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zési javaslatokat egy kettőre ke-1 alatt bele nem egyezhetünk, összeül, hogy a mandátumok vég
leges igazolását és a bizottsági vá
resztülengedi.
De
most
már:
hogy
e
tartományt
egyszerűen
A legutóbbi időkig sikerüli
alaposan remélhetjük, hogy vég- bekebelezzék a külön osztrák lasztásokat megejtse. Ezen az ülésen
legalább látszólag olyan színe téré mégis csak sikerül kisza
hívja fel az elnök a dupla mandátum
vámterületbe
és
hogy
a
magyar
zetet adni a magyar-osztrák ke badulnunk a bennünket körül
tulajdonosait, hogy nyolc napon belül
vérés
pénzáldozat
egyedül
reskedelmi és vámszövetségnek, ölelő karokból és hogy nem le
nyilatkozzanak,melyik megbízást tart
Ausztriának
teremjen
gyümöl
mintha az ország többsége azt, szünk adózói egy ránk nézve
ják meg. Értesüléseink szerint Lukács
csöt.
Az
a
megoldás
nem
kép
mint érdekében állót, — mint idegen államnak.
László pénzügyminiszter Körmöc
zelhető,
hogy
Magyarország
és
olyat, amely legjobban tudja
Így hát kilátásunk van arra, Ausztria is külön külön-vámkö- bánya mellőzésével Győr városa man
biztosítani a polgárok jólétét, a hogy a belső fogyasztási piacot
zösségben éljen Boszniával, — dátumát tartja meg, Barabás Béla
nemzet gazdasági és kulturális a nemzeti termelés részére biz
mert hisz ez esetben Bosznián Arad megbízólevelét, Graenzenstein
előrehaladását, óhajtaná és an tosíthatjuk. A magyar ipar eddig
keresztül az osztrák áru aka Béla államtitkár Sopront és Sándor
nak megvédelmezéseért kész csak éldegélt; egy-egy elzárolt te
dálytanul tódulhatna be hozzánk. János államtitkár Marosvásárhelyt.
volna síkra szállani. Ellentétben rülete a fogyasztásnak, például
Nem lehet majd más meg E szerint tehát Körmöcbánya, Vác
az egyéb nemzeti követelmé a közhatósági szükségletek fe oldást találni, mint hogy az Oravica és Nagy-Szőllős ujri választ
nyekkel, amelyeknek megvaló dezése, van csak részére fenokkupáit tartományok szintén képviselőt.
sításával inkább, mint politikai tartva, —- egyébként pedig egy egy kidőli vámtestet fognak A képviselőház mindenesetre e hó
lehetőséggel és csak másodsor erősebb versenytársnak van ki alkotni és saját autonóm tari 9-én csütörtökön is tart ülést, hogy
ban mint nemzeti érdekben szolgáltatva. Egyenesen nevet fájuk lesz, melyet egyformán azonban azontúl a válság végleges
óhajtandó céllal vettetek számot, ség számba megy, hogy van fognak alkalmazni úgy Magyar- megoldásáig, elnapolja-e magát vagy
a közös vámterületet a nemzet itt egy Horvátországunk, mely országgal, mint Ausztriával szem sem, erről a szövetkezett ellenzék
javaként állították oda s önma gazdaságilag inferiorisabb az ben. igaz ugyan, hogy Ausztria vezérlő-bizottságának holnap délelőtt
gáért óhajtandónak mondották. anyaországnál, amelynek ipán iparának nagyobb fejlettségénél 10 órára összehívott értekezlete dönt
Amint a közvélemény túl termelése az anyaországénál fogva egyenlő behozatal felté majd Ez az értekezlet határoz majd
nyomó része már réges régen még alacsonyabb színvonalon telek mellett óriási előnyben afelett is, vájjon a szokásos föliratot
a gazdasági függetlenség mel áll, mely két millió lakosával lesz a magyar ipar felett; vi már most nyujtsák-e be, vagy csak
lett tört lándzsát, amint az idők hatalmas fogyasztó számba jön szont azonban remélhető, hogy akkor, amikor az uj kormány . >egfolyamán befészkelte magát az és amelyért óriási pénzügyi ál ez utóbbi az önnálló vámterü alakult. Vannak, akik azt hangoz
agyakba az a gondolat, hogy dozatokat hozunk; és hogy ev leten belül lassanként annyira tatják, hogy a föliratot már most
Magyarország boldogulásának el vel a 'artománynyal való kap meg fog erősödni, hogy a kül be kellene terjeszteni és ebben a
ső föltétele a gazdasági téren csolatnak minden előnyét egy földi iparral sikerrel kelhet ver föliratban bele kellene szövegezői
való szabad rendelkezés kiví irányunkban ellenséges érzel senyre.
egyrészt a válság okait, másrészt
vása: úgy most a nemzet kép mekkel viseltető ország élvezze.
Amíg Ausztriának dolgozunk, pedig a nemzet kívánságait. Mások
viselete is elvetette magától az Hogy milyen szánalmas kicsiny addig nem gondolhatunk a nem meg azt hangoztatják, hogy addig,
Ausztriával való elválaszthatat a forgalmunk Horvátországgal, zet előrejutására; az önálló amig a királyi kihallgatások nem
lan gazgasági kapcsolat egyedül az kitűnik a llorvát kereske vámterület, erőteljes magyar fejeződtek be, akcióba lépniük a
üdvözítő eszméjét. Ma már — delmi részvénytársaság kimuta ipar és kereskedés, egyszóval szövetkezett baloldal pártjainak már
aligha fog akadni még valaki, tásaiból, amely vállalat a ma- erőteljes nemzeti termelés ki ildomossági okokból sem szabad.
aki oly benső hévvel állna ki gyar-horvát forgalom igen je fejlődése adhatja csak meg a A holnapi keddi napon az est
nyilvánosan a porondra a ma lentékeny részét bonyolítja le. magyar nemzeti állam szilárd folyamán az összes pártok értekezni
gyar-osztrák — vámszövetség 1903-ban mindössze 3.055,457 anyagi fundamentumát, funda fognak és ekkor dől el, vájjon a
mellett.
K. volt a magyar eredetű áruk mentumának szilárd anyagát.
képviselőház permanenciában ma
A magyar közvélemény oly forgalma; habár ez a fogyasz
radjon-e vagy se.
erővel követeli a gazdasági kü tás az előző évit 884,240 K-val
A
meghaladta,
abszolúte
véve
bi
lönválást Ausztriától, a kivívá
A
háború.
— Saját tudósítónktól. —
zony
nagyon
silány
eredmény,
sára irányzott vágy annyira fo
Budapest, 1905. tnárc. 6-án.
To kló, március 6.
kozódik, hogy ennek tettre vá mert Horvátország és Szlavónia
lása a lehetőség határai közé egész fogyasztása mellett, me A királyi kihallgatások Becsben (Hivatalos.) Oyama tábornagy je
ma
részben holnap folytatódnak. Hivatalosak hol. lenti, hogy Mukden körülzárása csak
került. Legjobb jele ennek, hogy lvet
J
i legnagyobb
C.7 CJ»
az osztrák irányadó körök egy- Ausztria lát el, ez a három napra a felséghez: Apponyi Albert nem egészen sikerült, Az oroszok
értelmüleg kijelentik az ö tör millió koronáuyi összeg alig gróf, Hódossy Imre és Tóth János. Nogi tábornok csapatai elől TienMind a három politikus ma délután lienbe vonulnak vissza.
hetetlen ragaszkodásukat a je tesz számot.
Tokio, március <».
Nehezen megoldható prob az öt órai gyorsvonattal Bécsbe uta
lenlegi állapothoz. Immár nem
A llun folyó jege egészen elolvadt.
fogjuk hallani a „Los van Un- léma Bosznia és Hercegovina zott.
garn“ csatakiáltást s hamarosan hová való beállítása a magyar A mi már most magát a helyze A külföldi attasék az oroszoktól
el lehelünk rá készülve, hogy osztrák vámterület ketté osz tet illeti, az változatlan. A képviselő utasítást kaptak, hogy Vladivoszaz osztrák parlament a kiegye tása esetén. Abba semmi szín ház e hónap 8-án, szerdán ismét tokot hagyják el.

(uvíszag es Bosznia.

z o n g o r a h a n g o ló
városuunkba érkezett és elvállal zonüforaliaiigolásokat a legjobb kivitelben
.
—
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BACSMEGYE1 NAPLÓ.
London, március 6
A »Morningpost« jelenti Sanghaiból 4-éről: A japánok nyolc had
osztályból álló ötödik hadsereget
akarnak kiállítani, mely 140.000 főnyi
lesz ós az 1887—1891-iki évek tar
talékaiból fog állani. Három had
osztály már Korea északkeleti ré
szébe érkezett. Ezeknek egy része
hir szerint Vladivosztok felé vonul,
a másik pedig megkísérli az orosz
mandzsuországi hadsereg balszárnyá
nak megkerülését.
London, március 6.
A Reuter-ügynöksógnek Kuroki
főhadiszállásán levő tudósítója je
lenti 4-éről: A japánok a bal orosz
szárny megerősített állásai ellen
hevesen tüzeltek súlyos ostromágyuk
kal. Lehetetlennek látszik, hogy az
erősítések sokáig ellent tudjanak
állni a hatalmas lővegeknek. A Reuter-ügynökség jelenti tegnapról Ku
roki főhadiszállásáról: A japánok a
Hunhón túl jelentékeny győzelmet
arattak, amennyiben a 16. hadtest
rövid időn belül Európából érkezett
két hadosztályát csapatonként meg
verték és azokban nagy kárt tettek.
A japánok nagymennyiségű lövőszert
zsákmányoltak.

Két estély.
Fényes estély volt szombaton este
ifj. bajsai Vojnich Sándor termeiben,
aki társadalmunk nagy sajnálatára
csak a nyarat fogja még városunk
ban tölteni s azután fölköltözik a
a fővárosba. A fényes termeket meg
töltötték társadalmunk előkelőségei,
akiket a jókedv a hajnali órákig
együtt tartott. A jelenlévők a szeretetből és tiszteletből faka ló sajnál
kozásukat fejezték ki, hogy ifj. Voj
nich Sándor távozik körünkből.
Az estélyen ott voltak: Bezerédy
István főispán és családja, Biró Ká
roly dr, polgármester és családjai
Vojnils István báró, Borovicsény.
Gyula ezredes és neje, Szalachy és
neje, Kiss Aladár és neje, Reichl
Ferencz és neje, Flatt Viktor dr. és
neje, özv. Hidegh Árpádné és leánya,
Kovács Gyuláné, özv. Vojnich Jakabné, Vojnich Piroska, özv. Gencsyné Mariska, Jankovics huszárka
pitány és neje, Magyar Jenő, Purgly
Sándor és neje, Piukovich József,
Vermes Béla és neje, Antunovils
József dr. és neje, özv. Vojnich Máténé és leánya, Vojnich SLuíi, Polgár
József és neje, Regényi Lajos és csa
ádja, Balázs Tihamér és neje, Brabétz ezredes és neje, Vezér főhad
nagy, Szabó huszárkapitány és neje,
özv. Gábry Lászlóné és leánya, Ve
szély Ödön dr. és neje, Neuman
nővérek, Nagy Ákos és neje, Lelbach
János és családja, Fülzer István és
neje, Geier Henrik, Skozza Zoltán,
dr. György Gábor, IFeisz Aladár dr.,
Mihr Antal, Marián Miklós, Eperjessy
Béla, Emanuel Győző, Decker Gyula
dr., Csiky Imre, Papp Sándor Ernuszt Gyula, Aczél Imre, Fábián
Aladár d r , Szerdahelyi Sándor dr ,
Marsó László, Salánky József d r ,
Oláh Gyula. Slreliczky Antal, Solty
dr., Hajnal József, Kosztán Miklós
dr., Fischer dr. biró, Kindris Gábor,
Veinhard Manó, Szeghő Fülöp, Békeffy Gyula, Szalay Mátyás, Mucsy
György, Vojnich Gyula dr., Geréb
Mihály dr., Bilitz Hugó dr., idb.
Franki István, ifj. Franki István, Kia

dok Mihály igazgató tanító, Birka
Balázs hitoktató, dr. Friesz József.
Váli Gyula, Gál Ferencz, Bagosi László,
Váli Dezső. Ilaverda Mátyás, Pillér
Artur dr., Varga Ágoston, Vermes
Gyula, Szakonyiék, Berzevicz-y ka
marás, Vojnils Béla, Vojnits Andor,
Vojnits Oszkár dr., Samarjai huszár
tiszt, Petrovits Elek dr., Sághy Ká
roly, Grob, Kubassy, Tomcsányi, lvánovits, Meskó, Vajda kalonatisztek.
Landauer Adolf dr., Ásványi Lajos,
Janiga János dr., Vojnits Elemér, dr.
Malievits István, Miloszavlyevits Mi
Ián, Mdkó Izidor dr., Lichtneckert
Károly és András, Vojnits Simonék,
Vojnits Antal, Csillag Károly, Dugó
vich Imre, Dulics A. Jenő, Zseni
István, Sierbán János, Kallivoda fő
erdész.
E stély a polgárm esternél.
Vasárnap este Biró Károly pol
gármesternél volt vacsora. Szabadka
törvény hatósági bizottsága és a tiszt
viselők voltak hivatalosak. Számszerint vagy háromszázan jelentek meg
a polgármester vendégszerető házá
ban, ahol a jó háziúr iránti szeretet
és tisztelet tartotta együtta vendé
geket jókedvben a hajnali órákig.
Szinte kötelesség megírni erről az
estélyről, hogy Szabadkán politikai
pártkiilömbség nélkül elismerik Biró
Károlynak azon kiváló érdemeit, me
lyet közel három évi polgármester
sége alatt magának a város ügyeinek
vezetése körül szerzett, ü lt voltak a
függetlenségi pártiak, ott voltak régi
Mamuzsich pártiak, s egyetlenegy
nek se jutott eszébe, az országos
politika, amivel külömben, polgármestersége óta, Biró Károly dr. sem
foglalkozott.
Es különös érdeme Biró Károly
dr. polgármesternek az, hogy Sza
badka polgárainak együvé tartozását,
az együvé tartozás érzelmeinek és
gondolatának megerősítését akarja
fejleszteni szeretett városának érde
kében. És ez előtt az érdem előtt
meg is hajol minden elfogulatlan
polgár.
Az estélyről mindenki azzal a
jóleső meggyőződéssel távozott, hogy
aminő jókedv uralkodott az estélyen,
olyan buzgó és nagy szakértelemmel
vezetett jóakarat intézi sikeresen
a közjóért Szabadka ügyeit.

H ÍR E K
TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva
jzerdán és szombaton délután 3-tól ő-ig
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.
Március 7. A m. á. v. altiszti kör mű
kedvelő szakosztályának hangversen nyel
egyb kötött házi estélye saját helyiségében
Március 7. Nagy álarcos bál a Pest
szálloda összes termeiben.
Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác
féle vendéglő.ben.
Március 9. Lakatos Csendes Mátyás cigánybálja Szemáry-féle ven-éjidben.

U j r e g é n y ü n k . Mai szá
munkban kezdjük a legelső német
bűnügyi regényíró, Freytag Ottó
egyik legszenzációsabb bűnügyi
regényének közlését. Száznál
több kiadást ért már e regény,
s igy bizunk abban, hogy olva
sóink is bizonyára a legfeszül
tebb érdeklődéssel fogják ol
vasni.
— Március 15-ének ünneplése.
A nemzeti eszme újjáéledésének,

a sajtószabadság fényes diadalünnepé
nek évfordulóját a helybeli független
ségi kör az idén a szokottnál is
nagyobb ünnepségek keretében szán
dékozik megünnepelni. A független
ségi kör tegnapi ülésén ezen tárgy
ban előterjesztettek egy indítványt,
mely a nagyobbszerü
ünnepsé
gek megtartását és általános munka
szünetet célozza. — Az iditványt
általános helyesléssel fogadták el az
egybegyűltek és ünnepi istentiszte
letből, emlékünnepélyből, szabadság
iak mából és színházi díszelőadásból
álló nagyszabású emlékünnep rende
zését határozták el valamint azt is,
hogy az üzlettulajdonosokat felkérik,
miszerint üzleteiket — legalább az
ünnepségek ideje alatt — zárva
tartsák.
— Uj gazdasági tudósító. A
földművelésügyi miniszter Lackovits
Béla felsőkaboli lakost Bács-Bodrogh
megye tileli járására nézve a gazda
sági tudósítói tiszttel megbízta
— A képezde gyásza. A tanitónőképző intézet növendékei közül
hirtelen, váratlanul kiragadott a ke
gyetlen halál egy kedves, tehetséges
leánykát, Fekete Teréz Matild, III.
éves növendék, a ki egy hét óta
betegeskedett, s kit ezért édes anyja
enyhébb kiima alá akart ma vinni,
inlíuenzás tüdőlobban, ina reggel
váratlanul elhunyt. A kedves üatal
leány testvére volt Fekete Máriának,
az intézet benlakó tan itónőjének.
Az ifjú halottat beszentelós után a
déli vonattal szülőföldjeié, Félegy
házára szállították, hogy hamvait
olt adják vissza az anyaföldnek.
„Elvitte a szülők vidámságát, leg
szebb remények gazdag bimbóját. “
— Az 1906. évi képviselő válasz
tók összeírása. A központi választ
mány a legközelebbi napokban ülést
fog tartani, amelynek tárgya az 1906.
évi képviselőválasztók névjegyzékét
összeíró küldöttség megalakítása és
kiküldése lesz.
— A Szabad Lyceum felolva
sása. A szabadkai Szabad Lyceum
egyesület tegnap délután a főgymnasium dísztermében tartott felol
vasást. A felolvasó asztal mellől
ezúttal dr. Winkler Elemér, a sza
badkai fiatalság e kiváló műveltségű
tagja foglalt helyet és mindvégig
feszült Ügyelem közepette fejtegette
előadásának nagyérdekü tárgyát: A
boszut. A nagy jogi és társadalmi
ismeretekről tanúskodó tanulmány
a megjelent nagy számú mindkét
nembeli előkelő közönség körében
általános tetszésben részesült.
— A katonai építkezések. Az
uj katonai építkezések tárgyában ma
délután ülésezett a kiküldött vegyes
bizottság dr. Biró Károly polgármester elnöklete alatt. A bizottság
a miniszter leiratának megfelelőleg
a részlettervek megállapításával fog
lalkozik
— Halálozás. Súlyos csapás érié
dr. Jócics Miloradot, törvényszékünk
bíróját. Édes atyja Jócics Mladen
f. hó 3-dikán este 10 órakor meg
halt. A család a következő gyász
jelentést bocsájtotta ki: Mély fájda
lommal értesítjük barátainkat és
ismerőseinket, hogy felejthetetlen
jó férjem, nemesszivü drága atyám,
illetve apósom, nagyatyánk és só
gorom Jócics Mladen ügyvéd és
földbirtokos, Bácsinegye that. biz.
tagja stb. volt főszolgabíró és
megyei ügyész, hosszú és kinos
szenvedés után f. évi március hó
3 án este 10 órakor életének 77-ik
évében jobblétre szenderült. Drága
halottunk bolt teteme a gör. kel.
szerb székesegyházban vasárnap,

1905. márczius 7.
március hó 5 én délután fél 3 órak°r
fog beszenteltetni s azután a család*
sírboltban eltemettetni Óbecse, 1.905
március hó 4-én. Örökké áldott le
gyen emléke! Predrágovils Kristóf
sógora, Jócics Ml denné szül. Predrágovits Emilia özvegye, Jócics Mi
lorád fia, Jócics Milorádné szül
jenopolyei Bibits Danica menye,
Jócics Fedor, Jócics Eugén unokái.
— A Kereskedelm i E gyesület
legközelebbi táncestélyét március hó
1 I-én fogja megtartani, a mely al
kalomra külön meghívók nem lesz
nek kibocsájlva és a legutóbbi tánc
estélyre szóló meghívók maradnak
érvényben.
— Punasz az ügyvédek ellen.
Fabinyi Ferenc, a szegedi királyi
ítélőtábla elnöke most egy kimuta
tást állított össze arról, hogy a tábla
területéhez tartozó törvényszékeknél
hány ügyvéd ellen volt eljárás az
utolsó három év alatt. íme az ered
mény: A szegedi törvényszéknél 122
panasz érkezeit be, a szabadkai tör
vényszéknél 95, a nagykikindai tör
vényszéknél 105, a nagybecskereki
törvényszéknél 35, végül az újvidéki
törvényszéknél 61. Összesen tehát
464 panaszt adtak be ebben a táblai
kerületben, ami bizony elég szép
szám.
— Alapszabályjóváhagyás. A
bács-bodrogh megyei »Gservenkai
önkéntes tűzoltó egylet'1 alapszabá
lyait a belügyminiszter jóváhagyó
záradékkal látta el.
— Véres kocsmai verekedés. A
külvárosi íiatalság szokásos ünnepi
kedvtelése ma délután ismét véres
kimenetelű összekoccanást eredmé
nyezett az V. körben. Nagyobb cso
port verődött össze az úgy nevezett
Buger-féle kocsmahelyiségben és ad
dig élvezték e sillert mígnem har
cias hangulat támadt egyesekben,
akik aztán csakhamar dulakodni
kezdtek egymással. A veszedelmes
mulatság vége az lett, hogy hárman
Pletl János és Pletl Miklós testvérek,
továbbá Govorkovits Brúnó ! j -15
sebből vérezve maradtak a rögtön
zött csata színhelyén. Életveszélyes
sebeikkel a mentők mindhármukat
a közkórházba szállították.
— Hirtelen halál. Kollár Péter
66 éves IV. köri lakos ma délelőtt
9 órakor lakásán hirtelen elhunyt.
Holttestét kiszállították a bajai te
mető hullaházába, a hol a halálok
kiderítése végett holnap rendőri bon
colást ejtenek meg rajta.
— Kémenytiiz. Ma délután 1 óra
kor özv. Vojnics Máténénak Kossuthutcai palotájában kéménytüz kelet
kezett, de komolyabb veszély nem
fenyegetett, úgy hogy még a tűzol
tók beavatkozására sem volt szükség.
— Latartóztatottszabadkai zseb
tolvajok. A topolyai rendőrségtől
ma távirati értesítés érkezett ren
dőrségünkhöz, hogy a topolyai vásár
alkalmából átrándult három szabad
kai cigányasszonyt zsebtolvajlás miatt
ott letartóztattak. A tetten kapott
vendégszereplők id. Kovács Róza,
Likatos Mihályné és Kovács Róza
ismert és többször büntetett zse
be lök.
— lárcadobők letartóztatása
Mull hó 12-én értesítette a szegedi
rendőrség a szabadkai rendőrséget,
hogy a szegedi vásárban Kiss Györgyné szöregi lakosnőt három egyén az
ismert tárcadobási módszerrel 193
korona kézpénzétől fosztotta meg.
A nyomozás azóta erélyesen folyt a
tettesek kézrekeritése iránt és tegnap
a polgári rendőrök bárom gyanús
egyén letartóziatása által el is csípték

1905. március 7.
a jeles közkereseti társaságot Drobina
Lajos őrszállási, Hódos Alajos felső
szentiváni és Horvát Hódi György
szabadkai lakosok személyében, a
kikre teljesen ráillettek a személyleírások. A letartóztatottak egyike be
ismerte a tárcadobást, de később
visszavonta vallomását. A károsult
nő azonban mindhárom egyénben
ráismert kifosztóira Az eljárás foly
tatása végett mindhármukat a sze
gedi rendőrséghez fogják továbbítani.
— Keudöri hir. Fischer Mór
bácstopolyai kereskedő panaszt lett
a rendőrségen, hogy Pertics István,
akit megbízott azzal, hogy egy bőr
szállítmányt a vasúton feladjon, egy
bőrt eltulajdonított és eladta.
— Anyakönyvi hírek. Halottak:
Dedin János 22 év, Neszvecskó Jó
zsef 12 hó, Petrik Mátyás 20 nap,
Vizi Brúnó 51 év, Zsolnái' Magdolna
12, Gabrics Koléla 6 nap, Márki Er
zsébet, Pusin Tádia 77 év, Pap Antalné Lackó Verona 79 év. Schefbauer Béla 20 év, Bencsik Miklósné
Kohajda Erzsébet 75 év, Kopunovics Jakab I hó, Bédics Viktoria 1
hó. Született: 31, 18 íiu, 13 leány.
Házasság: Szabó János—Kiss Aurél,
Szalma B. János - Gsákovits Viktoria,
Sefsics Pál —Mikulásovics Alojzia,
Uulics János —Dulics Rozália, Zárics
Márk —Kopilovics Anasztázia, Drenkovics Menyhért—Gabrics Anna, Ba
sics P. Gergely —Csincsák Mária,
Urbán János—Móric Róza, Polyákovics Brúnó—Zsolnai Hona, Márton
István —Czelai Katalin, Pipic János
— Dusnoki Katalin.
_ Sok pénzt ‘ takarít, ha vá
8zonnemü, női és férfi férlinemü
közvetlen gyárakból rendel. Cim
Kereskedelmt iroda Budapest, Kerepesi-ut 65. szám.

Farsangi krónika.
Álarcosok garázdálkodása.
A városi hatóság néhány év előtt
engedélyt adott arra, hogy a farsang
három utolsó napján a lakosság
kénye-kedve szerint áldozhasson Carnevalnak, illetve az álarcosok fel
vonulását és ezzel a jókedvű fiatal
ság csoportosulását beavatkozása
nélkül engedte lefolyni.
Az előző néhány évben minden
komolyabb rend- és biztoriságháboritás nélkül ujjongott a farsang
utcaközönsége a bohóság ünnepének,
de az idén már a jókedv harmóniá
jába annyira zavaró, sőt veszedel
nies momentumok elegyedtek, hogy
a farsang utcai ünneplésének meg
ismétlése elsősorban közbiztonsági
szempontból veszélyesnek bizonyult.
A nappali felvonulásoknál bicská
zások, verekedések történtek, az
éjszaka homályában pedig a farsangi
mulatozók, felhasználva az álarc
viselésénél alkalmatosságát, rablótámadások inszcenirozásától sem
riadtak vissza.
A vasárnap történtek intő például
szolgálhatnak s ha már ezúttal késő
is a rendőri beavatkozás, de jövőben
a kedélynyilvánulás elnyomásának
árán is gátat kell vetni az álarcosok
rakoncátlankodásának.
Eddigelé a következő esetekről
nyertünk értesülést:
A tegnap délutáni farsangi álarcos
menetek alatt Bogies .Jakab mészáros
tanoncnak téglával a fejét beütötték.
Stefanovils Gáspár kesztyüs-tanoncnak a kezét szúrták meg, Hallgass
Endre kárpitos inast megszűrték és
a fejét is beütötték.
Vojnics II. Imrét tegnap éjjel 2
és 3 óra közölt egy táncmulatságból
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hazafelé menet a Szt.-György tem
plom előtt három álarcos egyén
megtámadta, a földre tepertők és
40 koronát tartalmazó pénztárcáját
erőszakkal elvették tőle.
De a rendőrség tudomásán kívül
eső számos hasonló esel történt alig
24 óra lefolyása alatt, sőt olyanok
ról is van tudomásunk, amelyekben,
mint megtámadottak városunk tár
sadalmának előkelőbb tagjai is érde
kelve vannak.
Így aztán odajutunk, hogy az életveszélyes orvtámadások elől csak
úgy fogunk kitérhetni, ha fel fegyver
kezve, kísérettel lépünk, különösen
az esti órákban, az utcára, mert
épen a legforgalmasabb utczákban
fordultak elő a farsang ürügye alatt
garázdálkodó közveszélyes egyének
szereplései

leküzdeni. A kár körülbelül 4000
korona. A rendőrség megindította a
vizsgálatot, kit terhel a felelősségű
a szerencsétlenségért.

Eltűnt pénzszállítm ány.
Budapest, márc. 6. Minchenből
jelenti egy távirat: A rendőrség je
lentése szerint tegnap a helyi főpályaudvaron az uhn-salzburgi vonat
postakocsijából három postazacskó
tűnt el I-'—15.000 márka tarta
lommal.

TANUGY.

3.
János vitéz diadalma felvonulása,
mivel a mi derék társulatunk szinte
erejét meghaladó ambícióval ismerte
fel és oldotta meg a nagy és nemes
feladatot. Legyünk tehát hálásak érte
és adjuk meg első sorban nekik az
elismerést. A szereplők kiváló ala
kítását már méltattuk ezen a helyen,
nem maradhat el azonban társula
tunk kitűnő rendezőjének Rátkai
Sándornak dicsérete, ki fáradhatlan
buzgósággal vitte ilyen nagy jelen
tőségű sikerre a János vilé előadá
sát. Akik ismerik mindama, különösen
technikai nehézségeket, amelyekkel
színpadunkon meg kelLtt küzdenie,
tudják méltányolni igazán és első
sorban az ő érdemeit.

Tanítói tanácskozm ány. A ta
nyai tanítói kar f. hó 3 dikán tar
totta havi tanácskozmányát Mennerics Ferenc, felügyelő igazgató el
TÖ R V ÉN Y K EZÉS.
nöklete alatt.
A tanácskozmányon Farkas Mari
A magyar kanizsai rablógyil
ludasi tanítónő értekezett alapos kosok előtt ma délelőtt hirdették ki
szaktudással a »Virágok* cimü ol a törvényszék büntető tárgyaló ter
Véres családi dráma.
vasmányról.
mében a kir. Curia Ítéletét. Németh
(Saját tudósítónktól.)
Érdekes tárgy volt a tanyai ta István, Csesznek Mihály és Katona
Budapest, 1906. március 6.
nítók előléptetése. Eszerint a vásosba Károly látható örömmel vettek hiva
Vasárnap éjjel a Ferencváros egy az iskolaszék tanítót többet nem vá talos tudomást a kedvező ítéletről.
kis utcájában véres családi dráma laszt, hanem az itt megüresedő ál Néhány hét múlva mindhármukat
lásokra a működő rendes tanyai egyik országos fegyintézetbe fogják
történt.
Estefelé a IX. kerületben levő tanítók léptettetnek elő, működési szállítani.
Márton-utca 13. számú házból nagy idejüknek megfelelően. A tanyai
lárma s veszekedés zaja hallatszott tanítói kar teljes számban jelent
meg az értekezleten.
M ULATSÁG.
az utcára.
Iskolaszéki ülés. Folyó évi már
Hamarosan kiszivárgott a hir, hogy
Szabadkai kereskedő ifjak
a
háztulajdonossal
Darmstadter cius hó 9-én délután 4V2 órakor a
mulatsága.
Györgygyel veszekedik a fia, aki központi községi élemi népiskola
pénzt követel az apjától s egyéb nagytermében iskolaszéki üléstartatik
Folyó hó 4-én szombaton tartotta
a következő tárgysorozat mellett: 1. a „Szabadkai Kereskedő Ifjak Tár
anyagi kérdések is szóba jöttek.
A lárma vége az lett, hogy az ifjú A felveendő jegyzőkönyv hitelesíté sulata4 ez idei táncmulatságát a
Darmstátter nagy káromkodások közt sére 2 tag jelölése. 2. kir, tanfel Kereskedelmi Egyesület összes helyi
ügyelőség átirata, mellyel a f. évi ségeiben. A táncot megelőzőleg Zerelrohant hazulról.
A veszekedés állal felhevilett Darm- február 9-én tartott ülés jegyző kovicz Emil fővárosi kereskedelmi
stütler Ferenc elrohanva az apai könyvét visszaküldi. 3. A közig bi ! szakiró hat hónapi amerik ii útjáról
házból, egy korcsmába ment, ahol zottság határozatai a tanítok szabad felolvasást tartott, a melynek folya
ságolása tárgyában, 4. U. a. hatá mán üsszehasonlitotta hazánk keres
alaposan berúgott.
A különben is elkeseredett ember rozata Kovács Endre és özv. Dékicsné kedelmét az amerikai kereskedelem
a szesz hevétől még jobban felhe- 0. Anna dijleveleik jóváhagyása mel, de főleg a kereskedelmi alkal
vitve elhatározta, hogy megöli az tárgyában. 5. U. a. határozata a kült- mazottaknak ténykedéseit és magán
tanitók előléptetésére — vonatkozó életét fejtegette és sok oly érdek fe
apját.
Éjfél után bazatántorgott. Oda isksz, határozatnak a minisztérium szitő dolgokat adott elő az amerikai
haza már mindenki aludt, mikor a által történt jóváhagyása tárgyában. kereskedelmi alkalmazottakról, a
gyilkos szándékú fiú kezében egy a 6. Az elnökség jelentése a tanköte melyek előttünk egész ismeretlenek
konyhában szerzett éles késsel be lesek mulasztásai tárgyában. 7. Vá voltak és a hallgatóság figyelmét
rontott. Egyenesen ágyban fekvő rosi tanács határozata három segéd teljesen lekötötték.
apjához támolygolt s le akarta tanító alkatmazása tárgyában. 8.
A felolvasást reggelig tartó tánc
Népisk. felügy. igazgató jelentése követte, sz ó v j mondhatjuk, hog// a
szúrni.
Meg is szúrta az apját, több he Csajkás Lukács tanító részére gazd. rendezőség fáradozásait siker koro
lyen, mire az apa birkózni kezdett ism. iskola tanításáért járó tisztelet názta, amennyiben a jelen volt kö
a fiával s közben előkapta a párna dij utalványozása tárgyában. 9. U. zönségnek igazán élvezetes estét
a jelentései Kádár József és Kuba- sikerült szerezni. A mulatság úgy
alatt levő revolvert.
Mindez sötétben történt s a csa tovicsné Sz. Róza szabadságolása anyagilag mint erkölcsileg várakozá
ládtagok csak a kétségbeesett küz s helyettesítése tárgyában. 10. U. a. son felül sikerült. Jelen voltak Dr.
delem zajára ébredtek fel s gyújtot jelentése a sebesics-boszniai iskola Biró Károly polgármester, Varga
tak lámpát. Alig lett világos a szo ta. itásának ellátása tárgyában. 11. Károly, Birkáss Gyula, Vermes Béla,
bában, két lövés dördült el s az U. a. jelentése a bet és külterületi Mamuzsics Félix stb.
iskolák húsvéti áttisztítása tárgyában.
apa lelőtte rátámadó (iát.
Asszonyok: Veisz Jakabné, Vass
Mind a két lövés golyója talált 12. llár nn külterületi tanító elő Ferencné, Neuhaus Bernátné, Rainer
s a gyilkos íiu vérében felrengett léptetése az üresedésben levő három Mórné, Frisch Józsefné (Kisszállás),
a szoba padlóján, A több kés belterületi tanítói állásra. Az ezután özv. Krenzlein Józsefné, Sztojkovics
szúrásoktól elgyengített ember szin beérkező tárgyak megtekinthetők az Dusánné, Kammerer Mihálynó, Hahn
isksz. jegyzői irodában.
tén elvesztette eszméletét.
Pálné (Úmorovica), Hahn Lajosné,
Pár perccel később már megér
özv. Kovács Józsefné, Asszinger Sa
keztek a mentők, akik mind a két
lamonná, Schreier Rezsőné, Láng
SZÍNHÁZ.
súlyosan sérült embert a Rókusba
Dávidné, Dr. Rosenfeld Mórné, FreuJános vitéz. A Bob herceg sike denberg Zsigmondné, Bende lgnácné,
szállították.
rét is fölülmúlja azon óriási érdek Valdhauser Jakabné, Neuhausz Lilődés, mely a színházlátogató közön pótné, Hirsch Herinanné, Licht Saség körében a most folyó előadások inuné, Lányi Mórné, Grád lgnácné,
T Á V IR A T O K
iránt nyilvánul. A János vitéz sikere Rosenfeld Árminné, Goldinann Ber
Robbanás egy drogériában. olyan, aminőre a legörebbek sem talanná, Seidner Sándorné, Licht Ja
Budapest, márc. 6. A Bécsi utca tudnak visszaemlékezni, de ezen épen kabné, Spitzer Samuné, Volvovits
2. szám alatti Petrovics-féle drogé nem csodálkozhatunk. A János vitéz Jakabné, Décsey Lipótné, Kainer
riában ma reggel 8 órakor eddig az első igazi magyar operette, a Vilmosné, Buchwald Lipótné, Vermeg nem állapított okból benzin melynek zenéje és tárgya egyaránt sendy Gyuláné, Baksy Józsefné, Veisz
robbanás történt. Az égő benzin teli de teli van szivreható, lelkesítő lgnácné, Klopfer Simonné, Landau
meggyujtolta az álványokat, úgy , hazafias momentumokkal. A János Lázárné, Maurer Antalné, Maurer Mihogy az egész üzlet pillanat alatt vitéz diadala nemcsak a magyar hályné, Taussig Vilmosné, Dr. Grünlángban állott, A tűzhöz Breyer se szerzők sikerét jelenti, hanem a ma vald Mórné, Dr. Vécsei Samuné.
sédliszt vezetésével a központi és gyar könyed zene megteremtése ál
Leányok: Bandi Paula, Kuntity
a IX. kerületi tüzőrségek vonultak tal a magyar zeneirodalomban kor Matildka, Kovács Giziké, Taussig
kj, akiknek másfél órai kemény szakalkotó esemény. A mi színpa Erzsiké, ívánovits Natália, Frisch
munka után sikerült a veszedelmet dunkon annál is inkább érvényesül Mariska (Kisszállás), Rónai Ilonka,

4.
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Grlinwald Rózsa, Landau Nővérek, I a testi és lelki elvetemedettség ellen.
Weisz Sarolta, Erlieh Ilonka, Erlich A nyomor által gyengített (‘rejtik
Gizella, Nojcsek Vilma, Kainer Ilon, teljességével küzdenek, mig az er
Spitzer Ilona, Licht Vilma, Goldman kölcsi »inegállj« a szellem ereje ki
Margitka, Volvovits Teréz, v euhausz nem éhezik, mig lelkűk üres nem
Ilonka, Hirsch Róza, Veinberger Te lelt, s a sorssal szemben közömbö
réz (Siófok), Rosenfel! Esztike, Láng sekké, hidegekké nem váltak. Akkor
Riza, Schreier Nővérek, Asszinger már néni szégyenük sem rongyaikat,
Gizella, Ralin Vilma (ómorovica).
sem magukat, — elértek a rég
óhajtott nyugalomhoz, a temető
nyugalmához.
Szabadkai K atii. L eg én y A családi ház belseje még rossz ibb
e g y le t m ulatsága.
benyomást kelt. Szűk, meredek lép
Folyó hó 5-én vasárnap tartotta csők vezetnek a szűk folyosókra,
a Szabadkai Katii. Legényegylet ez melyek még nappal is sötétek. Egy
idei farsangi táncmulatságát saját csomó, folyó számmal ellátott ajtók
helyiségeiben, a mely igen szépen nyílnak a lakosztályokba. Minden
sikerült és a nagy terem egész zsú ajtó mellett kályha hely van, mely
folásig megtelt a mulatni vágyó if a konyhát helyettesíti
Különös, az idegeket megbénító
júsággal. A rendezőség minden tőle
telhetőt megtett, hogy egy szép szaggal találkozunk itt: ez a sze
kis mulatsággal fejezze be az idei génység, a nyomor légköre. Számi i
farsangot, a mi sikerült, mert egész lan, félig mesztelen gyermek tolong
világoskor oszlott csak szét a mu a folyosókon és csap süketítő lármát.
Boldogok, még nem tudják minő
latni vágyó közönség.
Jelen volt leányok: Nagy Teréz, sors vár reájuk, még csak nem is
Bognár Katica, Návay Etelka, Schmidt sejtik, hogy vannak emberek, akik
Juliska, Kuranda Margit, Barta Er nek jobb dolguk van, akik melegen
zsiké, Ricsik Teruska, Vidákovics ruházkodnak, és erősítő táplálékkal
Rózsika, Hegedűs Etelka, Kocsis élnek.
A harmadik emeleten meg hiány
Etelka, Horváth Tériké, Nagy Mar
gitka, Göncöl Etelka, Bankó Maca, zik ez a lármás csapata a kisdedek
Horváth Mariska, Fényes Katica, nek. Bántó csend uralkodik a ház
llorvátzki Mariska. Kuranda Rózsika, nak ezen a részén, hidegebb a le
Németh Mariska, Loncsárovics Paula, vegő is; érezzük' a halál közellétét
(Folyt, köv.)
Szeitz Teruska, Dózsány Vituska,
Vörös Katica, Kiss Ilonka, Zsufa
Irma, Vrabec Katica, Kovács Ma
1) II G 0 V I C H i M K E.
riska, Vöneki Rózsika, Samcskó
Etelka, Horváth Rózsika, Vasút Te Laptulajdonosok : A Z A L A P ! T Ó K
Szerkesztőségi es kiadóhivatali
ruska, Garzsó Margit, Horváth Ilonka,
Hepele Jozefa, Kulcsár Juliska, Sze
telefon szám : 62.
keres Teruska, Mózes Margitka,
Steiafeld Etelka, Holcer Mariska,
Nagy Mariska, Tóth Ilonka, Mihály
Etelka, Sulyok Mariska, Horváth
till. Egy till,
Teruska, Szeif Giziké.
F e le lő s

lakás h ird etés!

Deák-utcában

kiad®
május 1-től.
M. nagyobb vidéki városban, a jó
anyagi helyzetnek örvendők lakásai
tól meglehetős távolságban, a város
falai mellett, emelkedik a város
családi háza. Kaszárnyaszerü épület,
kellemetlen benyomást kelt. A nép
a könnyek házának nevezi
Három emeletes és homlokzatával
meglehetősen nagy területei foglal el.
Az ablakai kicsinyek, melyeknek
piszkos zöld üvegei ólomba vannak
foglalva. Egy-egy üveget papír he
lyettesit. A legtöbb ablakból rongyok
és a legrikitóbb szinti ruhadarabok
lógnak száradni. Egyik-másik abla
kon moll- szövetet látni, mely a
függöny névre fart igényt. Ilyen ablak
azonban, amely az élet kényelme
sebb voltát árulná el, kevés van.
Reggeltől késő estig férfiakat, asszo
nyokat, gyermekeket láthatni a ház
ba be és a házból ki rajzani. A
sápadt, beesett arcok, a szemek ki
fejezéstelen tekintetei, a szükség a
gond, a könyek hosszú történeteit
beszélik el. A legszomorubb benyo
mást azonban azok keltik, akik lát
hatólag erőlködnek, hogy nyomoru
kát elrejtsék a világ fürkésző tekin
tetei elől.
Külsőleg nagyon jól néznek ki a
tiszta foldozott ruhák, de ha mé
lyebben tekintünk, — ha e szegé
nyek sziveit vizsgáljuk, akkor le
mondunk a korán megalkotott véle-f
menyről, a mely szerint a lélek
nyugalma és boldogsága a nyomor
hü kísérői. Rettenetesen nehezen
küzdenek a szegénység sötét kísérői.
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Alapos oktatást ad
Zongorajáték, továbbá
magyar, német, franczia
és latin nyelvtanból egye téren

ot lehet kgolcsbbati

2Ü5

k ész férfi ö ltö n y t,
g y e r m e k r u h á t,
n ői k a b á to t
é s p a le to t

e^y fehérszőrü fox kölyökiv jv kutya. A m egtalálója j u ta 
lomban részesül. Cim a kiadóban.
S v Á n a c l a d á q M a g y a r P é t e r ur
t j / j v l l t i v l( lU ( lo « A lsó-központ m elletti
tanyáján nagy m ennyiség i széna eladó.

P
iPi LaPVIaL sz®
P Írással felvéte ik. —
IIJ ( I l i VI l l v l i Szerb nyelvet birők előny
és ablakok k erestet
ek m egvételre. —

Használt ajtók í
Cim a kiadóhivatalban.

Szabadija, főtér Vrtncs-palota.

Férfi öltöny. .. ...
U lster...................
Felöltő...................
Gyermek öltöny ...
Gyermek felöltő

17
22
17
5
9

Zongora H&í’X cimbalom
rónáért eladó és
utca 2 2. I. em.

m egtekinthető

100

Kölcsey-

kor, feljebb
»>
M
n
♦)
»»
*)
3 125 905. sz.
>»
»»

K ülön o s z tá ly n ői
k o n fe k c ió k b a n .
Nőj Jaquetok
11 kor feljebb
Női Pa le tok
17
)»
Fin és leánygallérok 5 »♦
H
*1

A kertek rendezésére

s m elegágy! saláta, retek , ugorka,
m éltán yos árou kapható.

üzleti helyiség
Tiszt u rasak

laputth Kiadóbhlatatüan

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek
bám ulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőli u. 88 sz. Blum háza gyinna
sium á tál lenében. K ölcsönkönyvtár havi
30 kr dij. H angjegyek, könyvek használtuk
vétetnek és eladatnak.

ben részesülnek. A jánlatok „ G yakornok “
jelige alatt a kiadóhivatalba cim zendök.

Villák, udvazi kertek, nagyobb
parkok létesítése s annak javítása,
a Rudics-ulcában május 1-től kiadó. a nyári idényen való gondozása, szőnyegányak s egyébb növények kiül
tetéséi jutányosait és pontosan esz
közlök.
alkalmas az uj honvédlaktanya közeTelepein: Nagys. dr. P u rgly féle
ében, egy igen szép laKás istálöVal
kert, az uj lelen ch áz háta illegett,
frflSílÓ. - — Cim a kiadóhivatalban villam os m egálló, szeged i szólók

Kapható

M ária
okleveles
szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke p iac/j
idb Illés Antal ur h ázáb a helyezte át.

LI &Z II

jutányos áron, kedvező (fizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban ben cserepes n övén yek , rózsafák

Macttlatura
papiros

Lakás változás.

Kedvező

egy kert
n é g y sz ö g ö l
t e r ü le t t e l, 3 0 m e te r u t a kertkedvelő n. é. közönség becses
c a i v o n a lla l, m e ly h á z  pártfogását felhívom az évek óta
é p í t é s r e 1egn 1k u1in a sa b b, fenálló k eresk ed elm i k ertészetem 
Egy nagyobb

Minden szó 3 f i l l é r Vastag hetükből 3
f i l l é r . Legkisebb hirdetés 3 0 f i l l é r

feltételek m ellett cziinbaloraó rák at ad egy szakképző t
czimba om -tanitó. Czim a kiadóban

Cim a kiadóban.

a Tompa-utcában a Vörös\ |Ö U w ------ ökör iskoia közelében

KIS HIRDETÉSEK.

több mint 30 évi gyakorlattal T mII/UIPIi I felvétetik egy jó házból való
1 ( l l l v l l v l l l jiii faszo b rászath o z.— Cim a
biró egyén.
kiadóhivatalban.
Bővebb felvilágosítás a kivásároljon az A ntikvá
adóhivatalban kapható.
JMindenki
l l l l U v I l h l Huniban : Képes köny

sz e r k e sz tő :

LAKÁS HIRDETŐ.

50

1905. március 7.

egyenes ut be a kertészetbe. Me
leg ágy terményeim u. in. retek,
saláta stb. KISS ISTVÁN íüszer-

kereskedésében Kossuth-utcában kap
hatók.
Ugyanott egy jó családból való
13 15 éves fiú gyakornokul felvé
tetik azonnal.
A n é. közönség b. pártfogását
kérve
tisztelettel

Hirdetmény.

Szabadka szab. kir, város tanácsa
ezennel közhírré teszi hogy a város
közönsége tulajdonát képező Hajdújárási legelőből 287 lánc homokföld
f évi március hó 18., 20., 21., 22. és
23-án délelőtt 9 órakor a helyszínén
nyilvános árvezés utján 1— 1 láncos
percellákban szőlőktelepitósi célokra
örök áron elfog adatni.
A vételári összeg 20 év alatt
egyenlő részletekben fizetendő le a
házipénztárba.
Kikiáltási ár lánconkint 400 korona.
Óvadékképen a kikiáltási lO°o-a
leendő le, amely összeg a leütés
után a vételár lD"(rig nyomban
kiegészítendő, az akkép kiegészített
összeg az utolsó év vételári részle
tébe fog betudatni.
Egyéb árverési feltételek a gazda
sági ügyosztály hivatalos helyiségében
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Szabadkán, 1905. évi február hó
28 án.
A városi tanács.

2 0 0 heKttf
bácsalm ási sAŐlőtelcpenien
termelt kitűnő minőségű

v e g y e s la jii 4 —5 é v e s

fehér asztali bor

e la d ó . "W g

V ágó G y ö r g y ,

M a r t in o v ic s Ifiéi a

kereskedelmi miikertcsz.

Szabadka, Széchcny i-tér 101.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

