 
mint pedig a fogyasztó közönségre 
nézve nagy fontosággal bir. Az or
szágszerte mutatkozó drágaságon és 
az élelmiszerek tulcsigázott'árak foly
tán fellépett ínségen akar segíteni a 
rendelettel, melylyel olcsó burgonya 
szállítását helyezi kilátásba a vá- 
iosoknak és községeknek.

A miniszter elmondja körrende
letében, hogy a vetőmagul és élel
mezési célokra szolgáló burgonya 
nagy hiánya miatt az ország minden 
részéből érkező panaszok és kérvé
nyek folytán indíttatva érzi magát e 
fontos termény jövő évi termésének 
biztosítására, de az élelmi szükség 
enyhítése miatt is az általa beszer
zett burgonya-készleteket a fenti 
célra rendelkezésre bocsátani.

Hajlandó tehát úgy a vetőmagnak, 
mint élelmezésre szolgáló burgonyát 
métermázsánként 5 korona 50 fillrért 
szállítani azon városoknak és köz
ségeknek, amelyek ezért hozzá for
dulnak. Megjegyzi a miniszter, hogy 
csak teljes vasúti kocsirakományig 
terjedő megrendeléseket vesz figye
lembe és a szállítást csak utánvéttel 
eszközölheti. A szállítási költségek a 
kincstárt terhelik minden esetben.

Az erre vonatkozó kérelmet a vá
rosoknak és községeknek legkésőbb 
március hó 15-ig fel kell terjeszte
niük a minisztériumhoz, a kért meny- 
nyiség megjelölésével. A mondott ha
táridőn túl érkező kérelmet nem 
fogják figyelembe venni

Forradalom Oroszországban.
Lutíiinszk. márc. 2.

Ma a Hartmann-müvek 4000 mun
kása sztrájkba állott. Holnap a mun
kások kiküldöttei a gyárigazgatóság 
elé terjesztik a munkások kívánsá
gait. Eddig a nyugalmat nem zavar 
ták meg, de komoly bonyodalmaktól 
tartanak, mert a többi gyárból 3000 
munkás és 500 bolti elárusító akar 
sztrájkba állani.

Moszkva, márc. 2.
A városi bizottság ma azon kta-

nácskozojt, sogy minő intézkedése
ket kell tenni, ha valóra válik az a 
híresztelés, hngy 4-én, a jobbágyság 
megszűnésének évfordulóján komoly 
természetű zavarok lesznek. A bi
zottság megbízta a polgármestert, 
hogy a városi elöljáróval tanácskoz
zék a megteendő intézkedéseken.

a Bácstnegyei taplóban.
la k á s  h ird e té s
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Pétervár, márc. 2.
A Sidlovszki szenátor elnöletével 

alakitantó bizottság választóinak — 
egyik ülése azt határozta, hogy a 
választás előtt Sidlovszki szenátor 
elé a következő követeléseket ter
jesztik: A január 23 ika óta bezárt 
11 orosz inunkás-szövetségi osztály
ismét megnyitandó és a munkások 
kiküldöttei a bizottság többi tagjá
val egyenrangúvá teendők. A bizott
ság ülései nyilvánosak legyenek. A 
bizottság tanácskozásaira vonatkozó 
jelentések cenzúrától mentesen ki- 
nyomtatandók és keli hogy a mun 
káskiküldöttek személye sérthetet
lenségét biztositsa. Mindazokat a 
munkásokat, akiket január l je óta 
letartóztatlak, szabadon kell bocsá
tani. A kiseb üzemekben foglalkozó 
munkások is részt kell hogy vehes
senek a bizottsági tanácskozásokon. 
Ha ezek a követelések március 3- 
ika délig nem teljesülnek, akkor a 
munkások nem küldenek képviselő
ket a bizottságba.

Pária, márcus 2.
A Petite Párisienne-nek jelentik, 

hogy az ostromállapot kihirdetése 
nem lendítette fel a vasúti forgalmat. 
A sztrájk még egyre tart. Mandzsú
riából 3 nap óta nem érkezik vasút.

Pária, márc. 2.
Nelidov orosz nagykövet formá

lisan megcáfolja egy estilap azt a 
hírét, hogy a nagykövet be akar 
perelni egy reggeli lapot Gapon le
velének közzététele miatt.

Felhívás
a husvágással foglalkozó  

iparosokhoz.
A nekem ma kézbesített meghívó 

szerint a jogügyi bizottság szomba
ton d. u. 3 órakor ülést tart, ame
lyen «íí vágóhídi, husvágási és hús- 
kimérési seabályrendelel tervezet* fog 
tárgyaltatni.

A múltból tudom és ismerem, 
hogy a gyakorlati élet követeimé 
nyeinek nem mindenben megfelelő 
szabályrendelet a husvágással fog
lalkozó iparosok mennyi zaklatásá
val járt, sőt igen sok esetben anyagi 
érdekeiknek nagy hátrányára volt.

Szívesen nyújtok segédkezet arra, 
hogy a most alkotandó uj szabály- 
rendeletbe a husvágással és kimé
réssel foglalkozó iparosoknak a gya
korlati élet követelményeinek meg
felelő, és a város közönségének ér
dekeivel nem ellenkező jogos kí
vánságai felvétessenek, s üzleti ér
dekeik a szabályrendelet által meg- 
óvassanak, miért is felhívom az ösz- 
szes szabadkai-sz ikiparosokat, hogy 
ma, pénteken d. u. ó órakor a sza
badkai ipartestülel tanácstermében 
tartandó értekezleten megjelenni, 
kívánalmaikat, és az általam ismer
tetendő uj szabályrendelet-tervezet 
neláni megváltoztatására vonatkozó 
javaslataikat velem az értekezleten 
közölni szíveskedjék, hogy úgy a 
jogügyi bizottságban, valamint a 
törvényhatósági bizottság közgyűlé
sén közrehathassanak kívánalmaik és 
jogos érdekeik minél nagyobb mérv
ben való érvényesítésére.

Szabadka, 1905 március 3-én.
I)r. Reisncr Lajos 
iparhatósági biztos.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár óh muzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tél 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 1. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereske leírni 
egyesület helyiségében.

Március &. A Katholikua legényegylet 
farsangi bálja az egyesülőt helyiségeiben-

Március 6. A Fehér-Keren/1 Egylet sza
badkai liókjának japán-estélye a Nemzeti 
Kaszinó összes helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általános mun
kásszervezet táncvigalma a Spitz er Ignácz 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mii- 
ekdvelő szakosztályának hangversennyel 
egybekötött házi estélye saját helyiségében

Március 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda öss/.es termeiben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác 
féle vendéglőben.

— Szabadságolás és helyette
sítés. Dr. Platz Bonifác tankerületi 
főigazgató átirt a városhoz, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszte- 
Matkovics Miklós főgimnáziumi tornar 
tanárnak három havi szabadságol 
engedélyezett egészségének helyre
állítása végett, egyben a megfelelő 
helyettesítésre vonatkozólag is meg
kereste a hatóságot. A megkeresés 
értelmében Bezerédy István főispán 
az ideiglenes tornatanilóul Molnár 
Jenő városi írnokot helyettesitette, 
aki tornatanitói oklevéllel rendelke
zik. Matkovics Miklós a napok
ban hosszabb időre Lussin-Picoló-ba 
utazik.

— Szabad Lyceum felolvasása.
A szabadkai Szabad-Lyceum egy esti 
let ma pénteken esti fél 8 órakor 
felolvasást tart a szabadkai kereske
delmi egyesület (Nemzeti Szálloda) 
dísztermében. A felolvasást Vinkler 
Elemér dr. tartja. Felolvasásának 
tárgya: A bosszú.

— Gyászünnepély. A szabadkai 
izr. hitközség bold. Geiger Adolf el
halálozása évfordulója alkalmából 
f. évi március hó 8 án, szerdán d. 
u. 4 órakor ünnepélyt rendez. Az 
ünnepély sorrendje: 1. A templom 
előcsarnokában néhai Geiger Adolf 
és neje emlékéi megörökítő emlék
táblát beszéd kíséretében leleplezi 
dr. Klein Adolf hitk. elnök. 2. 
Mincha-ima. 3. Ének. Előadj i a 
templomi énekkar Lifschitz Gáspár 
főkántor vezetése alatt. 4. Emlék
beszéd. Tartja dr. Singer Bernát fő
rabbi.

— Temetés. Óriási gyászoló kö
zönség részvéte mellett helyezték ma 
délután 2 órakor örök nyugalomra 
a korán elhunyt Horovicz Ernő gé
pész mérnök hült tetemét. A rava
tal fölött dr. Singer Bernát tartott 
magas szárnyalásu gyászbeszédet, 
melynek hatása alatt százak szemeibe 
könyek lopóztak. A templomi ének
kar szivrehatóan adta elő „Ha az 
Isten kedveseinket1' kezdetű gyász
dalt és aztán az elhunyt hozzátar
tozói helyezték a gyászkocsira az 
elköltözött derék ifjú Leiemét magá
ban foglaló koporsót, a melyei és az 
előtte haladó koszorús kocsit a 
számos jóbarát és tisztelő koszorúi 
borítottak be.

— I j ügyvéd. Dr. Székely Géza 
földink tegnap tette le sikerrel a 
budapesti ügyvédvizsgáló bizottság 
előtt az ügyvédi vizsgát.

— llonvédeink tiiz.Htói kikép
zése A honvédelmi miniszter ren
delkezése értelmében a helybeli hon
védgyalogezred legénysége is tűzoltói 
kioktatásban részesül. A legénység 
eziránybani kiképzése ma kezdődőn 
meg a tűzoltó laktanyában Skozza 
Zoltán tűzoltóparancsnok vezetése 
alatt.

— A kereskedő Ifjak társula
tának szombat esti estélye iránt 
városszerte nagy érdeklődés mutat
kozik. A táncmulatságot megelőzőleg 
Zerkovitz Emil kiváló fővárosi ke- 
leskedelmi szakiró fog felolvasást 
tartani.

— Az izr nöegylet népkonyhája 
javára az elmúlt február havában a 
következő adományok folytak be: 
Di'. Vécsei Emilné 2 kgr. rizs, 2 kgr. 
asztali dara, Schwartz Péterné ű kgr. 
liszt, 1 kgr. mák, 1 kgr. köleskása,
1 kgr. asztali dara, Lichtneckert Ká- 
rolyné 4 kgr. rizs és pénz 1 liter 
paprikára, Dr. Blau Gézáné 1 főzet 
káposzta, Vass Ferencné 1 zsák bab, 
Halbrohr Sándorné 1 főzet káposzta, 
Sugár Béláné 8 üveg bor, ID kgr 
liszt, özv. Geiger Ad Ifné 5 kgr. só, 
Horovitz Ignáczné 2 fogás hagyma, 
4 üveg paradicsom, Engler Ignácné
2 kgr. só, 1 kgr. cukor, I kgr. liszt. 
Dr Kertész Ignácné, 5 kgr. só, 1 kgr. 
inák, 2 kgr. rizs, Deutsch Zsigmond 
22 kor, Kunetz Alberlné 20 kor., 
Lővy Simonné 20 kor., Dr Geréb 
Mihály 20 kor., Weitzenfeld Sala
monná 10 kor., Beiner Lajosné 10 
kor., Dr. Barta Antalné 10 kor., 
Weisz Salamon né (Szeged) 10 kor., 
Deutsch Herman és Társa (Bécs) 
I" kor., Milkó Henrik 10 kor. és 
Acs Bódog (Nagyszentmiklós) 3 ko
ronát. A népkonyha-elnökség ez 
utón mond a nemesszivü adomá
nyozóknak hálás köszönetét.

— Magyar hitszónok lat. A hely
beli izr. templomban szombaton 
délelőtt 10 órakor dr. Singer Bernát 
főrabbi magyar nyelvű hitszónokla 
tol fog tartani.

— Panasz a jártat kiadóhiva
tal ellen. A városi járlat kiadóhi
vatal ellen illetéktelen díjszedés cí
mén panaszfeljelentés lett beadva, 
mire vonatkozólag a vizsgálat elren
delve és foganatosítva lett. A meg
ejtett vizsgálat alapján meg lett álla
pítva, hogy a panasz alaptalan és 
ennélfogva a vizsgálat be lett 
szüntetve.

— Esküvő. Deutsch Adolf pincér 
Szabadkán, kedden f. hó 7 dikén es
küszik örök hűséget Kovács Sándor 
földbirt kos leányának Ludason.

— Álarcos rablók a csantavéri 
országúton. A Ráday korszak óta 
megszűnt briganti világ életrekelé 
sének jelei kezdenek az ilvidéken 
újra mutatkozni. Ma városunk hatá
rában is olyan rablási eset történt, 
ami határozottan igazolja eme aggo
dalomkellő híreszteléseket. A pénzt 
vagy életet követelő bekormozott 
arcú rablók ma reggel 4 órakor a 
csantavéri országúton ütöttek rajta 
a kocsin Gsantavér felé tartó kofa
asszonyokra. A fel fegyverzett kormos 
képű támadók ketten voltak, és a 
megrémült asszonyok életveszélyes 
fenyegetéseikre ellenkezés nélkül ad
ták át összes pénzkészletüket. Gál 
Tamásnétől 4 irtot, Balogh András- 
nétól •’ frt 33 krt, Szabó Ferencné- 
től 6 frlot vettek el a rablók, Gsipak 
Lukácsnétóí nem vehettek el sem
mit, mert pénz nélkül indult útnak. 
Miután a rablók céljukat elérték, 
etthagyták áldozataikat és tovább 
álltak. Ma délután a rendőrségnél 
tettek jelentést a kirabolt utas asszo
nyok a velők történtekről, mire a 
rendőrség azonnal a legszélesebb 
körű intézkedéseket telte folyamatba 
az ulonállók kilétének felderítése 
végett.

— A torta meg a kutya. Far
sang van, a lakodalom nem ritka 
dolog A cukrászok alig győzik csi
nálni a cifrábbnál-cifrább tortákat. 
Most. történt hogy az otthon kávéház

előtt egy óriási nagy tortával balla- 
gotta lakodalomra készülő asszonyság. 
A mézes-mázostorta méltó hasonmása 
volt kicsinyben az Eifel-toronyna;. 
Valamelyik kisebb faluban szívesen 
elfogadták volna valóságos torony 
gyanánt. A derék asszonyság büszkén, 
mosolygós arcai vitte a tortát. Szembe 
jött vele egy nagysága, aki zsinóron 
hatalmas neuflandi kutyát vezeteti 
Összetalálkoztak. Az asszonyság nézeti 
a kutyára, a kutya nem nézett az 
asszonyságra, hanem egy kacérkodó 
mopszlit pillantott meg. Abban a 
pillanatban nagyot ugrott. Kitépte 
magát a sivalkodó úrnő kezéből és 
rohant a tortának. Feldöntötte az 
asszonyságot tortástól együtt. Az úrnő 
sivalkodott ,az asszony jajgatott, a 
tortatorony darabokra tört, s a nagy 
kutya rohant' a mopszli után. Az a 
kérdés, ki a hibás? Kit pörölt be 
az asszonyság kártérítés miatt? Az 
urhölgyet, mert neufulandiával sétált? 
A neufulandit, mert a tortának ug
rott? A mopszlit, mert kacérkodott? 
Csődület, lárma, sajnálkozás, rendőr 
volt, csapán az nincs még meg, hogy 
ki a hibás? A torta, inert mi a 
meny kőnek tört össze

-  Tüzeset. Ma délután 6 órakor 
kigyulladt özv. Franciskovits István- 
nénak 111. kör Beszédes-utca 319. 
szám alatti házának udvarán egy 
kazal szalma és a közvetlen mellette 
levő disznóól. A Lüz nagy veszede
lemmel fenyegetett a nagy szélvihar
ban, mert alig félméternyi távolság
ban is szalmakazalok állottak és 
körül egymásmellé zsúfolva vannak 
a tűzfészket képező nádfedeles házak. 
Mintaszerű tűzoltóságunk gyors be
avatkozása ugyan elhárította a fenye
gető veszedelmet, de a hasonló ese
tekre való tekintettel üdvös dolog 
volna a tűzrendészed szabályrende
letet akként módosítani, hogy a vá
ros belterületén a tűzveszélyes takar
mány felhalmozását betiltanák.

— Agyonsujtotta a fa. Özv. 
Vojnics Lukácsnénak radonováczi 
homok területét ma szőlő alá fordí
tották. Ezenközben a szőlőültetést 
akadályozó öreg nyárfát kellett ki
vágni. Mikor a fagyökereket elmet
szették, nagy szélroham keletkezett, 
mely a 3j méter magas és egy mé
teres törzsű hatalmas fát kidöntötte. 
A faóriás zuhanása közben az alatta 
álló Matkovics Béla 14 éves liu fejét 
érte, úgy, hogy az szétlocscsant ko
ponyával holtan terült el a kidőlt 
faóriás meilett. Az azonnal megindí
tott vizsgálat megállapította, hogy a 
szerencsétlen liu a saját vigyázatlan
ságának áldozata, mert atyja szidalma 
és figyelmeztetése ellenére szökött 
vissza a fa közelébe. A hullaszemlét 
holnap délelőtt tartják meg.

— A gondatlanság áldozata. 
Sárcsevics Jakabnénak Ignác nevű 
I éves lia múlt hó 23-án egy ládára 
helyezett forró vizes tál tartalmát 
magára rántotta és olyan súlyos 
égési sebeket szenvedett, hogy ezek 
következtében tegnap meghalt. A 
gondatlan anya ellen a büntető el 
járást megindították A szerencsét 
lenül járt kis gyermek hulláján ma 
d lután eszközölték a törvényszéki 
boncolást.

— A szesz áldozata. Kovács 
Olga, közismert alkoholista nő, aki
nek minduntalan meggyűlik a baja 
a rendőri hatósággal, tegnap a vele 
vadházasságban élő kőműves laká
sára teljesen ittas állapotban állított 
be és viselkedésével anyira felinge
relte élettársát, lugy az bottal tárna 
dőlt. reá és fejét és karjait teljesen 
összeverte. A mentők nyújtották 
tieki az első segélyt és azután a kór
házba szállították.

%c3%b6ss/.es
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Sok pénzt takarít, ha vá- ben és bánattal az arcán. A kopor-! Duna közepére, hol a csónakukba 
férfi fehérneműt sónál megállt, elővett egy 15 fontról | emelték a szerencsétlen cimborájukatszonnemü, női és 

közvetlen gyárakból rendel. Cun: 
Kereskedelmi iroda Budapest, Kere
pesi ut 65. szám.

Egy idegen liu öng
kísérlete.

Épen mai vezércikkünkben emlé
keztünk meg azokról az idegen hűk
ről, akiket a Bácskába hoznak ipart 
vagy kereskedelmet tanulni. Szabad
kán is több ilyen idegen gyermek 
van.

Egyik közülök, akit Horvátország
ból hoztak hozzánk és aki Halász 
volt füszerkereskedőnél volt tanonc, 
ma öngyilkosságot kísérlett meg.

Ma délelőtt kiment a Kladek 
István-féle tégla- és cserépgyárhoz s 
itt várta meg a tiz órakor Szeged 
felé robogó személyvonatot. Amikor 
a vonatot meglátta a vágányokhoz 
futott és fejét a vágányra tette.

Talán a gondviselés akarta úgy, 
hogy a síneken fekvő fiút a gépész 
észrevegye. Így azután ellengőzt adva, 
sikerült neki a fiútól 15 méternyi 
távolságra a vonatot megállítani.

A liu látva, hogy öngyilkossági 
szándékát végre nem hajthatja, fel 
ugrott és a szántóföldekre szaladt. 
A vonatvezető kiáltozására Kladek 
Istvánnak a töltés mellett szántó 
kocsisa észrevette a szaladó fiút. 
Utána iramodott és sikerült is neki 
őt elérni és megfogni. A fiút azután 
átadta az őrnek, aki a rendőrségre 
kísérte, ahol kihallgatták s való
színűleg illetőségi helyére küldik.

Innen onnan.
Egy budapesti színház volt keleti 

szépsége nemsokára főkötő alá k< - 
rül. Nemsokára meg lesz az eskü
vője.

Az utcán találkozik egyik volt 
kollégájával, aki érdeklődéssel inter
pellálja:

— Hát boldog Vagy; — nagyon 
boldog?

— Nagyon, kimondhatatlanul bol
dog vagyok! feleli őszinte meg 
győződéssel a kis menyasszony.

— Ah — áradozik a barátnő -  
nincs is annál nagyobb boldogság, 
mintha az ember azé lehel, akit 
szeret . . .

— Tévedsz. Én rám vár még egy 
nagyobb boldogság is.

— Micsoda?
— Az esküvőm előtt a székes 

fehérvári püspök sajátkezű leg fog 
megkeresztelni.

** *
Ramsay Vilmos, a hires angol tu

dós beszélte el a következő, a skó
tokat jellemző történetet. Ez öreg 
angol ur közelegni érezvén halálát, 
végrendelkezett és végrendeletének 
végrehajtóiul egy angolt, egy irt és 
egy skótot nevezett ki, akiknek ezért 
a tisztségért meglehetős összeget ha
gyott, Kikötötte azonban, hogy a 
temetés napján a három ur 5—5 
fontol tegyen a koporsójába s az 
urak eleget is tettek a halott kíván 
ságának Először jött az angol ur 
és egy öt fontos aranyat helyezett 
a halott mellé, majd megjelent az 
ii‘, aki egy öt fontos bankjegyet Lett 
a koporsóba, Végül jött a skót ko
molyan, meghatotlan gyászöltözöt-

, , egy
szóló váltót, odaillesztette a halott 
ujjai közé, az ott levő tiz fontot pe
dig zsebre vágta és távozott. A kö
rül állóknak pedig odaszólt:

— Mert a Holtak kívánságát tel
jesíteni kedves kötelesség . . .

*
* *A feministák örömére lehet az a 

meghívó, amelyet Badnán bocsátot
tak ki. Mária-Radna, Lippa és vi
déke összes szakácsnői és szobale
ányai március 5-én, a radnai Vasut- 
vendéglőben „szakacsné szobalány- 
bálatt“ rendeznek, amelyre meghív 
ják az összes férfiakat és nőket, 
tehát még a nagyságaikat is. A meg
hívó borzalmas terrorizmust követ 
el a siker érdekében. A rendezők 
ugyanis ezt a fenyegetést iktatták a 
meghívóra:

Esküszünk, ha el nem jönnek, — 
hogy elsózzuk a levest, és nem se
perjük ki tisztán a szobát, s ha el
jönnek, lesz jó enni és innivaló.

*
* *— Közjegyző: y-nal szokta Írni a 

nevet
— Ganyó: Nem, közönségesen csak 

tintával.

Egy szál deszkán a Dunán.
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .

Budapest, 1905. március 2.

A tegnapi éjjel egy halászlegény 
regénybe illő borzalmas küzdelmet 
vívott a halállal, melyből csak a 
véletlen játéka mentette meg.

Somogyi János halászlegény Esz- I nál levő porosz bányához tartozó 
tergom körül egy felborult csolnakra Jelka-tárnában leszakadt egy munka
kapaszkodva vergődött Újpestig, hol állvány, 16 ember vele rohant. Né
ráakadtak a halászemberek s a le- gyen megmenekültek, a többi ször- 
gényt kimentették borzalmas hely- nyet halt.

A dolog úgy esett meg, hogy So- OlflSZ VftSUti SZÍlájk.
mogyi János éjfélfelé egy rozoga Róma, márc. 2. A vasúti sztrájk 
halászcsolnakon át akart evezni a (illetőleg obstrukció szűnő félben van. 
Dunán. I Innen az összes vonatok menetrend-

A csolnak feneke korhadt volt, szerűen indulnak. A menetrendet 
de Somogyi János ügyet se vetett majdnem teljesen betartják.
Z n  ’ mt‘8Jagadl í GJllkrtS cseléd.

A sötétségben nem vette észre, Budapest, márc. 23. Berlinből sür- 
amint egy hatalmas tuskó úszott a gpnyzik, hogy tegnap egy gyilkossági 
csolnakja felé s az egy erős lökéssel I kisérlel történt, a mely óriási feltü- 
nekivágódott a csolnak oldalába. I nést keltett. A 32, éves Bröer Klá-

A hatalmas összeütközés követ- ra  ̂ e8Y gyári vállalkozó feleségét 
keztében a csolnak oly hatalmas két gyermek anyját támadta meg 
lékel kapott, hogy nagymennyiségű ágyában Habredt Berta és egy nagy 
viz kezdett befolyni a megrongált konyhakéssel súlyosan megsebesi
csolnakjába.

Somogyi János kétségbeesetten gyilkos cselédleány öngyilkossági ki-
iparkodolt betömni a támadt léket, őrletet követett el. A tett okául a
de ez nem sikerült, s a  csolnak már me8 ^ ma^°R asszony a következő

ket mondja:
— 24 órával előbb összeszidtam

már siilyedni kezdett.
Néhány perc múlva már borulni

kezdett s Somogyi
együtt már csak úgy segithetett ma rendőrséggel is fenyegetőztem. Való- 
gán, hugy a vizbe ugorva, a csolna- szinüleg e miatt támadott meg en- 
kot teljesen ráborította a vízre és úszni 8e,n a rosszlelkü leány és akart
kezdett, felkapaszkádva annak fene
kére.

A borzasztó hideg viz azonban es segítségért kiabálni. így szaba- 
annyira megdermesztette végtagjait, | dúltam meg a gyilkos nőtől, 
hogy kapaszkodni is alig birt s már Az asszony állapota életveszélyes, 
abba az újabb veszélybe kezdett gyilkos leányt súlyosan sebesülve 
esni, hogy az erős hullámok beso- Ja kórházba szállították, 
dorják a jéghideg vizbe, ahol biztos
halálát leli.

A csónakra szerencsére nagy
mennyiségű háló volt akasztva, 
melylyel végső erőfeszítésében oda
erősítette magát a roncsra.

Ilyen állapotban úszott félig esz
méletlenül órák hosszáig.

Hajnal felé, midőn Újpestig eresz
kedett le, segítségért kezdett kiáltani, 
mit a parton nemsokára meghal
lottak.

Néhány lu liiz  sittvj evjzelt be a

Nyomban ápolás alá vették a derék 
emberek, de a hideg időtől, a bor
zasztó küzdelemtől és halálfélelem
től teljesen kimerült ember, most 
erősen megbetegedve, nagyfokú láz
ban fekszik ugyanynyira, hogy az 
orvosok sem bíznak a legény fel- 
gyógyulásában.

T Á V IR A T O K
József főherceg születés

napja.
Buda) esi, márc. 2. József főher

ceg születése napja alkalmából a 
királyi várlak kápolnájában hálaadó 
istentisztelet volt, amelyen Kanter 
apát, várplébános celebrált. A misén 
József Ágost főherceg is ott volt az 
udvari személyzet élén. József Ágost 
főherceg és neje, Auguszta főher
cegnő Fiúméba utaztak, hogy sze
mélyesen gratuláljanak József fő
hercegnek

Dinamit m erénylet.
Budapest, márc. 2. Gharleroyból 

jelentik: Ma a dillyi ^kastély udva
rába, melyben a szénbánya igazga 
tója lakik, dinamitbombát dobtak, 
amely nagy kárt okozott. Gourcel- 
ben is követtek el dinamitmerény- 
letet egy nem sztrájkoló munkás 
ellen. Emberéletben itt sem eset kár, 
de a pusztulás nagy.

Leszakadt munkaállvány.
Gleiwitz, márc. 2. A Milchowitz-

tette. A tett elkövetése után a

csolnakostul a leányt, mert pénzt lopott tőlem,

gyermekeimmel együtt megölni. Elég 
erőm volt még az ablakhoz rohanni

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Pénteken: Nincs előadás.
Szombaton János vitéz eredeti ope 

rétté (újdonság).
Vasárnap d.u. Zsidó honvéd, népsz. 

este: János vitéz.
Hétfőn: Arany patkó, német vig

játék (újdonság).

János vitéz. Az operette személy 
zet erősen készül a Király színház 
nagysikerű operettejére, amely már 
a századik előadást is jóval túlha
ladta és még mindig zsuffolt házak 
előtt kerül nap-nap után színre. A 
nagy subrette talentumot igényelő 
címszerepet nálunk Gerlaki Hermin 
fogja kreálni és mint a beavatottak 
sejtetik, művészetének teljességét 
fogja ragyogtatni benne. A premiér 
nem, mint eddig jelezve volt pénte
ken, hanem szombaton lesz; Pénte
ken nem lesz előadás, hanem jel
mezes főpróba lesz tartva az újdon
ságból, amelyből színházunk igaz
gatósága az idei szezon kedvezőtlen 
eredményének ellensúlyozását várja.

Dolovai nábob leánya. Tegnap 
este ismét alkalmunk volt élvezni a 
Petlies Imre művészetét. E színi 
idényben immár másodszor játsza 
el nekünk Herceg e kiváló társa
dalmi színmüvének hősét: Taryán 
Gidát. Csak unalmas ismétlésekre 
ragadtatnók magunkat, ha ismét és 
ismét megdicsérnők Pethes nagy
arányú és minden izében kiváló ala
kítását. Jób Vilmát ezúttal a beteg 
Csiszár Sári helyett Vécsei Hona jól 
játszotta. Pompásan játszotta Sza
bados Gizi Szentirmaynét. Jó volt 
Breznai Anna. A férfiak közül: Szi
lágyi Ivor, Tóth Lajos és Erdősi 
Károly alakításáról már a múltkor 
is teljes elismeréssel irtunk.

Vidéki színésznők Szabadkán.
Micseyné Bácskai Julcsa a székes- 
fehérvári színtársulat igazgatójának 
neje és Milassinné Nagy Mari, ugyan
ezen társulat tagja ma egyik súlyos 
beteg rokonuk látogatása végett 
Szabadkán időztek.

Irodalom.
A Magyar Lant“ V. évf. már

cius 1 száma érdekes tartalommal 
mutatkozik be. Lelkes vezércikk a 
zeneoktatásról értékezik, budapesti 
levél a filharmónikus és egyéb hang
versenyekről, érdekes tárca a grego
rián ének elemeiről, végül a hazai 
és külföldi hírek, kritikák és ismer
tetések halmaza tarkítják a lapot. 
A hangjegymelléklet Sípos Antalnak 
a nagyérdemű zeneirónak dallamos 
és eredeti csárdását közli. A zenemű 
folyóirat tartamához mérten nagyon 
jutányos. Félévre 4 korona, melyért 
100 oldalt meghaladó hangjegyet ád 
a zeneirodalom válfajából. Á magyar 
zene művelőinek e jelesen szerkesz
tett folyóiratot pártolásra melegen 
ajánljuk.

REGÉNY CSARNOK.
D I A D A L .

Irta : Aczól Henrik.
39

Es ha erre gondolt, bár haragos 
volt, mégis megdobbant a szive és 
dobogott hevesen, mintha versenyre 
akarna kelni az észszel, leakarná 
gyűrni az értelmet, a hideg, a fon
tolgató értelmet.

Es győzött mindig a szív. Mert 
Barta Ákos egyre szerelmesebb lett 
abba a lányba, vele volt a képe 
mindig, mindenütt. Amikor irt szép 
meséket, csengő rímeket tavaszról 
és szerelemről, akkor kiváltképen 
vele volt a lány. Úgy érezte, mintha 
forró édes ölelése puha karoknak, 
izgatott pihegése hozzája simuló 
kebleknek, méznél édesebb csókja 
pici, csicsergő ajkaknak, mintha
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Pétervár, márc. 2.
A Sidlovszki szenátor elnöletével 

alaki tantó bizottság választóinak — 
egyik ülése azt határozta, hogy a 
választás előtt Sidlovszki szenátor 
elé a következő követeléseket ter
jesztik: A január 23 ika óta bezárt 
11 orosz munkás-szövetségi osztály
ismét megnyitandó és a munkások 
kiküldöttei a bizottság többi tagjá
val egyenrangúvá teendők. A bizott
ság ülései nyilvánosak legyenek. A 
bizottság tanácskozásaira vonatkozó 
jelentések cenzúrától mentesen ki- 
nyomtatandók és kell hogy a mun 
káskiküldöttek személye sérthetet
lenséget biztosítsa. Mindazokat a 
munkásokat, akiket január 1 je óta 
letartóztattak, szabadon kell bocsá
tani. A kiseb üzemekben foglalkozó 
munkások is részt keli hogy vehes
senek a bizottsági tanácskozásokon. 
Ha ezek a követelések március 3- 
ika délig nem teljesülnek, akkor a 
munkások nem küldenek képviselő
ket a bizottságba.

Pária, márcus 2.
A Petite Párisienne-nek jelentik, 

hogy az ostromállapot kihirdetése 
nem lendítette fel a vasúti forgalmat. 
A sztrájk még egyre tart. Mandzsú
riából 3 nap óta nem érkezik vasút.

Pária, márc. 2.
Nelidov orosz nagykövet formá

lisan megcáfolja egy esti lap azt a 
hírét, hogy a nagykövet be akar 
perelni egy reggeli lapot Gapon le
velének közzététele miatt.

Felhívás
a husvágással foglalkozó  

Iparosokhoz.
A nekem ma kézbesített meghívó 

szerint a jogügyi bizottság szomba
ton d. u. 3 órakor ülést tart, ame
lyen <« vágóhídi, husvágási és hús 
kimérési szabály rendelet tervezet» fog 
tárgyaltatni.

A múltból tudom és ismerem, 
hogy a gyakorlati élet követeimé 
nyeinek nem mindenben megfelelő 
szabályrendelet a husvágással fog
lalkozó iparosok mennyi zaklatásá
val járt, sőt igen sok esetben anyagi 
érdekeiknek nagy hátrányára volt.

Szívesen nyújtok segédkezet arra, 
hogy a most alkotandó uj szabály- 
rendeletbe a husvágással és kimé
réssel foglalkozó iparosoknak a gya
korlati élet követelményeinek meg
felelő, és a város közönségének ér
dekeivel nem ellenkező jogos kí
vánságai felvétessenek, s üzleti ér
dekeik a szabályrendelet által meg- 
óvassanak, miért is felhívom az ösz- 
szes szabadkai- sz ikiparosokat, hogy 
ma, pénteken d. u. ö órakor a sza
badkai ipartestület tanácstermében 
tartandó értekezleten megjelenni, 
kívánalmaikat, és az általam ismer
tetendő uj szabályrendelet-tervezet 
netáni megváltoztatására vonatkozó 
javaslataikat velem az értekezleten 
közölni szíveskedjék, hogy úgy a 
jogügyi bizottságban, valamint a 
törvényhatósági bizottság közgyűlé
sén közrehathassanak kívánalmaik és 
jogos érdekeik minél nagyobb mérv
ben való érvényesítésére.

Szabadka, 1995 március 3-én.
Dr. ftelsner Lajos 
iparhatósági biztos.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár óh múzeum. Nyitva 

jZHrdán ég szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereske’elini 
egyesület helyiségében.

Március &. A Katholikus legényegylet 
farsangi bálja az egyesülőt helyiségeiben-

Március ft. A Fehér-Kerenzt Egylet sza
badkai fiókjának japán-estélye a Nemzeti 
Kaszinó összes helyiségeiben.

Március ft. A szabadkai általános mun 
ká8szervezet táncvigalma a Spitz er Ignácz 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mii 
ekdvelő szakosztályának liangversen-nye) 
egybekötött házi estélye saját helyiségében

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

Március i) Cigánybál, a Spitzer Ignác 
féle vendéglőben.

— Szabadságolás és helyette
sítés. Dr. Platz Bonifác tankerületi 
főigazgató átirt a városhoz, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszte- 
Matkovics Miklós főgimnáziumi tornar 
tanárnak három havi szabadságol 
engedélyezett egészségének helyre
állítása végett, egyben a megfelelő 
helyettesítésre vonatkozólag is meg
kereste a hatóságot. A megkeresés 
értelmében Bezerédy István főispán 
az ideiglenes lornatanitóul Molnár 
Jenő városi írnokot helyettesítette, 
aki tornatanitói oklevéllel rendelke
zik. Matkovics Miklós a napok
ban hosszabb időre Lussin-Picoló-ba 
utazik.

— Szabad Lyceum felolvasása.
A szabadkai Szabad-Lyceum egyesü 
let ma pénteken esti fél 8 órakor 
felolvasást tart a szabadkai kereske
delmi egyesület (Nemzeti Szálloda) 
dísztermében. A felolvasást Vinkler 
Elemér dr. tartja. Felolvasásának 
tárgya: A bosszú.

— Gyászünnepély A szabadkai 
izr. hitközség bold. Geiger Adolf el
halálozása évfordulója alkalmából 
f. évi március hó 8 án, szerdán d. 
u. 4 órakor ünnepélyt rendez. Az 
ünnepély sorrendje: 1. A templom 
előcsarnokában néhai Geiger Adolf 
és neje emlékét megörökítő emlék
táblát beszéd kíséretében leleplezi 
dr. Klein Adolf hitk. elnök. 2. 
Minclia-irna. 3. Ének. Előadj i a 
templomi énekkar Lifschitz Gáspár 
főkán tor vezetése alatt. 4. Emlék
beszéd. Tartja dr. Singer Bernát fő
rabbi.

— Temetés. Óriási gyászoló kö
zönség részvéte mellett helyezték ma 
délután 2 órakor örök nyugalomra 
a korán elhunyt Horovicz Ernő gé
pész mérnök hült tetemét. A rava
tal fölött dr. Singer Bernát tartott 
magas szárnyalásu gyászbeszédet, 
melynek hatása alatt százak szemeibe 
könyek lopóztak. A templomi ének
kar szivrehatóan adta elő „Ha az 
Isten kedveseinket" kezdetű gyász
dalt és aztán az elhunyt hozzátar
tozói helyezték a gyászkocsira az
elköltözött derék ifjú tetemét magá
ban foglaló k< porsót, a melyet és az 
előtte haladó koszorús kocsit a 
számos jóbarát és tisztelő koszorúi
borítottak be.

- -  Uj ügyvéd. Dr. Székely Géza 
füldink tegnap tette le sikerrel a 
budapesti ügyvédvizsgáló bizottság 
előtt az ügyvédi vizsgát.

— Honvédeink tűzoltói kikép
zése A honvédelmi miniszter ren
delkezése értelmében a helybeli hon
védgyalogezred legénysége is tűzoltói 
kioktatásban részesül. A legénység 
eziránybani kiképzése ma kezdődött 
meg a tűzoltó laktanyában Skozza 
Zoltán tűzoltóparancsnok vezetése 
alatt.

— A kereskedő ifjak társula
tának szombat esti estélye iránt 
városszerte nagy érdeklődés mutat
kozik. A táncmulatságot megelőzőleg 
Zerkovitz Emil kiváló fővárosi ke
reskedelmi szakiró fog felolvasást 
tartani.

— Az izr nöegylet népkonyhája 
javára az elmúlt február havában a 
következő adományok folytak be: 
Dr. Vécsei Emilné 2 kgr. rizs, 2 kgr. 
asztali dara, Schwartz Péterné 5 kgr. 
liszt, I kgr. mák, 1 kgr. köleskása,
1 kgr. asztali dara, Eichtneckerl Ká- 
rolyné 4 kgr. rizs és pénz 1 liter 
paprikára, Dr. Blau Gézáné 1 főzet 
káposzta, Vass Ferencné 1 zsák bab, 
Halbrohr Sándorné 1 főzet káposzta, 
Sugár Béláné 3 üveg bor, 10 kgr 
liszt, özv. Geiger Ad- Ifné 5 kgr. só, 
Horovitz lgnáczné 2 fogás hagyma, 
4 üveg paradicsom, Engler lgnácné
2 kgr. só, 1 kgr. cukor, I kgr. liszt. 
Dr Kertész lgnácné, 5 kgr. só, 1 kgr. 
mák. 2 kgr. rizs, Deutsch Zsigmond 
22 kor, Kunelz Albertné 20 kor., 
l/>vy Simonné 20 kor., Dr Geréb 
Mihály 20 kor., Weitzenfeld Sala
monná 10 kor., Beiner Eajosné 10 
kor., Dr. Barta Antalné 10 kor., 
Weisz Salamonná (Szeged) 10 kor., 
Deutsch Herman és Társa (Bécs) 
1" kor., Milkó Henrik 10 kor. és 
Ács Bódog (Nagyszentmiklós) 3 ko
ronát. A népkonyha-elnökség ez 
utón mond a nemesszivü adomá
nyozóknak hálás köszönetét.

— Magyar hitszónok lat. A hely
beli izr. templomban szombaton 
délelőtt 10 órakor dr. Singer Bernát 
főrabbi magyar nyelvű lutszónokla 
tol fog tartani.

— Panasz a járlat kiadóhiva
tal ellen. A városi járlat kiadóhi
vatal ellen illetéktelen díjszedés cí
mén pauaszfeljelentés lett beadva, 
mire vonatkozólag a vizsgálat elren
delve és foganatosítva lett. A meg
ejtett vizsgálat alapján meg lelt álla
pítva, hogy a panasz alaptalan és 
ennélfogva a vizsgálat be lett 
szüntetve.

— Esküvő. Deutsch Adolf pincér 
Szabadkán, kedden f. hó 7 dikén es
küszik örök hűséget Kovács Sándor 
földbirt kos leányának Ludason.

— Álarcos rablók a csantavérl 
országúton. A Ráday korszak óta 
megszűnt briganti világ élelrekelé 
sének jelei kezdenek az ilvidóker 
újra mutatkozni. Ma városunk hatá
rában is olyan rablási eset történt 
ami határozottan igazolja eme aggo
dalomkellő híreszteléseket. A pénzl 
vagy életei követelő bekormozotl 
arcú rablók ma reggel 4 órakor a 
csantavéri országúton ütöttek rajta 
a kocsin Gsantavér felé tartó kofa
asszonyokra. A felfegyverzett kormos 
képű támadók ketten voltak, és a 
megrémült asszonyok életveszélyes 
fenyegetéseikre ellenkezés nélkül ad
ták át összes pénzkészletüket. Gá 
Tamásnétől 4 Irtot, Balogh András- 
nétól •> frt 33 krt, Szabó Ferencné- 
töl 6 frlot vettek el a rablók, Csipák 
Lukácsáétól nem vehettek el sem
mit, mert pénz nélkül indult útnak 
Miután a rablók céljukat elérték 

áldozataikat és továbl 
délután a rendőrségné 

tettek jelentést a kirabolt utas asszo
nyok a velők történtekről, mire í 
rendőrség azonnal a legszélesebt 
körű intézkedéseket tette folyamatba 
az ulohállók kilétének felderítést 
végett.

— A torta meg a kutya. Far 
sang van, a lakodalom nem ritkí 
dolog A cukrászok alig győzik esi 
nálni a cifrábbnál-cifrább tortákat 
Most történt hogy az otthon kávéhá;

etthagyták 
álltak. M.t

előtt egy óriási nagy tortával balla- 
gotta lakodalomra készülő asszonyság. 
A mézes-mázos torta méltó hasonmás t 
volt kicsinyben az Eifel-toronyna;. 
Valamelyik kisebb faluban szívesen 
elfogadták volna valóságos torony 
gyanánt. A derék asszonyság büszkén, 
mosolygós arcai vitte a tortát. Szembe 
jött vele egy nagysága, aki zsinóron 
hatalmas neuflandi kutyát vezetett 
Összetalálkoztak. Az asszonyság nézett 
a kutyára, a kutya nem nézett az 
asszonyságra, hanem egy kacérkodó 
mopszlit pillantott meg. Abban a 
pillanatban nagyot ugrott. Kitépte 
magát a sivalkodó úrnő kezéből és 
rohant a tortának. Feldöntötte az 
asszonyságot tortástól együtt. Az úrnő 
sivalkodott .az asszony jajgatott, a 
tortatorony darabokra tört, s a nagy 
kutya rohant’ a mopszli után. Az a 
kérdés, ki a hibás? Kit pörölt be 
az asszonyság kártérítés miatt? Az 
urhölgyet, mert neufulandiával sétált? 
A neufulandit, mert a tortának ug
rott? A mopszlit, mert kacérkodott? 
Csődület, lárma, sajnálkozás, rendőr 
volt, csapán az nincs még meg, hogy 
ki a hibás? A torta, mert mi a 
menykőnok tört össze

— I iizeset. Ma délután G órakor 
kigyulladt özv. Franciskovits István- 
nénak III. kör Beszédes-utca 3 49. 
szám alatti házának udvarán egy 
kazal szalma és a közvetlen mellette 
levő disznóól. A tűz nagy veszede
lemmel fenyegetett a nagy szélvihar
ban, mert alig félméternyi távolság
ban is szalmakazalok állottak és 
körül egymásmellé zsúfolva vannak 
a tűzfészket képező nádfedeles házak. 
Mintaszerű tűzoltóságunk gyors be
avatkozása ugyan elhárította a fenye
gető veszedelmei, de a hasonló ese
tekre való tekintettel üdvös dolog 
volna a tűzrendészet! szabályrende
letet akként módosítani, hogy a vá
ros belterületén a tűzveszélyes takar
mány felhalmozását betiltanák.

« *  L M  •VUOUJIVLia
Vojnics Lukácsnénak radonovácz 
homokterületét ma szőlő alá fordi 
tották. Ezenközben a szőlőültetés 
akadályozó öreg nyárfát kellett ki 
vágni. Mikor a fagyökereket elmet 
szelték, nagy szólroham keletkezeti 
mely a 3j méter magas és egy mé 
teres törzsű hatalmas fát kidöntötte 
A faóriás zuhanása közben az alatt; 
álló Matkovics Béla 14 éves liu fejé 
érte, úgy, hogy az szótlocscsant ko 
ponyával holtan terült el a kidől 
faóriás mellett. Az azonnal megindi 
tott vizsgálat megállapította, hogy ; 
szerencsétlen liu a saját vigyázatlan 
ságának áldozata, mert atyja szidalm; 
és figyelmeztetése ellenére szököt 
vissza a fa közelébe. A hullaszemlé 
holnap délelőtt tartják meg.

— A gondatlanság áldozutii 
Sárcsevics Jakabnénak Ignác neví 
1 éves lia múlt hó 23-án egy ládár 
helyezett forró vizes tál tartalmú 
magára rántotta és olyan sulyo 
égési sebeket szenvedett, hogy eze 
következtében tegnap meghalt. / 
gondatlan anya ellen a büntető el 
járást megindították A szerencsét 
lenül járt kis gyermek hulláján m 
d lután eszközölték a törvényszék 
boncolást.

— A szesz áldozata. Kovác 
Olga, közismert alkoholista nő, aki 
nek minduntalan meggyűlik a baj 
a rendőri hatósággal, tegnap a vei 
vadházasságban élő kőműves lakú 
sára teljesen ittas állapotban állitol 
be és viselkedésével anyira felinge 
relte élettársát, hogy az bottal tárna 
dőlt reá és fejét és karjait teljese 
összeverte. A mentők nyújtotta 
neki az első segélyt és azután a kói 
házba szállították.

v . '  Zj ’
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__ Sok pénzt takarít, ha vá-
szonnemö, női és férfi fehérneműt 
közvetlen gyárakból rendel. Cim: 
Kereskedelmi iroda Budapest, Kere
pesi ut 65. szám.

Egy idegen liu öngyilkossági
kísérlete.

Épen mai vezércikkünkben emlé
keztünk meg azokról az idegen fiuk
ról, akiket a Bácskába hoznak ipart 
vagy kereskedelmet tanulni. Szabad
kán is több ilyen idegen gyermek 
van.

Egyik közülök, akit Horvátország
ból hoztak hozzánk és aki Halász 
volt füszerkereskedőnél volt tanonc, 
ma öngyilkosságot kísérlett meg.

Ma délelőtt kiment a Kladelt 
István-féle tégla- és cserépgyárhoz s 
itt várta meg a tiz órakor Szeged 
felé robogó személyvonatot. Amikor 
a vonatot meglátta a vágányokhoz 
futott és fejét a vágányra tette.

Talán a gondviselés akarta úgy, 
hogy a síneken fekvő fiút a gépész
észrevegye. Így azután ellengőzt adva, 
sikerült neki a fiútól 15 méternyi 
távolságra a vonatot megállítani.

A fiú látva, hogy öngyilkossági 
szándékát végre nem hajthatja, fel 
ugrott és a szántóföldekre szaladt. 
A vonatvezető kiáltozására Kladek 
Istvánnak a töltés mellett szántó 
kocsisa észrevette a szaladó fiút. 
Utána iramodott és sikerült is neki 
őt elérni és megfogni. A fiút azután 
átadta az őrnek, aki a rendőrségre 
kísérte, ahol kihallgatták s való
színűleg illetőségi helyére küldik.

Innen onnan.
Egy budapesti színház volt keleti 

szépsége nemsokára főköt" alá ke
rül. Nemsokára meg lesz az eskü
vője.

Az utcán találkozik egyik volt 
kollégájával, aki érdeklődéssel inter
pellálja:

— Hát boldog Vagy; — nagyon 
boldog?

— Nagyon, kimondhatatlanul bol
dog vagyok! feleli őszinte meg 
győződéssel a kis menyasszony.

— Ah — áradozik a barátnő — 
nincs is annál nagyobb boldogság, 
mintha az ember azé lehet, akit
szeret . . .

— Tévedsz. Én rám vár még egy 
nagyobb boldogság is.

— Micsoda?
— Az esküvőm előtt a székes

fehérvári püspök sajátkezű leg fog
megkeresztelni.

** *
Ramsay Vilmos, a hires angol tu

dós beszélte el a következő, a skó
tokat jellemző történetet. Ez öreg 
angol ur közelegni érezvén halálát, 
végrendelkezett és végrendeletének 
végrehajtóiul egy angolt, egy irt és 
egy skótot nevezett ki, akiknek ezért 
a tisztségért meglehetős összeget ha
gyott, Kikötötte azonban, hogy a 
temetés napján a három ur 5—5 
Ióntól tegyen a koporsójába s az 
urak eleget is tettek a halott kíván
ságának Először jött az angol ur 
és egy öt fontos aranyat helyezett 
a halott mellé, majd megjelent az 
ir, aki egy öt fontos bankjegyet tett 
a koporsóba, Végül jött a skót ko
molyan, meghatottan gyászöltözüt-

ben és bánattal az arcán. A kopor
sónál megállt, elővett egy 15 fontról 
szóló váltói, odaillesztette a halott 
ujjai közé, az ott levő tiz fontot pe
dig z.-ebre vágta és távozott. A kö
rül állóknak pedig odaszólt:

— Mert a holtak kívánságát tel
jesíteni kedves kötelesség . . .

*
4-' *

A feministák örömére lehet az a 
meghívó, amelyet Badnán bocsátot
tak ki. Mária-Badna, Lippa és vi
déke összes szakácsnői és szobale
ányai március 5-én, a radnai Vasut- 
vendéglőben „szakácsnő szobalány- 

j bálatt“ rendeznek, amelyre meghív 
|ják az összes férfiakat és nőket, 
j tehát még a nagyságaikat is. A meg
hívó borzalmas terrorizmust követ 
el a siker érdekében. A rendezők 
ugyanis ezt a fenyegetést iktatták a 
meghívóra:

Esküszünk, ha el nem jönnek, — 
hogy elsózzuk a levest, és nem se
perjük ki tisztán a szobát, s ha el
jönnek, lesz jó enni és innivaló.

*
* *— Közjegyző: y-nal szokta Írni a 

nevet
— Ganyó: Nem, közönségesen csak 

tintával.

Egy szál deszkán a Dunán.
— S a j á t  t u d ó s i t ó n k t ó l .

Budapest, 1905. március 2.

A tegnapi éjjel egy halászlegény 
regénybe illő borzalmas küzdelmet 
vívott a halállal, melyből csak a 
véletlen játéka mentette meg.

Somogyi János halászlegény Esz
tergom körül egy felborult csolnakra 
kapaszkodva vergődött Újpestig, hol 
ráakadlak a halászemberek s a le
gényt kimentették borzalmas hely
zetéből.

A dolog úgy esett meg, hogy So
mogyi János éjfélfelé egy rozoga 
halászcsolnakon ál akart evezni a 
Dunán.

A csolnak feneke korhadt volt, 
de Somogyi János ügyet se vetett 
erre s bátran indult a megdagadt 
vizen keresztül.

A sötétségben nem vette észre, 
amint egy hatalmas tuskó úszott a 
csolnakja felé s az egy erős lökéssel 
nekivágódott a csolnak oldalába.

A hatalmas összeütközés követ
keztében a csolnak oly hatalmas 
léket kapott, hogy nagymennyiségű 
viz kezdett befolyni a megrongált 
csolnakjába.

Somogyi János kétségbeesetten 
iparkodott betömni a támadt léket, 
de ez nem sikerült, s a csolnak már 
már sülyedni kezdett.

Néhány perc múlva már borulni 
kezdett s Somogyi csolnakostul 
együtt már csak úgy segíthetett ma 
gán, hogy a vízbe ugorva, a csolna- 
kot teljesen ráborította a vízre és úszni 
kezdett, felkapaszkádva annak fene
kére.

A borzasztó hideg viz azonban 
annyira megdermesztette végtagjait, 
hogy kapaszkodni is alig birt s már 
abba az újabb veszélybe kezdett 
esni, hogy az erős hullámok beso
dorják a jéghideg vizbe, ahol biztos 
halálát leli.

A csónakra szerencsére nagy
mennyiségű háló volt akasztva, 
melylyel végső erőfeszítésében oda
erősítette magát a roncsra.

Ilyen állapotban úszott félig esz
méletlenül órák hosszáig.

Hajnal felé, midőn Újpestig eresz
kedett le, segítségért kezdeti kiáltani, 
mit a parton nemsokára meghal
lottak.

Néhány hiliiz  si ;tvj evszett be a

Duna közepére, hol a csónakukba 
emelték a szerencsétlen cimborájukat

Nyomban ápolás alá vették a derék 
emberek, de a hideg időtől, a bor
zasztó küzdelemtől és halálfélelem
től̂  teljesen kimerült ember, most 
erősen megbetegedve, nagyfokú láz
ban fekszik ugyanynyira, hogy az 
orvosok sem bíznak a legény fel- 
gyógyulásában.

T Á V IR A T O K
József főherceg születés

napja.
Budaj est, márc. 2. József főher

ceg születése napja alkalmából a 
királyi várlak kápolnájában hálaadó 
istentisztelet volt, amelyen Kanter 
apát, várplébános celebrált. A misén 
József Ágost főherceg is ott volt az 
udvari személyzet élén. József Ágost 
főherceg és neje, Auguszta főher
cegnő Fiúméba utaztak, hogy sze
mélyesen gratuláljanak József fő
hercegnek

Dinamit m erénylet.
Budapest, márc. 2. Gharleroyból 

jelentik: Ma a dillyi ^kastély udva
rába, melyben a szénbánya igazga 
tója lakik, dinamitbombát dobtak, 
amely nagy kárt okozott. Gourcel- 
ben is követtek el dinamitmerény- 
letet egy nem sztrájkoló munkás 
ellen. Emberéletben itt sem eset kár, 
de a pusztulás nagy.

Leszakadt munkaállvány.
GHelwit.z, márc. 2. A Milchowitz- 

nál levő porosz bányához tartozó 
Jelka-tárnában leszakadt egy munka
állvány, 16 ember vele rohant. Né
gyen megmenekültek, a többi ször
nyet halt.

Az olasz vasúti sztrájk.
Róma. márc. 2. A vasúti sztrájk 

illetőleg obstrukció szűnő félben van. 
Innen az összes vonatok menetrend
szerűen indulnak. A menetrendet 
majdnem teljesen betartják.

Gyilkos cseléd.
Budapest, márc. 23. Berlinből sür

gönyzik, hogy tegnap egy gyilkossági 
kísérlet történt, a mely óriási feltű
nést keltett. A 32 éves Bröer Klá
rát egy gyári vállalkozó feleségét 
és két gyermek anyját támadta meg 
ágyában Habredt Berta és egy nagy 
konyhakéssel súlyosan megsebesí
tette. A tett elkövetése után a 
gyilkos cselédleány öngyilkossági kí
sérletet követett el. A tett okául a 
megtámadott asszony a következő
ket mondja:

— 24 órával előbb összeszidtam 
a leányt, mert pénzt lopott tőlem, 
rendőrséggel is fenyegetőztem. Való
színűleg e miatt támadott meg en
gem a rosszlelkii leány és akart 
gyermekeimmel együtt megölni. Elég 
erőm volt még az ablakhoz rohanni 
és segítségért kiabálni. így szaba
dultam meg a gyilkos nőtől.

Az asszony állapota életveszélyes. 
A gyilkos leányt súlyosan sebesülve 
a kórházba szállították.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Pénteken: Nincs előadás.
Szombaton János vitéz eredeti ope 

rétté (újdonság).
Vasárnap d.u.Zsidó honvéd, népsz. 

este: János vitéz.
Hétfőn: Arany patkó, német vig

játék (újdonság).

János vitéz. Az operette személy 
zet erősen készül a Király színház 
nagysikerű operettejére, amely már 
a századik előadást is jóval túlha
ladta és még mindig zsuffolt házak 
előtt kerül nap-nap után színre. A 
nagy subrette talentumot igényelő 
címszerepet nálunk Gerlaki Hermin 
fogja kreálni és mint a beavatottak 
sejtetik, művészetének teljességét 
fogja ragyogtatni benne. A premiér 
nem, mint eddig jelezve volt pénte
ken, hanem szombaton lesz; Pénte
ken nem lesz előadás, hanem jel
mezes főpróba lesz tartva az újdon
ságból, amelyből színházunk igaz
gatósága az idei szezon kedvezőtlen 
eredményének ellensúlyozását várja.

Dolovai nábob leánya. Tegnap 
este ismét alkalmunk volt élvezni a 
Pethes Imre művészetét. E színi 
idényben immár másodszor játsza 
el nekünk Herceg e kiváló társa
dalmi színmüvének hősét: Taryán 
Gidát. Csak unalmas ismétlésekre 
ragadtatnók magunkat, ha ismét és 
ismét megdicsérnők Pethes nagy
arányú és minden izében kiváló ala
kítását. Jób Vilmát ezúttal a beteg 
Gsiszér Sári helyett Vécsei Ilona jól 
játszotta. Pompásan játszotta Sza
bados Gizi Szentirmaynét. Jó volt 
Breznai Anna. A férfiak közül: Szi
lágyi Ivor, Tóth Lajos és Erdősi 
Károly alakításáról már a múltkor 
is teljes elismeréssel irtunk.

Vidéki színésznők Szabadkán.
Micseyné Bácskai Julcsa a székes- 
fehérvári színtársulat igazgatójának 
neje és Milassinné Nagy Mari, ugyan
ezen társulat tagja ma egyik súlyos 
beteg rokonuk látogatása végett 
Szabadkán időztek.

Irodalom.
A ..Magyar Lant“ V. évf. már

cius I száma érdekes tartalommal 
mutatkozik be. Lelkes vezércikk a 
zeneoktatásról értékezik, budapesti 
levél a filharmónikus és egyéb hang
versenyekről, érdekes tárca a grego
rián ének elemeiről, végül a hazai 
és külföldi hírek, kritikák és ismer
tetések halmaza tarkítják a lapot. 
A hangjegymelléklet Sípos Antalnak 
a nagyérdemű zeneirónak dallamos 
és eredeti csárdását közli. A zenemű 
folyóirat tartamához mérten nagyon 
jutányos. Félévre 4 korona, melyért 
100 oldalt meghaladó hangjegyet ád 
a zeneirodalom válfajából. Á magyar 
zene művelőinek e jelesen szerkesz
tett folyóiratot pártolásra melegen 
ajánljuk.

REGÉNY CSARNOK.
D I A D A L .

Irta : Aczól Henrik.
3F

Es ha erre gondolt, bár haragos 
volt, mégis megdobbant a szive és 
dobogott hevesen, mintha versenyre 
akarna kelni az észsíel, leakarná 
gyűrni az értelmet, a hideg, a fon
tolgató értelmet.

Es győzött mindig a szív. Mert 
Barta Ákos egyre szerelmesebb lett 
abba a lányba, vele volt a képe 
mindig, mindenütt. Amikor irt szép 
meséket, csengő rímeket tavaszról 
és szerelemről, akkor kiváltképen 
vele volt a lány. Úgy érezte, mintha 
forró édes ölelése puha karoknak, 
izgatott pihegése hozzája simuló 
kebleknek, méznél édesebb csókja 
pici, csicsergő ajkaknak, mintha
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mindent az izgalom sugározná az 
agyba, azt a sok érzelmet, gondola
tot, rellexiót, amit a keze lázas 
gyorsasággal a papírra vet. Csak róla 
irt, csak neki irt! . .

Amennyivel napról napra szerel 
mesebb lett, ugyanannyival érezte 
magát boldogtalanabbnak Barta Ákos. 
Mert meg volt róla győződve, hogy 
nem szereti az a lány. Mikor egy- 
egy sikerült színdarabjáért, regényé
ért ünnepelték, elhalmozták gratu
lációkkal, regényesebb hajlamú asz- 
szonyok anonym szerelmes levelek
kel, az a lány akkor is hideg maradt, 
irt egy pár hideg üdvözlő szót, 
egyebet semmit.

III.
Kétségbeejtő bizonytalansággal sie

tett most az ünnepeltetése szín
helyéről Barta Ákos, haza a csendes 
falujába, ahol talán nyugta lesz egy 
darab ideig. Ha ugyan lesz Hisz 
olyan bizonytalan a jövő. Aztán meg 
otthon is mi vár rá egyéb, mint a 
szakadatlan ünnepség. Deputáció, 
bankettezés, dikció, toósztok . . .

Brr, az örökös egyformaság. Az 
öreg édes anyja meg az apja bizo
nyára örülni fognak, de mit ér az, 
hogy neki meg semmi gyönyörűsé
get sem szerez ez az egész dolog, 
csak véghetetlen, gyötrő unalmat.

Az öregek már meg is írták, hogy 
mennyire készülnek a fogadtatására. 
Biró uram is tartott valami meg
lepetést a számára. Alkalmasint valami 
lovas-bandérium lesz az, amivel majd 
a vasúttól kisérik hazáig.

És mindenki örül majd a jöttének, 
csak Gere Adél nem. Úgy lehet, nem 
is találkozik majd vele. Vagy ha el
elnéz is egyszer-kétszer alkonyat 
tájon a komlóval befuttatott torná
cukra, akkor is csak a hideg, a 
szenvedély télén lány fog vele be
szélni és nem nyilatkozik meg neki 
talán soha többé a pajzán, az enni
való, a szerelmes Gere Adél. Estéli 
harangszó után is hiába várja majd 
a házuk előtti kis patkán ülve csen
desen, hogy oda röpüljön hozzá 
valaki, hogy a pici húsos újait oda- 
lapasztva a szemire, körülfonja a 
két karjával és az arca mellé téve 
a magáéi, úgy súgja a fülébe a maga 
édes, üde üde hangján:

— Ki vagyok én ?. . .
IV.

Mikor nagynehezen kibontakozott 
az öregek ölelő karjai közül, Barta 
Ákos azt sem tudta, hová legyen a 
nagy csodálattól Mert, hogy az öre
geken kívül nem várta őt egy terem
tett lélek sem a faluból.

Egy kicsit aprehendáló hangon 
kérdezősködött az öregektől, holottan 
alattomban örült a lelke ennek a 
csendes fogadtatásnak.

Az édes apja erősen szabadkozott:
— Nem számítottunk arra, hogy 

dologban lesznek a legények . . . 
Ilyen munkaidőben aranyért sem 
lehet ilyenre embert fogni . . .  De 
nem tesz az semmit. Majd vasár
nap . . .  meg máskor . . . Hiszen itt
hon leszel tán most jó darabig 
liam! . . .

Az édes anyja meg, aki a nagy 
örömében alig tudott szóhoz jutni 
idáig, az is szégyenkezve mondo
gatta, utána lötyögve:

— Az hát. Persze, persze . . .  Nem 
eresztjük el úgy sem egyhamar.

(Folyt, köv.)

Felelőn nierkenztő:
1) II G 0 V I C H 1 M R E.

I.Hpt u lnj (Ionosok : AZ A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

Ü z l e t  m e g n y i t á s !

A | «  S e le g á n sa n  és  
o lc s ó n  a k a r  

rn liá z k o d u i, az forduljon

so- F a r a g ó
cég női- és gyermekruha üzletéhez 
Gőzfürdő-utca Su- 
gár Béla mellett, BHwJ
mindig a legdivatosabb női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és mindenfajta
házi kötények, női ingek és gyer
mekruhák nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel 

f a r a g ó  II.,
edénypiac, BaUhányi- (Gőzfürdő) utca 

Sugár Béla mellett.

Macntatnra
pap iros

Kapható

laputiH kiadőhiVatalában

12672. sz. telkv. 1904.

Á rverési h ir d e tm é n y i k iv o n a t.
A szabadkai kir. törvényszék mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a Szabadkai általános takarék- 
pénztár részvénytársaság végrehajta- 
lónak Bózsics Antal és társai végre 
hajtást szenvedők elleni 742 kor. 
20 fill, tőke és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a szabadkai kir. 
törvényszék (a szabadkai kir. járás- 
bíróság) területén lévő. Szabadka 
város halárában fekvő, a szabadkai 
21528. sz. betétben, A f 2833h 
hrsz. a. foglalt Bózsics Antal, Bó
zsics Márk, Bózsics Mária férj. Mu- 
kits Gergelyné, Bózsics Anna Ku- 
luncsics Sándorné, Bózsics Teréz, 
István, Bózsics Péter, kiskorú Bó 
zsics Krisztina és kiskorú Sárcsevics 
Péter nevén álló I hold 400 nszöl 
területű palics alatti ugar földre az 
árverést 797 koronában megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fent megjelölt ingatlan az 
1905. évi március hó 10. napjan 
délelőtti 9 órakor ezen tkvi ha
tóság árverező helyiségében meg 
tartandó nyilvános árverésen a meg. 
állapított kikiáltási áron alul is el 
adatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10'„-ál 
vagyis 79 kor. 70 lilll készpénzben 
vagyis 1 86. t. c. 42. § ban jelzett 
árfolyammal számított és az l>86. 
nov. 1-én kelt igazságügy miniszteri 
rendelet “ . § ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez lete. ni, vagy az 1881. 60. 
t.-c. 110. íj. értelmében a bánatpénz 
nek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgál Látni.

Szabadkán, 1905. évi február hó 
14-ik napján a kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnál.

l)r Costa ii.
___________________ kir. törvényszéki biró.

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkáu,

g ju t á n y o s a b b
á r b a n  e s z k ö z ö l

W e is z  János A n ta l
---------- vízvezeték-, villany- és gázberendezési műhelye------------
Eötvös-utca

Mintaraktár megtekinthető. 
M T  TerVezcUHHü te KöltscgVetcsscl sziVes«n szí

Ugyanott egy tanonc felvétetik.

Eötvös-utca

LAKAS'fl
5 0  S í  ‘

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

T ‘l Ilüll/Mll felvétetik egy j > Jiázból valói 
IIIIIvili 111 tin faszobrászaihoz.— Cirn a 
kiadóhivatalban.

ltfkfis" )iíí*detÓs-J 17 *

5 bizalmi penzbesz. dói, esetleg 
házmesteri ál ást ker»*g egy 

tisztességes, józa • előéletű egyén. Sz kseg 
esetén ovadékot is letesz. Óim : Lódi Sán
dor, O-Morovica 948.

• •
VÓlfíV/'íu Ozv Hamburger jílh íln  v illi v /ju n . Marit okleveles 

szü úsznő lírá sá t Petöfi-uteza csirke piacz) 
idb Illés Anta* 1 ur házába helyezte át.

11! Ilii O u ti vásároljon az Antikva- 
jlulULIIK I riumban : Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapom 
drbja 1 kr levél papirok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Aufikvúrhcu^a Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymua 
siutn átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használt .k 
vétetnek és eladatnak.

K e d v e z i feltételek mellett ezirnbalom- 
óráka t ad egy szak képze t 

czimbaom-tanító. Czim a kiadóban

I? IV O Q 7 0 1 f  1 ® héraző r 11 fex kö 1 yö k -
kutya. A megtalálója ju ta 

lomban részesül. Óim a kiadóban.

^7011*1 M a g y a r  P é t e r  ur
iióvIK l v ld U d n e Alsó-központ melletti 
tanyáján nagy mennyiségű széna eladó.

A kertek rendezésére
a kertkedvelő n. é. közönség becses 
pártfogását felhívom az évek óta 
fenálló kereskedelmi kertészetem 
ben cserepes növények, rózsafák 
s melegngyi saláta, retek, ugorka, 

m éltányos áron kapható.
Villák, udvazi kertek, nagyobb ] 

parkok létesítése s annak javítása, 
a nyári idényen való gondozása, sző
nyegé nyak s egyébb növények kiül
tetéséi. jutányosán és pontosan esz 
közlök.

Telepein: Xagys. dr. Purgly féle 
kert, az uj lelencház háta illegett, 
villamos megálló, szegedi szőlők 
egyenes ut be a kertészetbe. Me
leg ágy terményeim u. in. retek, 
saláta stb. KISS ISTVÁN fűszer- 
kereskedésében Kossuth-utcában kap
hatók.

Ugyanott egy jó családból való 
13-15 éves fiú gyakornokul felvé
telik azonnal.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires

f ü I o I  a j a
meggyógyítja az időleges süketségei, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Plávsics G. 

A n. é. közönség b. pártfogását gyógyszertárában Újvidéken ka
hu ló  ---- II C7I1 á In 1 l i1 f íiqÍ ♦ ú c vn n lm?':kérve tisztelettel

Vágó G y ö rg y ,
kcrcskí delim mükertcsz.

fürdő szoba 's  
• • closscl bc- 
m dezéseHtt a

Deák-utcában

Elett l a y s  W
május l-tÓl. --—' Gim Á kiadóban.

a Tompa-utcában a Vörös- 
— ökjir iskola közelében

e g y  k e fy  g ^ p iié g y s z ö g ö l  
t e r ü le t ié i ,  3 ,0  m e te r  u t 
c a i v o n a lla l , m e ly  h á z 
é p í t é s r e  legalkalmasabb,
jutányos áron, kedvező liizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban.

Egy nagyobb

üzleti helyiség
a Rudics-utcában május 1-től kiadó

l is z t  uralnak
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép lakás istálóVa 
ljÍ3tlÓ.-------Cim a kiadóhivatalban

la k á s
fürdőszobával és hozzátartozó mellék 
helyiségekkel kiadó. Cim a kiadóbal

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

bő I-tő, kiadó.

ható.— Használati utasítás van hozz
Ára 2 frt üvegenként.




