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Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., lói évre 6 korona
negyed évre 3 kor.
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S z e rk e sz tő sé g és kiadóhivatal
k'LADf.K és I lAMBl’Rt il<K könyvnyomda;*
Batthyány-utcza . s z .
'n-r. t

Szavazók összeírása 1906-ik
évre.

juk azon eseteket, melyekről a nem gyakorolhatván, felszólam keriilet ellenzéke vasárnap, e hónap
12 én tartja képviselőjelölő gyűlését.
törvény kifejezetten nem intéz lásra sem jogosultak.
kedik ugyan, de amelyek már
Jogi személyek felszólalása
A központi választmány ma dél
elvi döntések. Ezek a kővet még akkor sem vehető figye- Széli Kálmán Béesben. Bécsből
előtt dr. Bitó Károly elnöklete alatt
,
.
,
, . • , .... .
; telefonálják, hogy Széli Kálmán tegkezők :
lembe, ha a képviseletükben a nap
n!in llátótról uBécsbe
l h(, érkezett
(i,.Upz(ut és oU.
ott
megtartott ülésében alakította meg
A felszólamlások beadásának felszólalást aláírók választói jog a Sacher fogadóban szállt meg. Széli,
az 1906. évi szavazók névjegyzéké
határideje nem 15 nap, hanem gal bírnak is.
hír szerint, néhány napot fog Bécsnek összeírását eszközlő küldött
csak 10 nap.
A felszólalásra észrevételt ben tölteni
séget.
tevőnek az illető választó-kerület
iJelen
i
o/i
ír
n
i
Az
adó
kivetés
hiánya
a
voltak dr. Békelly Gyula, . . . . . . .
,, ,
. ,
névjegyzékében bcnlétét igazol A szövetkezett ellenzék vezérlő
rv
rv
..
z,
,
i
különben
adóval
megterhelt
vá
dr. Dembitz Lajos, Dulics Gergely,
b izottság ülése. A szövetkezett el
nia kell.
lasztó
hátrányára
nem
szol
Bieger Mihály, Haverda Mátyás, Szabó
Jogi személy által benyújtott lenzék vezérlő bizottságának mai
gálhat.
János, Szkenderovics Alajos és dr.
felszólamlást elutasító határozat ülésén gróf Apponyi Albert, báró
Iskolatanitók
csak
tényleges
Vojnics Ferenc.
ellen a felszólamlásban foglallak Bánlfy Dezső, Barabás Béla, Batthyány
alkalmazásban
választójogosul
A választmány uj tagja Szabó
Tivadar gróf, Eötvös Károly, Holló
tak a képesítésük alapján ; — nem telebbezhetnek.
János tette le először a hivatalos
Lajos Kaas Ivor báró, Komjáthy
nyugdíjban már csak 1000 kor.
esküt, mire a polgármester előter
Bé'a, Polonyi Géza, Sághy, Szeder
évi nyugdíjjal.
jesztése alapján megalakították az
kényi, Tóth János, Ugrón Gábor,
A király előtt.
Az
oklevéllel
biró
választó
összeíró küldöttségeket.
Vázsonyi Vilmos, gróf Zichy Aladár
— S a | á t tu d ó s ító n k tó l.
nak,
ha
a
választói
névjegyzékbe
Az első választókerület küldött
és gróf Zichy Jenő vettek részt. Az
Budapest, 1905. m árcius 10.
felvételét
adózás
alapján
kéri,
ségébe elnökül Mucsy György, ta
Bécsből jelentik: Tvma&ich horvát értekezlet 11 óra után kezdődött
oklevele
figyelmen
kívül
marad.
gokul Szabó János és dr. Vojnics
képviselőt a király ma délelőtt tíz meg báró Bánlfy elnöklete alatt. A
A
szolgai
létszámhoz
tartozás
Ferenc, a második választókerületbe
órakor kihallgatáson fogadta. Az jegyzői tisztet Tóth János töltötte
a
nyugdíjazással
megszűnvén,
elnökül Haverda Mátyás, tagokul
audencia háromnegyed óra hosszáig be. Kossuth Ferenc a vezérlő bizott
a
nyugdíjazottak
szolgai
minő
Báics Gergely és Bieger Mihály vá
tartott Kihallgatás után Tomasich ság elnöke csak 3/., 12 érkezett meg,
sége
is
megszűnik
s
adózás
lasztattak meg.
oda nyilatkozott, hogy a horvát kér mert addig Darányi Ignácnál volt,
alapján
választó-jogosult
lehet.
A választmány az összeíró küldött
azután átvette az elnöki tisztet. Az
désről
informálta
a
királyt.
Hozzá
Az előző években teljesített
ségeknek a törvényes rendeletekben
értekezlet csupán a felirati javas
tette,
hogy
a
király
a
gazdasági
kér
előirt különös figyelmeztetések alap adótúlfizetés a következő évben dések elintézését a két kormány lattal foglalkozott, a melynek terve
ján a következő utasításokat adta: elmaradt adó-kivetést nem pó dolgának tartja, de a katonai kér zetét Eötvös Károly terjesztette elő.
1. A választói jog megállapítása tolja.
désekben nem enged s a koalíciónak 1Aa értekezlet 3 ., 1 órakor ért véget,
Ha
a
választó
lakása
és
üz
nál a megelőző évi. tehát ezúttal az
erre vonatkozó kérdéseiről hallani Hivatalos kommünikét nem adtak ki.
lete
más-más
kerületben
van,
1904. évi adókivetés veendő irány
sem akar.
az
adószámlakivonat
a
személy
adóul.
A lakulások a képviselőházban.
Zselenszky Róbertét félegykor fo
2. Az adó meg nem fizetése a azonosság igazolására még néni
A képviselőhuz tegnapi ülésén ma
gadta
ő-felsége,
háromnegyed
óráig
választói jogosultság megállapításá elegendő.
délelőttre tűzték ki a biráló-bizotttartó
kihallgatáson.
Zselenszky
az
Számlakivonat a lakás igazo
nál akadályt nem képez
ságoknak és az állandó igazoló-biagráriusok
álláspontját
fejtette
ki
az
3. A kihagyandóknak talált egyé lására nem elegendő ; — az
zottságnak e megalakulását. Azonban
önálló
vámterületre
vonatkozólag.
nek erről Írásban értesitendők a ki (i'ló utólagos kirovása is -?álasztó
oly kevés képviselő jelent meg. hogy
A
kihallgatás
után
Zselenszki
ki
hagyás okának külön felemlitésével. képességet nyújt.
az állandó igazoló bizottság nem
jelentette,
hogy
a
király
a
kérdések
Részvénytársaságok hivatal
4. Elhalálozás címén történt ki
alakulhatott meg és bíráló bizottság
összes
komplexumáról
tájékozva
van.
hagyás hitelesen, lehetőleg anya nokai jogszerüleg kérhetik a
közül is csak négy között oszthat
részvénytársaság üzleti helyisé
könyvi kivonattal igazolandó.
ták ki a kifogásolt mandátumokat.
A ném et császár és F erenc Fer- Megalakult a harmadik, amely el
5. A felvételnél elsősorban a lak gének megfelelő kerület választói
névjegyzékébe leendő felvéte- dinánd kir. herceg találkozasii. nöknek Barabás Bélát, jegyzőnek
hely irányadó
Bécsi értesülések szerint Vilmos né- Egri Bélát; az "-ik amely elnöknek
6. A küldöttségek elnökei a lör- lüket.
A más választó-kerületben met császár küszöbön álló közép-| p")lónyj Gézil) jegyzőnek Kelemen
vény 32. § ában előirt hirdetménye
ingatlannal biró választónak az tengeri utazása alatt találkozni fog í Bélál a G.ik ,nely elnöknek Gullner
ket idejekorán bocsássák ki.
A választók március hó
0 tói összeíró küldöttség elölt kell j Ferencz Ferdinánd magyar király, j (,yu|. tj jegyz6llek Szatmári Mórt, s
kezdődőleg a városi ad/hivatalnál megjelölnie, hogy a lakhelye, j herceggel, a prezumptív trónörökös-' a f-ik, mely elnöknek Günther An
a délelőtti hivatalos órák alatt nyi vagy ingatlana szerint illetékes;sel. — A királyi herceg jelenleg a talt. jegyzőnek Lovászi Mártont vá
lalkozhatnak az iránt, hogy lakhe kerület névjegyzékébe kivált e Riviérán időzik, minek folytán azt lasztotta meg.
lyiik, ingatlan birtokuk, kereskedelmi, felvétetni; — ez irányban har- j hiszik, hogy a találkozás a baleári
gyári vagy ipar telepük helyén ki- niadik személy felszólalási jog szigeteken fog megtörténni.
Háború.
ványák e a választók névjegyzékébe gal nem bir.
London, március 10.
A
váci
választás.
A
Barabás
Béla
Valamely
választónak
egyik
leendő felvételeiket.
A „Daily Telegra, h“ jelenti Tokió
*
lemondásával megüresedett váci ke
kerület
névjegyzékéből
a
mási
*
♦
ból tegnapról: Itt az a liir terjedt
rüleiben
Prónay
Deziő
báró
már
kába
áthelyezését
harmadik
sze
Minthogy az összeírás a né
kinyilatkoztatta azt az elhatározását, el, hogy az orosz hadsereg közepét
pek egyik legszebb jogát érinti, mély nem kérheti.
Jogi személyek választói jogot hogy nem vállal mandátumot. A körülfogták. Később ezt a hirt megmi a magunk részéről felsorol-

Spitzer Jgnacz

VfttcUglójőbcu V asárnap
este, színházi előadás után

tombola estély.

A practiHus tombolatárgyaH Hrámer Antal özletdneK HiraHatában láthatón.
Csengő Jani cigányzeneHara fog HözremiiHödni.

BACSMEGYEI NAPLŐ.
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•rősitette egy távirat, amely azt i vissza a jól megérdemelt nyuga
mondja, hogy 200,000 oroszt elvágtak.! lomba s azóta az öreg ur, akinek
vidám kedélyéről és érdekes egyéni
London, március 10.
ségéről sok kedves anekdota forog
A »Morning Post* jelenti a harc közszájon, nagyon ritkán hallatott
térről, hogy az északi és nyugati magáról. Az utóbbi időben gyakran
szárnyakon a harc már szünetel. betegeskedett, inig ma 75 éves ko
rában jobblétre szenderült. Halálát
Az oroszok elsáncolták magukat.
özvegyén kívül két leánya, fia dr.
Amennyiben a japánoknak sikerül Pánczél Ottó pancsovai tiszti főorvos
itt is diadalt aratni, az orosz sereg és veje Brinckó nyug. honvédszáza
teljesen megsemmisül.
: dos kezelőtiszt gyászolják.
T okio. márc. 10. j Berkes István m. kir. honvédszá
zados távol szülővárosától TrencsénA japánok elvágták a 200.000 em
ben hunyt el. Az életerős, általáno
berből álló orosz centrumot a szár san ismert férfiú korai halálának
nyaktól. Az északi szárnyat szétszór hírét mély megdöbbenéssel vették
ták, a nyugati szárnyat pedig körül városszerte tudomásul. Halálát tüdő
fogták. Nogi tábornok csapatai a gyulladás okozta, amely az országos
képviselőválasztások alkalmával ka
Karbin felé vezető utón, Oku csapatai pott infleunzából keletkezett és a
pedig a Vladivosztok felé vezető gyilkos kór hosszú küzdelem után
mandarini utón vonulnak előre. A diadalmaskodott a 45 éves élte delén
harc már nem Mukden bevételéért, levő katona vasszervezetén. Szenve
hanem az orosz centrum létéért dései az elmúlt éjjel értek véget és
már a délelőtt folyamán érkezett a
folyik.
szomorú hir fivéréhez Berkes An
Berlin, márc. 10.
talhoz, az általános takarékpénztár
A Lokalanzeiger tókiói távirata pénztárnokához, aki a holttest haza
szerint a japánok nagy lelkesedés szállítása iránt teendő intézkedések;
közt már tegnap bevonultak Muk- végett Trencsénbe utazott
Berkes százados Szabadkán vé
denbe. A legutóbbi mukdeni jelenté
gezte középiskoláit és mint önkéntes
sek szerint a japánok főhadierejüket lépett a honvédség kötelékébe, hol
a nyugati szárnyra pontosították mint tiszt aktiváltatta magát. Szol
össze. Különösen a Mukdentől északra gálati idejének legnagyobb részét
eső vasúti vonal ellen intézték tá Szabadkán töltötte, egészen 1903.
novemberéig amikor a törzstiszti
madásaikat és ott kivált éjjeli attakot
tanfolyamra Budapestre vezényelték.
rendeztek.
A tanfolyam sikeres elvégzése után,
Megrongálták a Karbinnal való mint százados törzstisztjelöltet, a
távirati összeköttetést is, de ez utóbb trencséni 15. honvédgyalogezred zász
lóaljparancsnokává nevezték ki.
ismét helyreállittatott.
A temetés iránt eddig nem tör
A leghevesebben a császárok sír tént intézkedés.
jától nyugatra elterülő mezőn dü
höngött a harc.
Az oroszoknak helyenként vissza
kellett vonulniok, de közben szintén
— S aját tudósítónktól. —
voltak sikereik. A nyugati szárnyon
Budapest, március 10.
csak « hó 6-án hétezer embert vesz-;
Fényben, jólétben, előkelő sorban
tettek az oroszok. A japánok a Tjelin élő uriasszony, egy kúriai biró fele
ellen irányuló megkerülő műveletet sége vetett véget ma hajnalban irfolytatják. Ott kemény tusát várnak. tózatas módon életének. Bizonyára
Az orosz csapatok centruma és keleti határtalan kétségbeesés kerge!te a
szárnya teljes rendben vonult vissza. halálba, mert a pillanatnyi elmezavarról, — amelyre a pszichisterek
A tüzérségi tüzelés borzasztó he minden öngyilkosságot vissza akar
vességgel folyik. Az oroszok különö nak vezetni, alig lehet szó. A máso
sen az erődített falvak körül való dik emeleten lakott. Hajnali négy
küzdelemben rettenetes veszteségeket órakor felöltözve ment föl a har
madik emeletre. Cipők nélkül, csak
szenvednek.
harisnyában ment föl, nyilván azért,
A csapatok különben mind a két hogy járása zajt ne üssön és senki
ré.-zről már annyira ki vannak me figyelmét magára ne vonja. Zsá
rülve, hogy néhány napnál tovább molyt is vitt magával, hogy a lép
csőház korlátain átvethese magát.
ehetetlen lesz a harcot folytatni.
S azután aláugrott fejjel lefelé a
B erlin , márc. 10.
lépcsőházba, a halálba, a megsem
Mint a „Breslauer Generalanzei- misülésbe.
Ennyi előkészület ily szörnyű tett
ger“ egy távirati értesítése jelenti:
Szentpéterváron a legutolsó orosz előtt mindenesetre valószínűtlenné
teszi a pillatnyi elmez .vart. Más
veresség hatása alatt a főhadvezeokok működhettek közre, amelyek
tőség azt az indítvány terjesztette most még homályban vannak Az
az orosz cár elé, hogy tekintettel a j esemény azonban a maga megrendítő
belső zavarokra, mielőbb kössenek voltában egyike a legtragikusabbaknak, amelyeket az élet fölvetett.
a japánokkal.
Mikor Vavrik biró a felesége ret
tenetes sorsáról értesült, annyira
megrendült, hogy hosszú ideig szólni
sem tudott.
Városunk társadalmának kél köz
Aztán könyes szemekkel fölment
ismert tagja költözött el az élők a harmadik emeletre, lehívta magá
sorából: Pánceél József nyug. fő hoz a leányát és a vejét s óvatosan,
erdész és Berkes István magy. kir. kíméletesen elmondta nekik a rette
honvédszázados.
netes szerencsétlenséget. Szivetrázó
Pánceél József nyug. főerdész jelenet játszódott le ekkor a szobá
hosszú időn át szolgálta Szabadka ban. A boldogtalan fiatal asszönyka,
városát és évtizedes möködése alatt mint egy darab la, élettelenül elvá
általános becsülést vívott ki magá gódott a földön s hosszú ideig nem
nak.
Négy évvel ezelőtt vonult tért eszméletsez. Aztán sírt, zokogott

Öngyilkos uriasszony.

két halálozás.

és a haját tépte. A férfiakat szintén
rázta a zokogás.
A halotthoz egyikük sem mert
lemenni. Féltek ettől a borzasztó
viszontlátástól.
A mentők pontban hét órakor értek
a szerencsétlenség színhelyére, dol
guk azonban már nem akadt. Csak
a halált konstatálták.
A holttest háromnegyed tiz óráig
maradt a lépcsőházban, akkor szállí
tották a törvényszéki orvostani inté
zet halottasházába.
A rendőrség részéről Tóth Imre
rendőrfogalmazó jött ki az inspekciós
rendőrorvossal, aki megállapította,
hogy az urinő halálát többsz rös
csonttörés és agyrázkódás okozta.
A vizsgálat folyamán dr. Tóth Imre
kiderítette, hogy Vavj ikné reggel 4
óra felé felöltözve, de cipő nélkül,
harisnyában hagyta el a hálószobáját.
Bement a konyhába, magához vett
egy zsámolyt s azzal együtt fölment
a harmadik emeletre. Ott a korlát
mellé letette a zsámolyt, ráállt s igy
vetette magát a földszintre. Esés
közben olyan erővel ütődött neki az
első emelet egyik korlálvasának hogy
az kitörött.
Délelőtt kilenc órakor a házior
vosa, dr. Bradách Antal jött meglá
togatni a „beteget11, féltizkor pedig
a pénzeslevélhordó nyolcszáz koronát
hozott neki Bécsből.
Az utalványra ráragasztották, hogy:
„Kézbesíthettem Meghalt/

H ÍR E K
TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár Ó8 muzeuua. Nyitva
jzerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.
Március 12. este 6 órakor dr. Nnvák
orvos felolvasása a tuberkulózis ellen foly
tato tt világküzdelem ről, a fögym uasium
dísztermében.
Március 14. D. u. ő órakor a Szabad
Lyceum hazafias ünnepe a főgimnázium
di szőrm ében.
»
Március 18 d. u. 3 órakor. A szabadkai
általános takarékpénztár részvénytársaság
kebelében m egalakult kölcsönös segélyző
szövetkezet közgyűlése, az intézet helyi
ségében.
Március 19 d. e. 10 órakor, a Szent
Rókus cimü temetkezési egylet közg ülése
a volt Hungária szálloda nagyterm ében.
Március 26. A szabadkai lóverseny-egy
let közgyűlése.

— Március idusa. Városunk tár

sadalmának minden rétegében foly
nak az előkészületek a szabadság
hajnalhasadásának ünnepére. Március
tizenötödike évfordulójának nemzeti
ünneppé avatása, miként a hazafias
lelkesedés nyilvánulása azt ország
szerte igazolja, a nemzet önakaratá
ból ment végbe és az idén már alig
tesz község vagy egyesület az ország
ban, melynek kebelében e nagy
nap emlékezete ünnepi hangula
tot ne idézne elé. — A hely
beli kereskedelmi egyesület a kis
kereskedők egyesületével egyetem
ben ló-én, szerdán este ünnepli az
évfordulót társasvacsorával, amelyen
az ünnepi beszédet Lányi Mór,
az egylet társelnöke fogja tartani.
A társas vacsora részvételi dija 2
korona, amelyre aláírások eszközölhétők az egyesület helyiségében ki
tett ivén. —- A kereskedő ifjak tár
sulata március 14-én az évforduló
előestéjén tartja saját helyiségében
az ünnepélyt, ugyancsak társas va
csorával egybekötve, melynek ünnepi
szónoka dr. Blau Géza tesz.
— Szabadságon. Farkas József
városi mérnök ma hat napi szabad
ságra távozott, a melyet, a kalocsai
érseki uradalomban fog tölteni, hová
mint szakértő véleményadás végett
lett meghiva.

1905. márczius 11.
— É rdekes felolvasás. Érdekes

felolvasás tesz f hó 12-dikén este
6 órakor a főgymnasium diszterraé
ben. Dr. Novák, kerületi orvos fog
felolvasni a tüdővész (tuberkulózis)
elten folytatott világküzdelemről. E
felolvasás a szabadkaiakat különösen
érdekelheti, mert hiszen ismeretes,
hogy Szabadka az ország legfertő
zöttebb helyei közé tartozik, s igy
szinte önmaga iránt tartozó köte
lessége megismerni
mindenkinek
azon eszközöket, melyekkel a fe
nyegető rém ellen sikeresen küzd
het. A felolvasás nem lesz csupán
száraz orvosi tanácsadás, hanem
harminc vetített képpel tesz illuszt
rálva. Mikor e kiválóan közfontosságu felolvasásra felhívjuk a közön
ség figyelmét, kiemeljük, hogy a
felolvasáshoz belépti-dij nincs, hogy
igy mindenkinek alkalma tegyen az
üdvös dolgokat meghallgatni és meg
tanulni.
—

K övezés

és asp h altozás, A

város gazdasági ügyosztályában ma
délelőtt tartották meg Lyubibratich
Kelemen gazdasági tanácsnok elnök
lete alatt az uj árlejtést a Kállay és
Kossuth utcákban, továbbá a piac
téren eszközlendő kövezési és asphaltozási munkálatokra. Az asphalt
munkákra három ajánlat tétetett és
pedig Bien János budapesti asphalt
gyáros, a Newchatel Gompagnie Li
mited angol asphalt részvénytársaság
és a iMagyar asphalt részvénytársa
ság által. A keramit kövezési mun
kálatokra kelten tettek ajánlatot és
pedig a Magyar keramit gyár és a
Kőszénbánya és téglagyár részvénytársaság fővárosi cégek. Az ajánla
tokat most átteszik a mérnöki hi
vatalhoz javaslattétel végett.
— A szabadkai sz e n t Rókus te 
m etkezési e g y e sü le t f. hó 19-dikén

d. e. 10 órakor tartja rendes köz
gyűlését a Hungária nagytermében.
Tárgy: elnöki jelentés; 8 nyugalma
zott egyleti tag végkielégítése; elnök,
alelnök, titkár, pénztárnok és 92 vá
lasztmányi tag megválasztása.
— E lh a la szto tt bál. A szabad
kai kereskedelmi egyesület f. hó
11-dikének estéjére táncmulatságot
tervezett. A közbejött akadájok
azonban a rendezőséget arra kényszeritették, hogy a táncvigalmat
későbbre halaszsza.
— H alálozás. Gróf Károlyi László
ur derck-egyházi uradalmának nyu
galmazott tisztartója, Belováry Belosils Károly ma, 1905. év március
hó 9-én hosszas betegség után, éle
tének 7ő. évében jobb létre szende
rült. Övéi fájdalomtól megtört szív
vel siratják. Hűlt teteme folyó hó
11-én d. u. 3 órakor II. kör, Vesselényi-ut 148. sz. halottas házból
a zentai sirkertben fog örök nyuga
lomra tétetni. Legyen néki a föld
oly könnyű, mint amilyen nehéz volt
az élet terhe.

— az

uj-veroaszi kendergyár.
A len- és kendertermelés föllenditósére a beruházási törvényben négy
miiló koronát bocsátottak a i/öldmivelésügyi kormány rendelkezésére.
— Mint értesülünk, a földmivelési
minisztériumban a szükséges előze
tes előkészítő intézkedések megtör
téntek s eddig több kérvény érke
zett kender- és lengyárak állami
támogatása ügyében. Tallián földinivelésügyi miniszter ezen kérvények
sorából az Uj-Verbászon emelendő
kendergyár ügyét már elintézte és
az ott évenkini legkevesebb 60,00'>
mm. kender feldolgozására megfelelő
állami támogatást biztosítón a gyár
vállalkozásnak.

1905. m árciusul!.
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— A k ish eg y esi keresztény hi számú lakásán. A szerencsétlen 64 rendszerint a második, harmadik
telszö v etk ezet f. hó 25-dikén tartja esztendős ember italozásban kereste és a többi következik és a legjobb

TÖ K V EN Y K EZES.

H alálos b osszú. Az Ada köz
első rendszerinti közgyűlését, mely a feledést. Nagyokat ivott s ez a akarat füstbe megy a szeszes Ital
nek tárgyai: a szokásos jelentések, szervezetét tönkretette.
bóditó hatása alatt. A szesz meg- séghez tartozó gunarasi pusztán mull
a tiszta nyeremény hovaforditásáróí
Ma hajnalban a Szivárvány-utca ronlja egészségedet, eltompitja el év október 9-en este Nagy Mihály
való intézkedés, a választások és és az Apáca-utca sarkán levő árok médet, meggyengiti akaratodat, el több társával hazafelé tartott. Út
esetleges indítványok
ban arcra borultan feküdt. Pupek némítja lelkiismeretedet, züllésbe közben Kiss Tót István nevű legény
— K ézrek eriilt to lv a j. Halbrohr József nevű kertész arra ment és kerget téged és szegény családodat. fejbe ütötte. Nagy nem látta a sö
A részeges ember gyermekei buták, tétben, hogy ki volt a tettes, de
Adolf helybeli nagybirtokostól 190?. megismerte.
— Nini, ez meg Schiier ur!
satnyák, munkakerülők és gonoszak. Kiss jelentkezett, hogy ő volt. A
június hóban a nála alkalmazásban
Egy arra menő honvéddel talpra
Polgártársak! Alattomos, gonosz bántalmazott legény azonban nem
levő Kósi Károly urasági inas, kinek
előkelő helyekről voltak bizonyítvá akarták állítani, de nem lehetett. A ellenséglek az alkohol. Kerüljétek és vett elégtételt, hanem bement a kö
nyai, Bt'O korona értékű pezsgőt, szerencsétlen ember eszméletlen á l megmarad egészségiek, pénzetek, zelben levő szövetkezeti korcsmába
és ott elmondta bátyjának Nagy
szeszes italokat és szivarokat lopott lapotban volt. Bérkocsit hoztak és becsületetek,
Andrásnak a történteket. Nagy An
és ismeretlen helyre szökött. Az el hazavitték Révay utcai lakására.
drás erre kiment az ajtó elé és,
Sáros volt, nem akarták az ágyba
tűnt tolvaj inast a napokban Buda
mivel kérdőre vonva a legénycso
pesten letartóztatték. Ennek alapján fektetni. A szoba szőnyegén fektet
portot, nem kapott választ, botjával
a szabadkai rendőrség is újra fel ték le. Gondolták, hogy majd ma
közéjük akart ütni, Kiss Bezdán Bodi,
vette ellene a büntető eljárást, de gához tér.
— Saját tudósítónktól. —
aki már régi haragosa volt Nagynak
Schiier Károly azonban nem éb
számos egyéb bűncselekményért is
Budapest, 1905. ntárc. 10-én.
erre felkapott egy lécdarabot és
redt
fel
többé.
Szivszélhüdés
ölte
felelősségre vonják, amenyiben maga
Rémes és részleteiben borzalmas azzal úgy ütötte főbe Nagyot, hogy
a temesvári törvényszék 18 rendbeli ] meg. A házbeliek holtan találták a
szoba padlóján.
gyilkosságról tett ma beismerő vallo az menten összerogyott. \ jelen lévő
lopás bűntettéért körözteti.
Tót Ádám nevű hülye legény ólmos
A
rendőrség
részéről
Temesváry
mást dr. Lányi Adolár ügyvédnél botjával még néhány erős ütés mért
— M eglopott g y ó g y szerész. Szilberleitner Ferenc helybeli gyógyszer Géza dr. ügyeletes alkapitány jelent egy munkás ember.
a sérült fejére. Nagy András a sé
■
meg
a
helyszínen.
A
halott
arca
tártulajdonos ma panaszt tett a ren
— Rendes Gábor vagyok — kezdte rülések következtében éjfél után 2
össze
volt
törve
sebből
valami
bűn
dőrségnél, hogy tegnap reggel isme
beszédét a részegségtől dadogó em órakor kiszenvedett. A bűnügy tár
tényre
lehetett
volna
következtetni.
retlen tettes a lakásáréi ellopta
gyalása ma délelőtt lett megtartva
A
nyomozás
és
az
orvosi
vizsgálat
ber
s
mint
kovácssegéd
dolgozom
a
aranyóráját és láncát. Az óra kettős
a kir. törvényszéken Szerdahelyi Sán
igazolta,
hogy
Schiier
Károlyt
sziv
fogyvergyárban.
fedelű Brausvetter-féle gyártmány.
dor elnöklete alatt. A vádhatóságot
szélhüdés ölte meg. Az esetet be
— A nyakönyvi h irek Halottak:
Tegnap reggel a feleségemmel az dr. Ácséi Imre kir. alügyész kép
jelentették az ügyészségnek, amely
Páncér József nyug. főerdész 75 év, a temetéshez megadta az engedélyt. az a nővel, akivel lakom, összevesz viselte. A bizonyító eljárás során
Fábián István 48 év, Kovacsevics
tem mert folyton iszik, pedij elég Kiss Bezdán Bódi és Tót Ádám
Katalin 1 hó, Valicsek Erzébet 3
bűnössége beigazolást nyervén, aha én vagyok folyton részeg.
év, Trenka Mária 20 hó, Porubcsics
miért a törvényszék előbbit az erős
Az asszony nekem jött én is bal felindulás tekintetbe vételével
Oliva 5 nap, Belováry Belosics Ká
roly 75 év, Rác Alajosné Balog Má
tára kaptam s fejbe ütöttem úgy, évi, utóbbit pedig egy évi börtönlem intő táblája.
ria 24 év, Kollár Matild 20 nap,
büntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.
hogy azóta aligha él.
Dr. F. B után
Vlaovics Kovács Cecil 23 nap, Bo
Dr. Lányi eleinte azt hitte, hogy
Ne igyál pálinkát, bort, sört sem
ros József 53 év, Sztantics Mihályné,
Temunov Katalin 65 év, Risányi Fe munka előtt,* sem munka közben, Ii az egész csak mese, de mégis ko
mert nem igaz, hogy a szeszes ital csin a rendőrségre vitte a folyton
renc 45 év.
erőt ad, nem igaz hogy a szeszes bizonykodó embert.
ital meleget ad.
Ott Tóth János kapitány előtt elis
A szeszes ital csak gyengíti erő
det, Lukasztja kenyérkereső tagjaidat. mételte az esetet, bevallva hogy az
k eresk ed ő h alála.
Nem az ital, csak az élet ad erőt asszony nyomban meghalt.
A rendőrségről nyomban telefo
Egy szerencsétlen élet tragédiája és tartós meleget. Ha nagyon átfáz
k é sz fé r fi ö ltö n y t,
fejeződött be ma Szegeden, még tál, igyál meleg theát, kávét. A ki náltak Erzsébelfalvára és onnan
g y e r m e k r u h á t,
pedig olyan helyen, ahol a koldus nagy hidegben pálinkát iszik, gyorsan hamarosan jelentették, hogy a Csa
j
életek szoktak befejezést nyerni, az elfárad és könnyen megfagy.
n ő i k a b á to t
lád-utca
1
számú
házban
tényleg
Ne igyál sem munka előtt, sem
utszéli árokban.
é s a le t o t
Az á'dozatot az árokból szedték munka közben szeszes italt, mert özv. Csetei Zsigmondné született
fel, hazavitték, lefektették a padlóra könnyen ér baleset a gépek közt
Pöstyén Janka holttestéi szétvert
Ha nem is ittál sokat és csak egy koponyával találták.
meghalni. A szegény ember meghalt
pillanatra is káprázik szemed, vagy
A nyomorúság véget ért.
A gyilkos természetesen fogva
A történet mindennapi. A gazdag reszket kezed a szeszes italtól
ember tünkre megy. Hogy boldog egy pillanat is elég, hogy nyomo-. maradt.
talansága nagyobb legyen, megha- rékká válj a gyorsan forgó gépek
sonlik a családjával. Bánatát a borba között.
SzabadHa,
főtér
Vermes-palota.
SZÍNHÁZ.
Ne tűrd meg a műhelyedben azo
igyekszik ölni s végre az alkohol
kat, kik munka előtt, vagy munka
őt öli meg.
,
Férfi öltöny...
17 kor. feljebb
H eti m űsor.
Schiier Károlynak hívták a sze közben isznak.
Ulster ... ...
22
Arany patkó, vígjáték Felöltő...
Sok derék, józan munkás azért Szombaton:
rencsétlen embert. Valamikor jómódú
17 u
(újdonság.)
kereskedő volt a Bácska egyik mező vesztette életét, azért vált koldussá,!
Gyermek öltöny...
5 „
városában. Az üzlet jól ment, azon mert munkástársának szeme káprá- Vasárnap d. u.: A drótostót.
Gyermek felöltő...
9 „
ban önhibáján kívül elszegényedett. zott, keze reszketett a szeszes italtól.
este: Télen, népszínmű.
Kerüld egyáltalán a szeszes ita-'
Az üzletet becsukta és Schiier Ká
K ülön o s z tá ly n ő i------ ^ - =
Hétfőn:
Aranypalkó.
roly Szegedre került. A városi fo lókat!
János vitéz.
=~ • •
k o n fe k c ió k b a n .
Sokan indultak már este a korcs Kedden:
gyasztási adóhivatalnál kapott alkal
Arany lakodalom (disz
mazást és több éven át mint adó mába vagy pálinkamérésbe egy Szerdán:
Női Jaquetok
11 kor. feljebb
pohár italra és keserves reggelre j
biztos működött.
előadás).
Női Paletok
17 „
„
Családjával meghasonlott és kü- ébredtek a fogházban vagy a kór- i
Fiú és leánygallérok 5
lönváltan éldegélt Révay-utca 19. házban. Mert az első pohár után'

Hitvesgyilkosság.

Az iszákossá^ elleni kiiztle-

Egy volt bácskai vagyonos

L egolcsób b ép ítési an yag b m e r z ó s l fo n á s .

jT n n n r p

ALdErI
11. tör Petöfl-n. 88. S Z A B A D K A Telefon szám : 201
Eternit-M üvek s H atschek Lajos
gyárain ak k ép v iselete és raktára

E te rn it-(A sb e st-c z e m e n t) p a la a le g jo b b
te tő f e d ő an y ag , m e rt k ö n n y ű te ts z e tő s é s
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®s >mnán cem en t, szo b rá sz (s tn c c a tn ij é s alab astroin
eein en t’’ m ozaik-, m árván y- é s k eram it lapok,
csöm öszölt portlam l cem en t-csö v ek , h om lok zati kők ő fed lem ez
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valód i a sz fa lt lem ez
a szfa lt e lsz ig e te lő lem ez
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lálkozni akar, az ő keresete pedig
nagyon kicsi. Ekkor kinyílt az ajtó
és a szomszéd ur lépett be. Szegé
M inién szó 3 f i l l é r VuHtug betűkből ©
f i l l é r . L c'kisebb hirdetés 3 0 f i l l é r
nyes, fekete ruhája gondosan ki volt
kefélve. Egyetlen porszemet sem le
alkalmazottaknak igen alkalmas
hetett volna rajta fölfedezni. Egy
Mária
okleveles
szülésznő lakását Petőfi-utcza (csirke piacz)
pár régi, foltozott keztyül keresett
idb Illés Antal ur h ázáb a helyezte át.
elő, kezében kopott, régi divatu
cilinder kalapot tartott. Az arca ma
í/u L A |»|i a|/ szép írással felvételik.
V lj ílK v I l l v l i Szerb nyelvet bírók előny
a rendesnél is komolyabb, ünnepieben részesülnek. A jánlatok „G y ak o rn o k 1*
sebb volt.
200 n*öl kerttel az úgynevezett jelige alatt a kiadóhivatalba cim zendök.
Belépve, némán köszöntött és a
bölcsőhöz lépett. Komolyan függesz „párhuzamos“-uton 550 forintért —
100
kotette érzelemmel teli tekintetét az
rónáért eladó és m egtekinthető Kölcseyalvó csecsemőre.
utca 2»2. I. em.
Nyugalom és béke, gyermeke a
Bővebbet a kiadóhivatalban.
szegénységnek, hű és szerető szemek
őrködnek fölötted.
kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.

Vasúti aVagy VillatnVasuti

5
Ezután Baumnéra tekintett. Mind
ketten némán néztek egymás sze
mébe, s azután kezet szorítottak.
Egyik a másik szivében olvasott.
A szülötten gyermek atyát és anyát
nyert. Egyetlen szót sem vásottak
és mégis megértették egymást. A
halott elölt megújították ígéreteiket
és ez a néma fogadalom többet ért
ezer eskünél.
Könyü köhögés figyelmeztette őket
a valóságra: körültekintettek. A szoba
ajtóban több asszony bámulta a
csoportozatot.
— Kiszenvedett, szólt hozzájuk
halkan a szomszéd.
Az asszonyok a halottas ágyhoz
léptek. Sok könny hullott a szegényes
fekhelyre; — a szegénynek nincs
szava a fájdalom kifejezésére, csak
könnyei vannak, az egyetlen, amit
adhat,
— Szegény gyermek, — susogta
az egyik asszony, — mi lesz belőle?
— Az árvaház lesz a sorsa, felelte
a másik
Az ilyen szegény féregnek, aki
idegen embernek a kegyelmére van
szorulva, legjobb árvaház a viz, szó
lalt meg egy jólelkünek látszó asszony
ijesztő egykedvűséggel.
— Hagyjatok magunkra, kedves
asszonyok, kérte őket halkan a
szointzéd ur, ne zavarjátok a halott
nyugalmát. Agyermekről gondoskodva
van, Baumné magához veszi.
Fejcsóválva táyoztak az asszonyok
a szobából. »Baumné magához vesz!<
— Volt min mulatniok.
A szomszéd ur a halott fekhelyére
ült és gondolataiba mélyedt. Ö is
megtanulta ismerni a bánatot és a
nyomort az életben; útja változatos
volt a szegényházig; sok vágyat
temetett el, sok kedves kincset kel
lett elveszítenie. Itt most ismét egy
szív. amely neki oly kedves volt,
szűnt meg dobogni.
Az est már régen beköszöntött és
a szegény ember még mindig virrasz
tóit. Egyedül volt. Baumné a gyer
mekkel a szobájába ment, szeretet
teljesen ápolta, lefektette a bölcsőbe,
amely még Károlykájáé volt.
A hat éves fiúcska tapsolt örö
mében, hogy testvérkét kapott, s
egész készséggel ringatta a bölcsőt.
Baumné még egyszer a bölcső fölé
hajolt. Szelíden, nyugodtan szunnyadt
a gyermek, nem sejtve, minő pótolhatlan veszteség sújtotta már szüle
tésekor.
Mit nyújt majd az élet, te kis
világpolgár? Veszteség és lemondás
a sorsod már a bölcsőben, vájjon
kísérőid lesznek-e sírodig?
Baumné ismét a halottas szobába
ment, hogy az elhunyttal szemben
az utolsó kötelességet teljesítse. Az
egyik asszony segített neki. A szom
széd ur zajtalanul távozott a szobá
ból, a két asszonyra hagyva a holttestet.
Másnap reggel Mari az egyszerű
fekete koporsóban feküdt, melyet a
város szállított Délután már temetik
is. A szegénynek nincs már mit
keresnie a földön halála után, a le
hető leggyorsabban végeznek vele.
Baumné a szobájában üli. Egy
szerű, fekete gyapjú ruhában volt.
A gyermek aludt: Káiolyka fárad
hatatlan buzgalommal ült a bölcső
mellett a testvérke álmára ügyelve.
Baumnö tanakodott.
Már-már
szemrehányásokat tett magának,
mert hiszen mégis csak nehéz ter
het vállalt magára. A gyermek táp

Lakás változás.
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Felelős szerkesztő:

D L G 0 V I C II i M K E.
L aptalaj donosok : A Z A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám : 62.

A kertek rendezésére
a kertkedvelő n. é. közönség becses
pártfogását felhívom az évek óta
fenálló k eresk ed elm i k ertészetem 
ben cserepes n övén yek , rózsafák
s m elegágyi saláta, retek , ugorka,
m éltán yos árou kapható.
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Alapos oktatást ad

Villák, udvazi kertek, nagyobb
parkok létesítése s annak javítása,
Zongorajáték, továbbá a nyári idényen való gondozása, szőnyegányak s egyébb növények kiül
magyar, német, fi anczia tetését jutányosán és pontosan esz
és
nyelvtanból egye téren közlök.
több mint 30 évi gyakorlattal Telepem: Nagys. dr. P u r g ly -fé le

latin

biró egyén.
Bővebb felvilágositás
adóhivatalban kapható.

a ki-

jtiaculatura
papiros
Kapható

kert, az uj lelen ch áz háta illegett,
villam os m eg álló, szegedi szőlők
egyenes ut he 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
tetik azonnal.
A n. é. közönség b. pártfogását
kérve
tisztelettel

V ágó G y ö r g y ,
kereskedelmi mükertész.

lapunk HiadáWVaíaláltatt
2 s z o b á s la k á s
konyha, éléskamra, fáskamra pincével
az udvarban jó ivóvízzel 1D05. május
1-tól a rendező pályaudv. szemben

k i
tudakozódni

lehet ugyanott a ház
mesternél.
Búzás Lídia
háztulajdonos.

200
bácsalm ási sző lő telep ein en
termelt, kitűnő minőségű

v e g y e s fa jú 4

5 éves

ftltcr a sz ta li bor

eladó.
M a r t in o v ic s K ó la
Szabadka, S zéch en y i-tér lö l.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger k önyvnyomdajában Szabadkán.

Megvételre keresek.
hid közelében kedvező feltételekkel. I. kör
Gém utca 420.

16
öl
hasált
nyárfa
^
'
yek
T
.“
ben együttesen eladó. Öle 6 frt 50 kr.
Cim a kiadóban.

pomszKy Antal
V e n d é g lő j é b e n
színházzal szentben
Vasárnap, f. hé 12-én

egy első rendű
tambura zenekar közrenítílfó
o o o déséVet o o o

tombola estely
0oo

tsrtatik.

o o o

Agyönyörű tárgyak

a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi eladás után
Jó ételekről és italokról
gondoskodva van. — Friss
esapolásu kőbányai és pilo o o o seni sör. o o o o

