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P O L I T I H J L l

kiáltás a magyar vezényleti 
nyelv állítólagos veszedelmével

A szabadelvű párt eev volt I SZ,emberL A naPoleoni hadjára-
. . . . • ]• tok tanulságokban gazdag törminiszter tagja, a ki nem /volt ® ,

audiencian a királynál, a követ- , . ..i „viinaA,nii i i tokai, melyek azt vannak In-kezoleg nyilatkozott a he y- £ 1 vatva bizonyítani,
egységes hadsereg,

— A kibontakozás akadályai

m iam ii.
Budapest, 1905. nuire. 11-én.

tudvalévöleg két irányban okoz
nak nehézséget. A megoldás 
problémái részben katonai, 
részben gazdasági téren mozog
nak. Vizsgáljuk meg közelebb
ről e nehézségek mindkét faj
táját.

A mi első sorban is a kato
nai kérdést illeti, ezen a téren 
az elvi ellentétek közismeretüek.
Ezeknek az ellentéteknek alapja 
abban rejlik, hogy a magyar 
politikai körök, már t. i. azok,
— a melyeknek felfogása most 
döntő, a kérdést merőben poli
tikailag fogják fel, inig ellenben 
a katonai körök előtt egyedül
és kizárólag a katonai szem- mát illeti, ezen a téren a hely
pont a döntő. A magyar poli- zet nézetem szerint még kompli-
tika nemzeti államunk kiépíté
sét óhajtja a hadsereg terén, 
a hadseregtől is nemzeti gyara 
pitást kíván. A katonai körök 
ellenben kötelességszerüen és a 
mint az az ö szempontjukból 
érthető, — tisztán a harcászati 
szempontokat tartják szemük 
előtt. Mert a hadvezetöség a 
hadsereg reformjára vonatkozó 
minden kérdés felmerülésénél 
legelső sorban azt kérdezik: 
minő hatással lehet ez vagy az 
a reform egy jövendő hadjárat
sorsára ?

A magyar vezényleti nyelv [ időtartamra való feltartása, 
meghonosításától pedig a kato j meddig a szerződés szól. 
nai körök a hadsereg liarcké- [szerződés lejárati terminusa pe- 
pességének gyöngitését féltik, dig az 1917-iki esztendő. Mi 
Éppen a napokban olvastam képen volna lehetséges vámhá- 
egy röpiratot erről a kérdésről, ború avagy annál nem sokkal
Nyilván a vezérkar egyik tagja 
írhatta a mit adatainak alapos 
sága, nagy történeti háttere és
a hadügyminiszter legutóbbi ex lyezkedni, azt bajos elképzelni, 
pozéjára fektetett érvelése mu- Annál is inkább, mert az egyik 
tat. Ez a füzei valóságos vész- német miniszter a birodalmi

- hogy egy
— még ha 

gyöngébb is, feltétlen előnyben 
van a nem egységes, bár erő
sebb sereggel szemben.

A probléma tehát itt az volna, 
hogy a politikai szempont a ka
tonaival valamiképen össze le
gyen egyeztethető. A fentebbiek
ből kitűnik, hogy ez nem lesz 
könyü feladat, mert, a mig a 
vezérkar sziklaszilárdan meg 
van róla győződve, hogy a had
sereg egységének megbontása a 
sereget gyöngíti, addig semmi 
reménységünk sem lehel, hogy 
a magyar politikai óhajok érvé
nyesüljenek.

*
— A mi a gazdasági problé-

káltabb. Mert a mig a katonai 
kérdés megoldása tisztára bel- 
ügyünk, addig a gazdasági kér
dés megoldásának mikéntje nem
zetközi helyzetünkre is vissza
hat. Az önálló gazdasági beren
dezkedés megdönti a Németor. 
szággal megkötött szerződést 
Németország ezt a szerződést 
már törvényei közzé iktatta és 
egy esztendőt hagyott nekünk 
arra, hogy a megállapodásokat 
mi is törvénybe iktassuk. Ennek 
elengedhetetlen feltétele a vám
területi közösségnek arra az 

a
A

kisebb áldozatokkal járó óriási 
gazdasági engedmények nélkül 
a külön vámterület alapjára he-

gyülésben nyíltan kijelentette, komplikálódott, úgyszólván minden
hogy velük az osztrák-magyar, esetbeni halálthozó volt. Azmfluen- 

• , „ £.. . -i Icának ily vészes lellépését különbenmonarkia mint vámterületi egy
ség, mint egy alany szerződött 
és ö a szerződés fentartásához 
ragaszkodik.

Máról holnapra ezeknek 
a nehézségeknek a megoldása 
nem igen képzelhető. Éppen 
ezért, dacára annak, hogy az 
ideát a magyar politikai körök 
perhorreszkálják, nem látok más 
megoldást, mint egy átmeneti 
kabinetet, a mely az állami 
szükségleteket biztosítsa, mert 
az államnak élnie kell, bárminő 
politikai ellentétek ütközzenek 
is az ország további politikája 
tekintetében.

A közigazgatási bizottság
ülése.

Szabadka közigazgatási bizottsága 
ma délután tartotta meg, lieeerédy 
István főispán elnöl^ete alatt, már
cius havi rendes ülését.

Az ülés megnyitása után Vojnich 
Ferenc dr. Bíró Károly dr. polgár
mester jelentését olvassa föl a köz- 
igazgatás havi állapotáról.

A polgármesteri jelentés kapcsán 
Purgly Sándor dr. előadja, hogy 
tudomása szerint az országos szőlé
szeti felügyelői állomást a kormány 
Szabadkáról el akarja helyezni. Kí
vánatosnak tartja, hogy a közigaz
gatási bizottság a saját hatásköréből 
kifolyólag a kormánynál megtegye a 
lépéseket, hogy ezen gazdaságilag 
fontos intézmény Szabadkán hagyas
sák meg. Kifogásolja, hogy a gaz
dasági előadó jelentéseit a bizottsági 
üléseken nem hallja.

A polgármester jelentését ezután 
tudomásul vették azzal, kogy a kor
mányhoz Puryly Sándor dr. felszó
lalása értelmében felirat terjesztendő.

Ezután az árvaszék múlt havi 
ügymenetéről és árvapénztár állapo
táról szóló jelentést vették tudo
másul, majd Kertész Sándor dr. 
tiszti főorvos terjeszti elő jelentését.

Eszerirt a múlt havi kórmozgalom 
folytatása volt a december és január 
havi kórmozgalofnnak. Az influenza 
szokatlan mérvben uralkodott és a 
legtöbb esetben végzetes lefolyású 
volt. Az egy éven aluli gyermekeket

pe
egész Európában konstatálták.

Meghalt a múlt hóban 15H férfi, 
149 nő, összesen 307 egyén. Szü
letetett 179 Hu, 142 leány, összesen 
321 gyermek. A születések száma 
tehát csak 14-gyel múlja felül a ha
lálozások számát.

A múlt hóban megvizsgálták a 
külterületi csendőrlak tanyákat, a pók 
és hentes üzleteket, a korcsmákat 
rendellenességeket sehol sem tapasz
taltak. Megvizsgálták az iskolákat is 
és a trachomás betegeket a két 
trachomás iskolába utalták.

Ezután S'zalay Mátyás főkapitány 
helyett Dembite Lujos dr. referálja 
a mezőrendőri kihágási ügyekben 
benyújtott felebbezéseket.

Ezután Bálit s József dr. tanácsos 
a belegápolási költségek ügyeiben 
referál.

Majd Papp György pénzügy igaz
gató terjeszti be jelentését, amely- 
szerint az ex-lex dacára is rendesen 
folynak be - z adók. Az adókivetések 
sokkal rendesebben folynak, mint a 
múltban. Az adóügyben a múltban 
megállapított rendetlenségek ma már 
rendezetteknek tekinthetők. A je
lentés egyhangúlag tudomásul vé
tetett.

Graeff Nikáz tanfelügyelő a múlt 
hóban a központi iparos tanociskola 
rajztanfolyamát látogatta meg. Meg
állapítja, hogy a látogatás hiányos 
mert a tanköteleseknek 65% nem 
jár iskolába. A felszerelés hiányos. 
Szükségesnek tartja egy párhuza
mos osztály felállítását.

Ezután a megejtett tanitóválasz- 
tások ellen beadott felebbezéseket 
referálja. Sztantics Balázs, Mamu- 
sich Mária és Konc János Dezső 
megválasztása helybenhagyatik, el
lenben Futó Ilona, Jakovcsevics 
Mária és Peics Lujza között uj sza
vazás rendeltetik el.

Sztankovics György az utadóügy 
állapotáréi referál. Ajánlja, hogy a 
tanács kérelmét, mely a tavankuti 
vasúti állomáson postaállomás léte
sítését célozza, párlolólag terjeszsze 
a bizottság a miniszb rium elé.

Dr. Puryly Sándor bejelenti, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter még 
a múlt év decemberében engedé
lyezte a menettérti-jegyeknek kiadá
sát Szabadkáról Vörös&gyházára, de 
az állomáson e rendeletnek eleget 
nem tesznek. Javasolja, terjesztessék 
fel sürgős kérelem a kereskedelem-

néhány nap alatt megölte. Azon . ügyi ministorhoz, hogy rendeletét köze- 
felnőtteknél, akiknél tüdőgyulladással i gei által foganatosillUsSá.
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Eperjessy Béla dr., főügyész jelen
tése szerint a helybeli fogházban a 
lefolyt hóban a fegyelmi büntetése
ket a szokottnál nagyobb mérvben 
kellett alkalmaznia; két foglyot 3n—30 
napi, egyet 15 napi bilincsre Ítéltek. 
Néhány rab kifogásolja az ételadagok 
kicsiségét. Ezek rendeson már rab
ságviselt emberek.

A fogház villamvilágitásának elő
készítő munkálatai folynak, a hely
beli villamos részvénytársaság aján
latot tett, hogy aminő feltételek mel
lett az aradi fogházat világítják 
olyanok mellett ő is hajlandó a vi
lágításra. Annak idején ezen ügyről 
be fogja terjeszteni jelentését.

Az állatorvos jelentése szerint a 
vágóhídon a múlt hóban levágatott: 
274 szarvasmai ha, 26 növendék marha 
123 juh, 431 bárány, 381 sertés.

A két marharakodó állomásról-el- 
szállitatott 189 szarvasmarha, 795 
ló, 1787 sertés. Külföldről érkezett 
12 ló.

Ezután elnöklő főispán az ülést 
berekeszti.

A politikai helyzet.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 11.
Bécsből jelentig telefonon, hogy 

még az osztrák, különben annyira jól 
informált politikai körökben sem 
tudnak arról, mi lesz a magyar vál
ság históriájában a következő lépés. 
Budapesten, viszont úgy értesülünk, 
hogy gróf Tisza István holnap este 
Bécsbe utazik, hogy a királynak a 
kibontakozás dolgában előterjesztést 
tegyen. A miniszterelnök gróf And- 
rássy Gyula újból való meghívását 
fogja ajánlani a koronának s — úgy 
hiszik — a homo regiusnak már 
kedden jelentkeznie kell audencián. 
Mig gróf Andrássy Gyula missziója 
jobbra vagy balra el nem dől, ad 
dig szó sem lehet, akár Wekdrle Sán
dor, akár Széli Kálmán, akár más 
politikus meghívásáról. Gróf Andrássy 
Gyula a mai délelőttöt budai palo
tájában töltötte s nem találkozott 
politikusokkal.

** ♦
«Davon kann keine Rede sein.> 

Ezt mondotta őfelsége a király a 
magyar vezényszóról: — szó sem 
lehet róla.

Tomasics Miklósnak mondotta teg
nap, amikor magánkihallgatáson fo
gadta. És ez nem találgatás, hanem 
valóság, mert Tomasics Miklós maga 
mondotta el egy horvát lap tudósi 
tójának.

A lapok azt Írták, hogy az ural
kodó nem is akart Tomasicscsal 
beszélni a katonai kérdésekről

— Hát ez nem igaz! — mondotta 
a horvát párt elnöke — mert a há
rom fertály órai audencián megmon 
dol.tam nyíltan és őszintén ő felsé
gének, hogy abban az esetben, ha a 
magyar ezredekben behozzák a ma
gyar vezényszót, akkor mi horvátok 
követeljük, hogy a horvát ezredekben 
a horvát vezényszót hozzák be 
Követeljük pedig ezt a kiegyezési 
törvény alapján.

Erre ő felsége szószerint a követ
kezőket mondta:

— Ha egyáltalában szó lehetne Már hónapok óta súlyos lelki- 
arról, hogy a közös hadsereg mai depressziókban szenved, álmatlanság 
rendjét megbontsák: az csak a két gyötri, sirógörcsöket kap és réinlá- 
állam teljes beleegyezésével történ- tományok kínozzák.
hetnék meg. Davon kann aber keine 
Rede sein. (De hát erről szó sem 
lehet) Minden marad a régiben. Amit 
abban a tekintetben tehettünk már 
rég meg is tettük . . .

Ami az önálló vámterület dolgát
illeti, azt mondotta ő felsége, hogy rémület minden kifejezésével kiál- 
ez a két állam megegyezésétől függ. tolla:

— Meggyilkolnak! Meggyilkolnak! 
Máskor meg valósággal vallásos 

örjöngés vesz rajta erőt, letérdel és 
buzgón imádkozva, veri a mellét.

— Rémképeket látok, mondotta a 
minap, egy nyugodtabb pillanatában, 
vérbe borul előttem a világ és nem 
látok mást csak vért és emberi 
roncsokat.

A cár orvosai már mindenféle csil- 
lapitószert adtak a betegnek, de mi
vel ez nem használt, a minap a leg
előkelőbb orosz és egy hírneves fran
cia elmeorvost hívtak a beteg cárhoz.

Háború.
Berlin , márc. II.

Itteni katonai körök, amelyek ed
dig mindent russzoíil szempontból 
fogtak föl és minden eseményt eb
ből a nézőpontból tárgyaltak, most 
már szintén azon a nézeten vannak, 
hogy Oyama tábornagy győzelme az 
orosz hadak fölött óriási. Csak azt 
teszik hozzá, valószínűleg rokonszen 
vüktől vezéreltetve, hogy a kelet
ázsiai „Szedán“, a melyet a japánok 
óhajtanak, most sem fog bekövet
kezni.

London, márc 11.
A Morningpost jelenti Washing

tonból: Griscon tokiói követnek a 
külügyminisztériumhoz intézett táv
irata szerint a japán hadügyminisz 
tér közölte a követtel, hogy a japá
nok vesztesége: e hó 8-áig 50.O00 
embert tettek, ideszámítva azt az 
5000 főből álló dandárt is, amely 
elpusztult

London, márc, II.
A Daily Telegraph ismétli a Ko- 

kumin nevű tokiói lap tegnapi hirét, 
hogy az oroszok száz ágyút veszí
tettek. Elveszett 150.01).) ember, 
50.000, orosz hir szerint, fogságba 
jutott.

London, március 11.
A „Standard" jelenti Tokióból 

tegnapi kelettel: Több orosz had
testet Mukdentől északra és keletre 
a japánok bekerítették. Az orosz 
veszteségek halottakban, sebesültek
ben és foglyokban meghaladják a 
20«).000-et.

London, március 1 ’
A »Daily Graphic* jelenti: Az 

orosz külügyminisztérium érintke
zésbe lépett a francia kormánynyal 
a békelárgyalások bevezetése céljá
ból. A francia kormány pedig az 
angol kormányt kérte fel, hogy a 
méltányos feltételek mellett kötendő
békét közvetítse a japánokkal. Az kor megnyilvánulni örömmel láttuk,
orosz részről való béketörekvések 
arra vezethetők vissza, hogy a Fran- 
cziaországban felvenni szándékolt 
újabb orosz kölcsön a legutóbbi ese
mények hatása alatt meghiúsult.

A cár megörült.
Pária, márc. 11. I

Pétervárról, komolynak és meg- Bácsmegyének gyásza van. Hosz- 
bizhatónak ismert forrásból meg- szas betegség után, tegnap éjjel ti
döbbentő jelentés érkezik. zenkettedfél órakor meghalt Buda-

A jelentések a cár lelkiállapoté-i pesln Ambrozovics Béla nyugalmazott
ról szólnak és az itteni diplomáciai 
körökben nagy aggodalmat keltettek.

A cár teljesen lesoványodott és 
megöregedett. Valósággal a megtöri 
aggastyán benyomását teszi.

Már nem merik magára hagyni, 
attól tartanak, hogy kárt tesz ma
gában, mert a mint a múlt napok 
ban, Sergius meggyilkoltatása óta 
magára hagyták, segítségért kezdett 
kiabálni és tágra nyílt szemekkel, a

Miparegyesillctiink köréből.
Dr. Weszely Ödönné Balajthy Ilona 

úrnő a nőiparegyesület lelkes elnöke 
betegségéből felépülvén, f. hó 14-re, 
kedd d. u. 5 órára választmányi 
ülésre hívta egybe a városháza ta 
nács termébe a nőiparegyesület vá 
lasztmányál és tisztikarát.

A választmányi ülés tárgya a leg
közelebb egybehívandó közgyűlés elé 
terjesztendő a nőiparegyesület köz
hasznú működésének tényleges meg 
kezdését célzó javaslatok megálla
pítása - Értesüléseink szerint az 
elnökség és tisztikar szükebb érte
kezlete abban állapodott meg, hogy 
javasolni fogja az egyesületnek az 
ezidőszerint tényleg működő magán 
nőipariskola átvétele mellett fehér
nemű és felsőruha varró tanerők 
szerzését, tanfolyamok szervezését, 
varrógépek, házi szövőszékek beszer
zését és ezen szükségletek besze- 
rezhetése és a nőipariskola felállit- 
hatása végett a vallás és közokta
tásügyi és kereskedelemügyi minis
terek, a város közönsége a kereske- 
!elmi és iparkamara és a pénzin
tézetek anyagi támogatása iránti meg
keresések eszközlését. — Ha a város 
közönségének lelkesedése most, hogy 
ezen közhasznú egyesület működését 
megkezdi, oly fokban nyilvánul, mini 
a hogy az egyesület megalakulása

úgy az egyesület lelkes megalaki- 
tóinak buzgalmát a teljes siker fogja 
jutalmazni.

lA m brozovics Béla. |

miniszteri tanácsos, hetven éves ko
rában. Súlyos idegbaj gyötörte már 
régen s emiatt mintegy másfél év
tizede megvált az állami szolgálattól 
is. Bajából némileg kigyógyultál! irodai

mi téren munkálkodott; technikai és 
közgazdasági tanulmányokat folyta
tott, mig a nyáron újra beteg lett 
és ősz óta, amikor zombori birto
káról a nyaralásból visszatért a fő 
városba, csaknem mindig ágyban 
fekvő beteg volt. Az orvosok min
den tudományukkal, —- feleségének 
gondos ápolásával, melybe bele is 
betegedett, nem segíthettek rajta: 
ma éjjel meghalt. Életének folyása 
ez volt:

Ambrozovics Béla Zomborban szü
letett, 1835-ben. Gimnáziumi tanul
mányait Kalocsán, Baján és Bu Ián, 
a bölcseletit a pesti egyetemen vé
gezte, a műegyetemet pedig Pesten, 
Bécsben és Karlsruheban járta. Még 
tanulmányai befejezése előtt a 
straszburg-kieli vasúti hid tervezé
sében segédkezett; 1857 őszén Sti- 
riában nyert alkalmazást a Ferenc 
József-vasuti igazgatóságánál ; innen 
a déli vasúthoz Nagykanizsára és 
1864-ben mint osztálymérnököt Bu
dára helyezték át. Miután beutazta 
Német-, Francia-, Angol- és Orosz
ország jt, Belgiumot és Svájcot, 1863- 
ban Amerikába ment feleségéért, — 
Meszlényi Gizelláért (Meszlényi Ru
dolf és Kossuth Zsuzsánna idősebb le
ányáért), akinek I860 őszén bekö
vetkezett halála után, 1876-ban a 
sógornőjét, elhunyt felesége húgát 
vette feleségül. 1867-ben államszol
gálatba lépett és a közmunka- és 
kö/.lekedési minisztériumban vasúti 
főfelügyelő, 1875-ben osztálytanácsos, 
majd báró Kemény Gábor alatt mi- 
niszteri-lanác.-os és a vasúti főfelü
gyelőség főnöke lett. — Közhasznú 
munkássága elismeréséül a III. osz
tályú vaskoronarendet és a belga 
Lipót-rend középkeresztjét kapta.

Az elhunytban dr Ambrozovics 
Dezső, az Orsz. Magyar Képzőmű
vészeti Társulat titkára és Ambro
zovics Lajos pénzügyminiszteri fogal
mazó az atyját, Kossuth Ferenc pe
dig az unokatestvérét gyászolja. A 
temetés vasárnap délután félnégy 
órakor lesz a Muzeum körút 1. szá
mú házból a római katholikus egy
ház szertartása szerint. A halottat 
Zomborba szállítják és ott helyezik 
örök nyugalomra.

1905l márczius 12.

Egyről-inásrél.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Irta: Lux Terka.
Budapest, 1905. március 11.

Epen a legalkalmasabb időben 
történt meg a uhuit vasárnap a 
»cselédek gyűlése* a Vigadóban. 
Agonizálnak amúgy is már a zsurok, 
a téli szezonnak vége, a tavaszi még 
nincs ilt, pletyka alig akad, már t. i. 
nagystílű pletyka, hát hadd jöjjön 
elő a bebalzsamozott ügy, »a leányzó 
csak alszik és soha meg nem haló* 
problémája, a nagy, a fontos, a ret
tenetes: cseléd kérdés.

Hát minden gúnyolódás és tréfa 
nélkül, igenis a cseléd kérdés nagyon 
fontos, nagyon rettenetes és rég 
időktől: nagyon aktuális.

Szolga és ur az első emberpár 
szaparodásától volt, van és lesz, mig 
csak ez a türelmes és jó öreg föld,

B á c s k a  legnagyobb női fe lö ltő k  r a k t á r a i
3 50, 5- 6 -—, 7‘— frt 

és feljebb
450, 5 — , 7-— frt 

és feljebb

Jtajy VálaszHH g y < » d | cipll(k«*-

M i felöltöK 
M i h aw d oclM

A lsó sző lő i*  is  HoszWwt* dús üiaszté*ban.

GyetwH KabdtWK
2 50, 3'— , 4'— frt é s __** W  feljebb

Blousots.

fé r fi, fin és gyenncH Kalapod — •60,— -80, P— 5  0V és feljebb

fé r f i és női tagos Vagy fiizős ViHsz tipőK
E is le r Izs ó  dWatáraháza S zab ad on , fő tér



1905. m árcius'’! 1. BÁCSMEGYEI NAPLÓ.

aki szintén szükségszerű és függő ( amerikai viszonyokra tanítsák a szeretetéről. A róni. kath. gazdasági 
kötelességet végez, föl nem mondja .lulisok.it, Né| kör felolvasással és szavalattal
a Molgálatol saját tengelyének.

Az egész rendszere az életnek 
arra az egyszerű törvényre van
építve, hogy az emberek másokért 
dolgoznak és magukért élnek. .Min
denütt és mindenki. Fenn és lenn, 
ur és paraszt, gazdag és szegény, 
dacára, hogy nagy távolságok jelzik 
szétágazó utaikat gazdag és szegény • 
ii,-k. az életnek bölcs célja mégis 
csak egyesíti a kél különvált erő1, 
úgy mint a tenger a minden oldal 
ról beléje szakadó kisebb-nagyobb 
folyókat és patakokat.

Csakhogy az emberek úgy élnek, 
hogy meghalnak anélkül, hogy tud 
uák miéit éllek. Egy csomó keserű 
ség, gyűlölet, irigység, kisebb és na
gyobb állati szenvedély töltötte ki 
az életüket s a legnagyobb bizony
talanság tragikumával válnak meg 
az élettől. Ur és szolga egyaránt.

S amig ez úgy lesz — és mind
örökké így lesz — a rettenetes és 
örökké aktuális cseléd-kérdés nem 
lesz megoldva. Nem lesz még akkor 
sem, ha a szellemi értelemnek min
den korlátja le lesz rombolva s ur 
és szolga az értelemnek egyenlő 
nívóján fognak állani. Mert ez be 
fog következni, de az nem követ
kezhet be, hogy ne legyen az, em
berek között anyagi függés.

Szolgára magának a teremtésnek 
van szüksége, hogy alkotásának ke
rekei foroghassanak. Dolgozni vala 
kinek mindig muszáj, mert az az 
emberiség, aki most él a földön s 
fog élni a messze jövendőben, az 
nem fog visszatérni az ős természet
hez, sőt mind jobban emancipálja 
magát alóla.

S ép ezzel az emancipálással vágja 
el ur és szolga között a testvériség 
egyesülésének emberi kapcsát.

Pedig miből áll ez a kapocs ? Két 
végtelenül egyszerű paragrafusából 
ur és szolga egymás közötti viszo
nyának.

Az ur: legyen türelmess a szolga: 
alázatos.

Csakhogy az ur soha sem lesz 
türelmes s a szolga soha sem lesz 
alázatos. pánztárt terhelő Összeg 561100 koro- Szauerborn

Volt idő, amikor alázatos volt , nat tesz ki, melyből nxa mar 25<)00 ] T, _  J  ^ o rn ő ie - nemes
Akkor, amikor még nem vették el ■ korona leli kdizetve. A városra há

ramló kiadás többlet a lizetéseme-
János gazdász; sógornője: nemes 
Heszky Hermina Szauerborn Jánosné; 
unokái: Ilonka férjével Juranovits 
Ferenccel, Mihály, Juliska, János, 
Irénke, Annuska, Janika, Pistika, 
Etelka; dédunokája: JuránovitsPistika 

meg sorsa előtt, helyzetet és sze- kérelme. A szabadkai kúzkórház továbbá számos rokonai. Az engesz- 
génységét természetesnek talalta, iiü (összes alkalmazottjai ma be,adványt ' telő szent mise áldozat folyó hó 
ségét és alázatát hitéből merítette j nyUjtottak be a kórházügyi bizottsági i ’-én d. e. fél II órakor fog a szt. 
és töprenkedés nélkül, nyugodtan éli ,,|é? hogy a városi tisztviselők fizetés Teréz egyházban az Urnák bemutat- 
s kötelességének tudatában halt meg emelésére vonatkozó határozat reájuk : tatni. Hült teteme e hó 12 én d. u. 

Igaz, hogy a bt( idejében, amit is kilerjesztessék. Kérelmüket ái kő- fé] 4 órakor lesz 1. kör Árpád-utca 
160 szám alatti házból az u. n. 
bajai sirkertben levő családi sírboltba 
örök nyugalomra helyezve. Áldás 
hamvaira! Vettük a következő
yászjelenlést: Özv Szántay Imréné

töle a hitét, az Istenét és nem adtak 
neki fél világosságot. Akkor a szolga (lésből kifolyólag havonkint körülbe- 
fölötte állt azúrnak, mert egész em-| lül 5006 koronát fog kitenni, 
bér volt, aki lázongás nélkül hajolt _ A kórházi alkuin Hízottak

most kikacagnak, lenéznek, bornirt (vetkező indokokkal támogatják: Az 
ságnak neveznek, a nactsctáyák is 1891. évi szabáKrendelet a kórházi
másmilyenek voltak, mint a mosta 
niak. Nem olvasták Kantot, Spinozát, 
Schopenhauert, csak az ezüst Kap
C.-.O3 bibliát, francia házasságtörési rendeletnek a fizetések arányosítására (^zül. Csajkás Julianna a maga, úgy 
drámákat se láttak, a Vígszínházba vonatkozó 11 
se jártak, friseur se fésülte őket,•( hogy az L 00 
kalapjuk se volt minden szezonban

gyelmezletését azzal, .a érmékéi, vejei valamint unokái 
korona fizetést, élvező -ében fájdalomtól megtört szívvel

városi Írnokkal szemben a kórházi (
egy fél tucat, az ingük se volt se- osztályorvos fizetése mindössze 4 10 ne.........................  » u imsz.u
lyemből, csak jó erős házi vászon- koronát tesz k. Visz,un a kórház S. zántay Imre birtokosnak folyó 
ból, az udvarló se tartozott a toil- beteglétsz.ám i hT év alati 60-ról (.vj nnV’cius hó K)-ik napjának éjjeli. ' J

320-ra emelkedett. Ezek alapján ké ' fa •> Arakor hosszas szenvedés és! — • 01,1
rik hogy a lizetésük az 1065. évi szentségek ájtatos felvétele varnap este ismét tombola-esté y

-.lotn 72-ik. boldog házassága (lesz a Batthyányi utcai Spitzer-téle

lett kellékeik közé és nem éjfélkor, 
meg éjfélután feküdtek és tiz óra
kor keltek fel s nem kívánták a cse
lédjeiktől, hogy azok többet tudjanak 
mint ők, hanem azt kívánták, hogy 
azok tanuljanak tőlük. Tanuljanak: 
szorgalmai, munkásságot, türelmet, 
szelídséget, hűséget es vallásoságot.

Igaz, hogy akkor vasút sem volt, 
hogy Julis meg Erzsók tizenöt l’o
rintos helyért zónázzanak Budapestre fényei tanúbizonyságot tett k-pvise- 1 i -ik napi amis o l . (e oi 
de Gárdos Mariskák se voltak, akik I lője dr Lovászy Mállón iránt érzett a szent-'l. írez egyházit.

denhatónak bemutattatni. Hült teteme 
folyó évi március hó 12-én délután

Sok minden nem volt, de bárcsak egybekötött táncmulatságot rendezett,. 3 órakor tétetik az úgynevezett bajai 
ne lenne most se sok minden. melyre képviselőjét is meghívta. A [ sirkertben levő családi sírboltba örök

nép annak hallatára, hogy képviselője nyugalomra. Szabadka, 1905. évi 
is megjelenik, oly tömegesen tódult március hó 11-én. Áldás és béke 
össze ifj. Bagi Pál termeibe, hogy | hamvairaI
még a folyosókon sem lehetett mo-

H Í R E K
tájékoztató.

Szabadkai közkönyvtár és rouzeutn. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól ő-ig 
Vasárnap déle’ő.tt 9 tői 12-ig.

M árcius 12. este 6 órakor dr. N^vák 
orvos felolvasása a tuberkulózis ellen foly
tatott világküzdelenirül, a fögymnasium 
dísztermében.

M árcius 11. D. u. 5 órakor a Szabad 
Lyceum hazafias ünnepe a főgimnázium 
dísztermében.

Március 11. este. A szabadkai gazda
kör ünnepi lakomája a Bárány-szálloda kis
termében.

M árcius IS d. »>. 3 órakor. A szabadkai 
általán is takarékpén star részvénytár saság 
köbeb bmi megalakult k fe c íifH  segélyzo 
szövetkezet közgyűlése, az intézet helyi
ségében.

M árcius 19 d. e. 10 órakor, a Szent 
Rókus < i hii temetkezési egylet kö /g  ülése 
a v. it Hu gária szálloda nagyterűében.

M árcius 26. A szaba lkai ló ver eny-egy
let kiizg) ii ése.

Március idusa megünneplésére 
a szabadkai kalh. legényegylet tag
jainak elfoglaltságára való lekinlettel 
holnap, március 12-én este társas 
vacsorát rendez saját helyiségében. 
Az ünnepi beszédet dr. Bólits József 
kulturtanácsnok, mint egyleti titkár 
tartja. Egy teríték ára 1 korona. — 
A szabadkai gazdakör f. hó 14-én 
este rendezi ünnepi lakomáját a 
Bárány szálloda kistermében.

A városi tisztv ise lők  öröm e
A torony alatt ma nagy volt az öröm 
Hosszú reménykedés, az akadályok 
nagy tömegének elhárítása után ma 
foganatosítva lett Szabadka vaios 
közönségének elismerése, amelyet a 
magas kormány jóváhagyásával de
rék tisztviselői karának szavazott 
meg. A. városi ki/.igazgatás uj, üd
vös irányzatának egyik fontos záloga 
a tisztviselői kar érdemeinek hono
rálása. A 25 százalékos lizetésjavitás 
címén esedékes összegeket ma űzet
ték ki a jelentkező tisztviselőknek 
az 1904. év január i-ig visszamenő
leg. A lizetésjavitás címén a házi

alkalmazottakat, is a városi tisztvi
selők közé sorsolja. Felhozzák .a 
fizetésemelést, jóváhagyó miniszteri

költségvetés terhére l'. ()4-re vissza-

Levaszj Marion ünneplése, üdvösségéért a /
Csaiilavt-ren folyó hó o-ikén a nép mi se-áldozat folyó ovi március hó

em’eszlelő szent közönséget szórakoztatni.
A helybeli szent Antal ke-

.j, lelőtt fél 10 órakor nyere kalhollkus népkonyha cél
úi fog a M in-íjaira adakoztak az elnökségnél :

— A tűzoltók és rendőrök  
zogni. Dr. Lovászy Mártont szűnni I Üzetésreiidezése. 4 törvényhatósági 
nem akaró eljenzéssel logadta az bizottság legutóbbi ülésében tudva- 
5(ü) főre menő ember. Az előadás ievőleg bizottságot, küldött ki F/a/Z 
Kiss Béla tanítónak remekül kidől Viktor kir. közjegyző elnöklete alatt 
gozott humoros felolvasásával vette a tűzoltó-és rendőrlegénys ’g lizetós- 
kezdetét, melyet ilj. Csik Istvánnak rendezésének tanulmányozása végeit, 
tűzzel s szivet lelket megrendítő lel- A mai tanácsülésen ment át a köz- 
kesedessel előadott szavalata köve- gyűlési' határozat azon hozzáadással, 
lett. Ezután következett az ünnepély hogy a kérdés tanulmányozása végett 
fénypontja, mid n Gyenes J.mos csan a levéltárban elfekvő iratok a ki- 
tavéri plébános — egy szivei megindi- küldött, bizottság rendelkezésére bo
tó beszéd kíséretében — Dr. Lovászy csáltatnak.
Mártonnak átadta a katb gazdasági — Sándori földek bérbeadása. 
Nepkör disztagjavá való megválás/- göndör község becsatolása óta ma 
tatásának diszokinányat, miié dr. eiső;zben lettek sándori földek a 
Lovászy Marton örömkónyek közt gzabadkai hatóság által haszonbérbe 
köszönte meg a nép eme langolo aj va jyja Ugyan csupán egy négy 
szeretetét és lelkesedését, » ezután J |^ncos két janc gpj négyszögöles 
egész reggelig tánc következett. Ősz- j földterületet adtak bérbe, mert a 
szes bevitel -'28 korona 20 fülei Hííbbi 56 hold még a sándori elől- 
volt l(e üllizettek: Hajagos Albei t-fo kezelésében talált bérlőre,
üli., Dankó lerenc 60 fik, Méri Lukacs azonjjan ezen földek haszonbére is 
10 lil., Juhász Alb'ert 40 tik, Szabó ,n^r a szabadkai házi pénztárhoz fog 
János 40 lil, Fehér Jenő 40 hl., | befolyni.
Vuicli Milán 20 hl. Gimes Gabor 1 _  Zonfca yárog kére |||lej Zenla
kor. 40 hí., Coik István O0 hl., ki» . * hatósác ma átintilau kéről-csepegi János 10 lil., Gáspár Dezső O ff . , g nd dt , lldg ,,osepefci , I inezte, hogy a kóvezetvamról alko-4 '1 lm, di. Lovász  ̂ . at o . . o L szajjályrendeletet hasonló sza-
40 fik, Gyenes Janos I kői. 40 * '•’ bálvrendelet készítése céliából leendő N N -10 lil Gáspár Jenő 80 hl ^ 'Y ^naeiet Készítésé céljából mum 
n 1 tanulmanyozas vegeit a városi hatóErnyes István 8 > tik

— Vyászro'iü Pánczér József 
nyug. városi 
család 
bocs
badka sz. kir. város nyugalmazott 
főerdésze, folyó évi március 10 én 
hosszas szenvedés és a haldoklók 
szentségeinek ájtatos telvétele után, 
életének 75-ik évében elhunyt. A 
megboldogultat siratják gyermekei: 
dr. Pánczér Olló Pancsova város 
tiszti főorvosa, özv. Tasnády György né, 
Brinczkó Tamásné és László Lajosué; 
vejei: Brinczkó 4'amás nyug. honvéd 
százados kezelőtiszt, László Lajos 
gazdász; menye: dr. Pánczér Ottóné 
szül. Hubert Kornélia; sógorai: nemes

főerdész. halalaroi a j terü leten . A temesvári postaigaz- 
salád a következő gyászjelentést g.pöság ma átiratilag értesítette váro- 
locsálotta ki: Pánczér József Sza j sutlk hatóságát, hogy március hó

<r

m fja, hogy forrón szereleLt férjé
ilfn ák , ap'isiink és nagyalyá- «»«<>» baja, lakos vezetéknév

f a  .L a v  t,„■tokosnak folyó ugytn,teszten engedelylycl Pa,

ság küldje meg.
Levélgyűjtő járatok a kill-

16-tól kezdődőleg Ludason, kis 4’oin 
pán és Badonovácon a levélgyűjtő 
járatok működése kezdetét veendő 
Az uj postai rendelkezéssel a tanyai 
lakosság egyik régi óhaja megy 
teljesedésbe.

— Idegen betörők Szabadkán.
A legutóbbi napokban a székesfehér
vári rendőrség utján lett köztudo
másúvá, hogy ott többrendbeli be
töréses lopás elkövetése után az 
ismeretlen tettesek sikeres működé
sük után megugrottak. Minden jel 
arra mulat, hogy a jeles banda né
hány tagja most Szabadkán tartóz
kodik. Az éjjel ugyanis behatoltak 
Neuhausz Bernát Kossuth-utcai üz
lethelyiségébe és onnan 16 ’ kor,na 
készpénzt és 20 korona értékű árut 
elvittek. A vasredőny fe'nyitása által 
jutott be a betörő az üzlethelyiségbe 
és eltávozása után a redőnyt is. le
zárta. A rendőrség több egyént vett 
gyanúba, de valószínű, hogy a tettes 
ugyanazonos azon idegen egyénnel, 
aki ma éjjel egyik vendéglőhelyiség
ben 25 koronát lopott el egy ven
dégtől és aztán a szállodát körülvevő 
négy falon keresztül menekült. A 
rendőrség figyelmezteti az üzlet
tulajdonosokat, hogy a vasredőnyöket 
ne csak kulcscsal, liánéin lakattal is 
zárják le.

N é v in » g y a r os i l a s Kólóm pá r
nevét bel- 

ilaki ra

Toinbo'a-estély. Holnap, va

lulisok.it
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Özv. Magyar Györgyné 20 korona, 
Magyar Ilona gyűjtése 4'3f), Csillag 
Béláné 20'—, llorvácki Máté 2- —, 
Vojnics Simonné 20' Dr. Békelíi 
Gyuláné úrnő ivén: Dr. Békelíi Gyula 
és neje 50 —, Beizner Lajosáé 4*—, 
Prokesch Ignácné L—, Isten dicső
ségére 20'—,. Mamuzsics Félix c. 
kanonok 300—, Isten dicsőségére 
10'—, Mérey Ágostonná 4 '—, Gyelmis 
Gerőné I —. Dr. Weszelyné Balajthy 
Ilona úrnő ivén: Dr. Weszelyné Ba- 
lajthy Ilona 48' , Csink Ilona -L—,
özv. Fábián Károlyné 4'—, Ben kő 
Lászlóné 4' --, özv. Theinák Manóné 
4'—, Mészáros Gáborné Bíbicei 
Franciska 4’ Jaramazovics Lő- 
rincné úrnő ivén: Bultkai Lászlóné 
4' — , Fuszgenger Benőné 4 '—, Ludvig 
Mihály 4‘—, Bátori Mátyás 2-—, 
Manojlovics Dusán 2'—, Gyurgycvics 
Szaveta 2 —, Gálfy Györgyné .')'—, 
özv. Kiss Eerencné 4-—, Horvácki 
Gáspárné 1'—, Osztrogonác Albertné 
—'20, Varga II. Lukácsné !•—, Kiss 
Irma és Jolán L—, Vig Julcsa L—, 
Kiss Ferencnó (zsír, liszt, lekvár és 
bor), Jaramazovics Lőrincnó 4 —.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Szántai Imre 72 év. Zvekanov Fe- 
rencné Arancsics Anna 3-1 év, Orcsics 
Matild 12 hó, Annus Antal 44 év, 
Zeinkó Pálné Szalma Viktor 34 év. 
Született 8, 3 fiú, 5 leány. Házasság: 
Gabrics István Kopunovics Borbála.

— Szeplő, pattanás, foltok az
arcot elcsúfítják, azonkívül a nap és 
szél is nagyon befolyásolják az 
arcbőrt ezért használják hölgyek 
sőt urak is a hírneves Földes féle 
Margit-crémet. E törvényesen védett 
arckenőcs sem higanyt, sem ólmot 
nem tartalmaz, a szeplőt, máj föl tót, 
és az arc mindennemű tisztátlanságát 
pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat 
kisimítja és az arcnak finom, fiatal 
rozsás szint ad. Nagy tégely 2, kicsi 1 
korona. Kapható a készítőnél; Földes 
Kelemen gyógyszerésznél Aradon és 
minden gyógyszertárban.

— Hazánk legbecse-.ehb szőlője 
A ílokszerának teljesen ellentálló, 
permetezni soha sem kell, mert 
semmiféle betegség sem lombját, 
sem termését meg nem támadja. 
Teli hideg a takaratlan vesszőjét 
soha meg nem fagyasztja, Ezenkívül 
még rendkívüli becse, hogy igen 
korán érik — augusztus 15—20 
között — rendkívül bőtermő és bora 
oly erős és édes, hogy a nehéz 
olasz borok semmiben sem múlják 
felül. Ez a »Dela\vare« közvetlen 
termő szőlő, melynek részletes — 
leírását ábrán és bemutatva úgy 
a homok mint a hegyi szőlőtelepitőket 
érdeklőleg az »Ermelléki első szőlő 
oltványtelep* Nagykágya (Bihar m ) 
ingyen és bérmentve küldi meg 
mindenkinek, ki címét egy levelező
lapon tudatja. Gtt 10 év óta szapo
rítják s ma már 27 katasztrális 
hold vau ebből teljesen fajtisztán 
telepítve, Ezen telepnek mai számunk 
hirdetési rovatában közölt „Szőlő
lugast ültessünk* című hirdetésére 
felhívjuk olvasóink becses figyelmét.

Innen on n an .
Egy fiatal szabadkai jogász a kit 

joggal lehetne a lumpok asztaltársa 
ságának disztagjául megválasztani, a 
minap összezördült az édes apjával 
Az öreg ur megelégelte már a túl
ságos bohémiát és igen energikusan 
szólt rá a fiára;

— Vagy megjavulsz — vagy ki
löklek!

A fiú, a ki a magánjog elemeit 
ép most tanulja, döjlésen vágott 
vissza.

— Jó, én itt hagyom a házat, de j A leányok Darinka védelmére fel- veszítette fémességét; az élettől való 
ki kell adni apámnak a vagyonból kapták a  vizhordó kannáikat s az bucsuzás könnyűvé vált.
az engem megillető köteles részt.

Az öreg ur dühbe borult a cini 
kus beszédre, s piros arccal állott 
a fia elé.

A köteles részt akarod édes 
gyermekem — na hát itt van a 
köteles rész.

A másik pillanatban már a fiú 
arca is olyan piros lett, mint az édes 
apjáé — cssk hogy nem a haragtól 
hanem valami olyan dologtól, aini 
egy erőteljes csattanással volt össze 
függésben.

A krónika feljegyezte, hogy a fiú 
joghallgató azóta nem igen szereti a 
magán jogi vitát, s különösén a
köteles részről nem beszél szívesen.

* **
Egy fiatal doktorról, akinek igen 

nagy prexisa van, a következő törté
netet beszélik: Mikor még alig volt 
páciense, egyszer valami munkásem
ber véletlenül őt hívta beteggyer
mekéhez. A doktor elisment és 
konstatálta, hogy a gyereknek tífusza

SZÍNHÁZ.
Uj darabok. Festi színigazgató 

van. Receptet frt és kiadta a rende- í tegnap érkezett vissza fő árosi uljá- 
letet: [ról, ahol megszerezte a fővárosi

— A gyereknek nem szabad m ást' színpadok leujabb és legnagyobb 
enni, mint tejet, vagy levest. A vi-i sikerű operette újdonságainak elő- 
lágért se adjanak más ételt ! | adási jogát. Lehár Ferenc nagysikerű

Azzal elment. operettje a >Mulató Istenek,* amely
Másnap újra elment a házba. Az 

udvaron gyerekek játszottak, s ezek 
közül egyik oda rohant hozzá:

— Doktor bácsi ! mondta 
a Palika már egészen jól van. Teg 
nap hét palancsintát evett !

A doktor m ijd elszédült a meg-j ger Drachmán »Bátartós királykis 
lepetéstől. de azért nyugalmat szín- . asszony« a, továbbá „A granadai 
lelve ment be a beteg Palikához. ; vőlegény'1 Martos Ferenc és Bahnert

— Hogy van a gyerek? József eredeti operettje fog szin-
— Köszönöm, jobban — mondta I padunkon előadásra kerülni.

az anyja. j János vitéz a gyönyörű zenéjü operette
— Mit evett tegnap ? «Bszes hangjegyei zongorára 2 füze ben ára

Óh. semmit. Egy kis tejet. Á k o ro ,? ’ cimbalomra 3 korona
Lire a doktot lehajolt a g) etekhez I jCm-encz: -l Kon̂ zenö A modern irodalom 

S amúgy doktorosan kopogtatni legnépszerűbb szerzőjének e m unkája, úgy 
kezdte a gyomrát. Koppantott egyet: int minden eddigi müve, e eményekben

— Egy palacsinta ! - mondta:
Aztán még hatot koppantott, s 

végig olvasta:
— Kettő, három, négy, öt, hat, 

hét palacsinta ! -  mondta — Ez
a gyerek tegnap hét palacsintát 
evett!

Töredelmesen bevallották a hét 
palacsintát s azóta a fiatal doktor 
nem győzi fiatal doktor nem győzi 
a sok beteget, annyian járnak hozzá.

Csúffá telt ieáii) i'itiiló.
Sztracsova torontáhneg) ei község

ben egy llics Jócó nevű odavaló 
legény tragikomikus esetén nevetnek 
mostanában. Az eset annyiban tér 
el a sablonos leányrablástól, hogy 
llics a kiszemelt leányt annak elő 
zetes beleegyezése nélkül akarta el
vinni.

Donoszlovics Péró nevű gazda Da-

bosszantotta a dolog, fogy mégis 
elnyerhesse a leányt, megkérte a 
kezét. A leány szille l haji tudók let
tek volna Dicset vőül fogadni, de a 
leány hallani sem akart dicsről.

' llics elkeseredésében elhatározta, 
: hogy elrabolja a leányt. Minap este- 
| felé, amikor a leányok a községi 
j kútra mentek vízért, llics olt ter
meti kocsival. A leányok éppen az 
llics kikosarazását beszelték, köztük 
volt Darinka is. Amikor a kocsi 
megállt, a leányok sejtették, hogy 

! mi a szándéka Dicsnek, aki leugrott 
a kocsiról és Darin kát megragadta 
s vonszolta a kocsi felé.

zal rontottak a legényre, aki pár
pillanat alatt csupa viz és vér lett. 
A cserépedények darabjai íelhasi- 
tották a legény fejét és arcát, llics 
Jócó azonban nem tágított s már- 
már sikerült neki az ijedtségtől el
alélt leányt el/onszolm, amikor a tö
meg közül valaki egy nagy követ 
dobott llics felé, mely halántékon 
érte. A leányrabló z ütéstől eszme 
letét vesztve elbukott.

A leány had ekkor megrohanta és 
minden korsót a fején összetört. A 
nagy lármának csak az összefutott 
emberek vetetlek véget, akik össze- 
szedt k az elalélt legényt és haza 
vitték. A harcias leányokat pedig 
most a csendőrség vallatja, mert a 
legényt csúnyán megtépték ugyan, 
de komoly baja nem esett.

a Magyar Színházban k-'cül most 
naponta zsúfolt ház előtt színre, 
még a jelenlegi személyzettel fog 
virágvasárnap előtt szilire kerülni. 
A Mulató Istenek után a Népszínház 
két nagysikerű müsordai íbja. Hod-

gazdag és változatos, mely ajánlásra nem 
szorul. Ara Z Kaphatók lleimanii
M >> könyvkereskedésében. Vidékre bér- 
ípgntve küldetik.

REGÉNY CSARNOK.
S ö t é t  h a t a l m a k

b
Baumué megszégyenülve sütötte 

le a szemeit, ígéretére gondolt és 
megfogadta, hogy az előbbihez ha
sonló gondolatnak soha sem hagy 
helyet a lelkében.

Édes Bauinné asszonyság, szólt 
ünnepélyesen a szomszéd ur, a kocsi 
itt van. Készen van? It

A kérdezett igenlőleg bólintott. G 
és a szomszéd az utolsó útjára is 
el akarták kisérni Marit.

— Ezt a levelet szegény Marinál
rinka nevű leányát szemelte ki ma- találtam, szólalt meg Bauinné, leve- 
gának a legény. Már régebb idő óta let nyújtva a szomszédnak, 
udvarolgatott Darinkának, de a le- A szomszéd átvette s elolvasta a 
ány nem igen hederitett reá. Dicset címet: »Meinertülnök urnák.* Hossza-

san, mereven nézte a címzést. »Külö-
nős szeszélye a sorsnak* mormolta | csoport) hivatalos helyiségében, avagy 
gondolataiba mélyedve Azután szin- j szabadkai osztálymérnökségünknél a
télén hangon folytatta: „A levelet a 
címzetthez fogom juttatni."

Még egy hosszú pillantást vetett | ajánlatok legkésőbb 1905. évi március 
a bölcsőben alvó gyermeki'.', azután hó 2S-dn déli 12 óráig az üzletveze-
Baumuélől kisérve hagyta el a szobát.

Mari az utolsó útra feldíszítve fe
küdt az egyszerű koporsóban. A 
szegénység azt adta a mit birt: né
hány mezei virágból font koszorú 
feküdt megható egyszerűségben a 
mellén. A halott merev vonásain 
valami fény derengett. A gyermeke 
atyara és anyára akadt; a halál el-

Négy feketébe öltözött ember lé
pett a szobába. Még az utolsó búcsú- 
csók és a fedelet a koporsóra sze
gezve a négy ember kivitte a halot
tat, melyet Bauinné és a szomszéd 
ur kisért.

A szegények halottas kocsija végig
gördült az utcákon. Meglehetősen
gyorsan gurult, úgy hogy a négy
ember és a két szenvedő kisérő
csak nehezen haladhattak a nyomában.

A temetőbe vivő ut csendes elő- /
kelő utcán át vezetett. Szemközt 
díszkocsi vágtatott; meg kellet állnia, 
inig a gyászmenet el nem haladt 
mellette.

A fekete halottas kocsinak előjoga 
van, még ha csak szegény embert 
visznek is rajta utolsó nyugvó helyére.

A díszkocsiban jegyespár ült. A 
vőlegény türelmetlenkedve tekintett 
ki a kocsi ablakán, hogy a megállás 
okát keresse. Meglepődve húzódott 
vissza, mert a Marit vivő szomorú 
kocsi épen e pillanatban haladt el 
mellette. A díszkocsi ismét meg
indulhatott.

Itt egyesülés az életre, ott esküvő 
a halállal.

II.
Ugyanaznap este ünnepies fényben 

ragyogtak a pompás termek, amely- 
beutaltnak a jegyespárnak lakodalmát 
ülték, ami lylyel az előző fejezetben 
találkoztunk. Az esküvőre hajtattak.

A vőlegény fizetésnélküli ülnök 
volt az m - i  hadbíróságnál. Szere
tetreméltó fiatal ember. Vagyona 
nem volt, igy tehát nehéz volt pá
lyáját folytatni. Tekintélyes adóssága 
is volt Meinert ülnök urnák, sőt 
olyasmit suttogtak, hogy kétes ere
detű váltókat is forgalomba hozott. 
De mai esküvője a gazdag, szülő 
nélküli Waldstadt kisasszony nyal 
elhallgattatták a suttogókat, mert a 
menyasszony nagy vagyont hozott 
férjének.

(Folyt, köv.)
• V. lA-'.AI

FelelÖH NKcrkeMztő:
D l G 0 V 1 C II i M K E. 

Luptubijdouosok : AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztósügi es kiadóhivatali

telefon szám: 62.

Magyar k in ti)i tíllamvasut ik ltudadupest 
______ iobbparti ildelvezetőség.
4769/905. szám.

ázali hirdetmény.*)
A szabadkai állomáson létesítendő 

gép- és kazánház, valamint egy 6’0 
méter belső átmérő.ü és 50 méter 
belső mélységű vízgyűjtő akna meg 
építése körül végzendő munkák biz
tosítására ezennel nyilvános verseny- 
tárgyalást hirdetünk

A teljesítendő munkákra vonatkozó 
bővebb átlátok, a gép és kazánház 
terve, továbbá az ajánlati minta, a 
pályázati feltételek, az ajánlati költ
ségszámítás, nemkülönben az építési 
szerződés tervezele az alólirolt üzlet
vezetőség pályafmlarlási és építési 
isztályának (Külső-kerepesi úti ház

hivatalos órák alatt megszerezhetők. 
Jogérvényes és kellőleg bélyegzett

tőség általános osztályában (titkárság) 
nyújtandók be eme felirattal: „Aján
lat a Szabadka állomáson építendő 
kazán és gépház, valamint egy víz
gyűjtő akna létesítésére."

Bánatpénz fejében legkésőbb 1905. 
évi március hó 27 ig déli 12 óráin 
1200 korona, azaz egyezer és két 
száz korona készpénzben, vagy állatni



1905. március 12. BACSMEGYEÍ NAPLÓ. 5.

letétekre alkalmas értékpapírokban 
gy üjtőpénztárunkban (Külső- kerepesi 
úti házcsoport) lefizetendő. J

Az értékpapírok a budapesti és j 
bécsi tőzsdék legutóbbi — 14 nap í 
nál nem régibb — utolsó árfolyama j 
szerint, de névértéket meg nem ha
ladó értékben fogadtatnak el.

Takarékpénztári betétkönyvek bá
natpénzül nem tehetők le.

pósta utján beküldendő ajánlatok 
és bánatpénzek térítvén y mellett 
adandók fel. A bánatpénz lefizeté
séről szóló letétjegy az ajánlathoz 
nem csatolandó.

Az ajánlatok között a szabad vá: 
lasztási jogot magunknak fentartjuk.

pomszKy Antal
V ' n d i g l ö j i b ' u  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hő 12-én
egy első rendű

tambura zeaefcar tfzrcmültf
o o o disiVel o o o

Budapest, 1905. március 8.
Az Uzletvezctöség.

*) Utánnyomás nem dijaztatik.

tombola estély
o ° o tertatik. o o o

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdd? színházi címadás után
.1ó ételekről 
ondoskodva

és italokról 
van — Friss 

csapolásu kőbányai és pil- 
o o o o seni sör. o o o o

ZILVASSY FERENCZ
Szala,lián

ZE= vl. S c h t t t e r - f é l e  I x á z

CWiltal h a n g o lá so k a t «$
mind'd '  szaKmába Vágó muulMat 
pontosan is  jutányosán.
Zongorák rövidítését elvállalja.

Egy nagyobb

üzleti hely isig
a Rudics-utcában május 1-től kiadó.

ot lehet legolcsbban

Vásárolni

Minden szó 3  f i l l é r  Vastag bellikből G 
f i i 1 é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

l /q l f n r /ó ü  ^zv. H am burger 
H ll lU / j í lb .  Mária okleveles 

szülésznő lakását Petőd-utcza t csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

Í1 Víl If API1 aL 8ZÓP írással felvéte’ik. 
U j l lA v I  II vH  Szerb nyelvet bírók előny
ben részesülnek. Ajánlatok „Gyakornok* 
jelige alatt a kiadóhivatalba oimzendők.

Zongora 240 koro
náért és

100
ko

JtölWíSSZÍ!
A világhírű

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A tilokszerának ellenáll!
beírását ingyei küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
sz ő lő o ltv á n y -e la d á s !

Cim:

Szíjgyártó Nagy Mihály,
Felsö-Segesd

k ész  fér fi ö ltö n y t, 
g y e r m e k  r u h á t, 

n ő i k a b iito t
és a le t o t

1 Földes Samu

A KATONA-féle NMvényeRHzencla- 
Flu (1 egyike u legelterjedtebb éalegha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

Páratlan »! NélkUlöihetetlen !!
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog gyomodul az etryedlili valódi, 
s évek óta forgalomban levő K ATÓK A- 
féle jó illatú, igazi Növéuycssenclu* 
Fluidról „K. A.“  védjegygyei. aa- 
— nak srjógjerejéről és hatásáról. —

Valódi KATÓN A-fóle

„K. A.“ Növényesszencia-
-nak egyetlen magyar család* 
nál sem szabadiul hiányozni

és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az. ár k oly o csőn v: nnak szabva, 

mi zermt
1 próba-üveg 20 kr. =» 40 fi.lér.
J2 llveg 4 kor. póstadiijal igyütt. .

HATON A-féle Növény esszenciu-FI üld 
t ljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt 1 ó ságban
KATONA-féle Növéiiyesszeucia-Fluld 
megszünteti a gyomor- és hasg rcsöt, 
gyomorrén detlenségnek minden nemét
KATONA-féle Növény esszencia-Fluid 
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fej szédülés ellen. Eltávolít gynr an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áju’ást.
KATÓN A-féle Növényesszeiicia-Fluid 
megszünteti a szivszoru'ást, Jégzési za
varokat, íulzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kód ka mellfájdalom, tü- 
dőbántalmak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi eló, az egész ideg- 
rendszert megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve v a u i!  Mint 
klllszer „KATONA-féle Fluid“  » éven 
ismeretes, igazán llépsz rtt házi szer, 
már több min* 20 év óta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fémesen bizonyult 
kösz vénynél, C'UZtiál, tagszaggatás ál, 
stb.-uél. -- A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran ajánl
ható! — — — Utasítás mellékelve! 
Minden n egren lelés pontosan cimzendö

csak: K A M A  ÁGOSTON
KyÓKjszartára a S/ent. Háromsághoz,

SZABADKÁN,
V il i .  kör Csernovics-ntcft.

Biidap sten : Török József gyógyszer- 
tára, Király-utca

ronáért eladó és megtekinthető Kölcsey- 
utca 2*2. I. em.

Megvételre keresek.
híd közelében kedvező feltételekkel. I. kör 
Géin utca 420.

Ili ill hasáb nyárfa
ben együttesen eladó. Öle 
Cím a kiadóban.

a selyemgubó 
gyár közeié
it frt 50 kr.

2-ős számú, eladó. Cim a kiadóhivatalban.

IPlCnlÁ llÜ  ajánlkozik házhoz, há- 
V ítu ílltH lv  zon kívül ’s elvállal ká

véházit és vendéglőit. Baláné, Kossutb-u. 
Dominuaz ház, házmester! lakás.

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Szabadka, főtér Vermes-palota.
Férfi öltöny... ... 17 kor. feljebb
Ulster ... _ ... 22 „ „
Felöltő... ... _ 17 „— „
Gyermek öltöny... 5 „ „
Gyermek felöltő... 9 „ „

K ü lön  o s z t á ly  n ö i = - - - - - - - =
--- - - - - - - - -  k o n f e k c ió k b a n .
Női Jaquetok .. 11 kor. feljebb
Női Paletok ... 17 „
Fiú és leánygallérok 5 „

Szőlő eladás!
A villanyteleppel szemben levő 

közben, a saroktól 4-ik — kitűnő 
csemege- és borszőlővel újonnan 
beültetett — termő szőlő szabad 
kézből kedvező feltételek mellett

HMT e l a d ó .
Bővebb felvilágosítást ad:

Pukecz Kálmán,
a Közgazdasági Bank r.-t. cégvezetője,

A kertek rendezésére
a kertkedvelő n. é. közönség becses 
pártfogását felhívom az évek óta 
fenálló kereskedelm i kertészetem 
ben cserepes növények, rózsafák 
s m elegágy! saláta, retek, ngorka, 

m éltányos árou kapható.
Villák, udvazi kertek, nagyobb 

parkok létesítése s annak javítása, 
a nyári idényen való gondozása, sző- 
nyegányak s egyébb növények kiül
tetését jutányosán és pontosan esz
közlök.

Telepem: Nagys. dr. P urgly-féle  
kert, az uj lelencház háta m egett, 
villam os m egálló, szegedi szólók  
egyenes ut he a kertészetbe. Me
leg ágy terményeim u. m. 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

Prokesch palota.
Vágó G y ö rg y ,
kereskedelmi mükertész.

tegoicsőbb építési anyag heszei/.ési forrfa. L eg jo b b  é s  le g sz a p o r á b b  z s ir o s  m é sz  B c o c s iit i P ortlan d  
é s  rom án  c e m e n t, s z o b r á sz  (s tu c c a tu r )  é s  a la b a stro mKERTÉSZ ALBERT

II- kör Pet6fl-n. 88. SZABADKA Telefon si;ám: 204.
Eternit-M űvek s H atschek Lajos 
gyárainak képviselete  és raktára

E tern it-(A sbest-czem en t) pa la  a le g jo b b  
te tő fe d ő  anyag , m ert könnyű  te ts z e tő s  és

.......  . . .  — o lcsó . = = = = = =

g ip s z , cem en t-, m oza ik -, m á rván y- é s  k e r a m it  lap ok , 
csö m ö szö lt  p ortlan d  c e m e n t-c sö v e k , h o m lo k za ti kő-
por k ő fc d le m e z v a ló d i a s z fa lt  lem ez
a sz fa lt  e ls z ig e te lő  le m e z  —  tű zá lló  (c h a m o tte )  té g la .  

T e s s é k  a j á n l a t o t  k é r n i !  T & 4 S



BACSMEGVEI NAPLÖ. 1905. március 12.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires

a j
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyási, fiilzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Török József 
gyógyszertárában Budapest, Király
utca 12. kapható. — Használati uta

sítás van hozzá.
Ara 2 írt üvegenként.

f
200 beltfí

bácsalmási s/.olötelepeineii
termelt kitűnő minőségű

v e g y e s  fa j11 4  —•> év es
fehér asztali bor

eladó .
M a rtin o v ic s  B é la

Szabadka, Széchenyi-tér 101.

Vasúti aVagy VHlamVasuti
alkalmazottaknak igen alkalmas

■ • r  h á z  w
‘200 □-öl kerttel az úgynevezett 
,,párhuzamos“-uton 550 forintért —

2  szobás lakás
konyha, éléskamra, fáskamra pincével 
az udvarban jó ivóvízzel 1905. május 
1-töl a rendező pályaudv. szemben

k ia d ó
tudakozódni lehet ugyanott a ház

mesternél.
Búzás Lídia

háztulajdonos.Bővebbet a kiadóhivatalban.

B ju t  á n y o s a b b

fürdő szoba 
- - clossct be- 
rendezéseHet a

á r b a n  e s z H ö z ö l

W eisz  János A n ta l
---------vízvezeték-, villany- és gázberendezési műhelye -----------
E ötvös-utca--------------- S zab ad  k á n -------- Eötvös-utca

Mintfraktár megtekinthető.
W  Tervezetekül KSl^íflVetéssel sziVesni szolgá'olf.

Ugyanott egy tanonc felvétetik.

I T* *  8®kg?s hirdetés!
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

értesíteni, hogy SZABADKÁN, D eák-utca 1. 
szám (volt báró Rudics-féle házban) f. hó 14-én

k t
>*■

nyitok, hol is a legjobb hazai gyárt
mányú cipőket a legnagyobb válasz

tékban tartok raktáron.
. , , ,Kérem uj vállalatom 

szives támogatását

í t é l t e
" " ' z

W J S W

tisztelettel:

D E U T S C H  A L B E R T .

Legjobb 
szépitőszer!

Hölgyek részére 
nélkülözhetetlen!

gyógyszertárban, 
drogériában és 

illatszerkeres
kedésben 
kapható

® a r  A  n ő i  s z é p s é g
elérésére, tökéletesítésére és 

fentartására legkitűnőbb és
legbiztosabb a vegytiszta, sem 

higanyt, sem ólmot nem 
tartalmazó, teljesen ár

talmatlan, minden
Ezen 
világhírű 
arckenőcs 
eltávolít Nzep- 
lőt, máj föl tót ,
pattanást, miteszert 
és más minden bőr
bajt, sőt ráncokat is, a r 
arcot fehtrré, simává és 
üdévé varázsolja.
Ara : kis tégely 1 K., nagy 2 K.,
Margit hölgypor (3-féle színben)
1.20 K., Margit szappan 70 fill.,
Margit fogpép (Zahnpasta) 70 fill.
Margit areviz I K — Postán ut nvéttel 
vagy a pénz előzetes beküldése után küldi
a készítő : FÖ LDES K ELEM EN  ^ógyszerész 
ARAI>. Főraktár Szabadkán: Decsy 1)., Ifj. Gálli 
Gy., Langhof Gy., Winkler J .  Zalán «  cégeknél

Csodás, gyors és 
biztos hatású. 

Törvényesen védve.
Óvakodjunk 

utánzatoktól!

S z ö lö lu g a s t
ültessünk  m inden ház
m ellé  és kertjeinkben
föld- és hom oktalajon.

A szőlő hazánkban minde
nü tt megterem s nincsen oly 
ház, melynek fala melle t a 
legcsekélyebb gondozassál 
felnevelhető nem volna, ezen

kívül más épül teknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legrem ekebb di ze, anél
kül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható  részekből Ez 
a leghnladatosabb gyümölcs, m ert minden évben terem.

Erre azonban nem minden szőlő frj alkalm as (bár mind kúszó term észeü), 
mert nagyobbrésze ha inepnő is, term ést nem hoz, ezért sokan nem értek el ered 
ményt eddig. Ilol lugasnak alkalm as fajokat hitettek, azok bőven ellátják házu
kat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály és más édes szőlővel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes f-;nynyomatú katalógus bárkinek in
/  *i j  1 "  1 1 A * 1 1 * • £ a I  1 V 1 X ]  X * (  > P  *

• *
hez és ebből borminta.

Ermelléki első szőlőoltványtelep, bagy-Kágya, Biharmegye.

Saját termésű és készítésű több 
ezer darab fanyelű

ciroksepröjYiactilalura
papiros

Kapható

kenyér lisztekéi

(olasz cirok)

W E T  e l a d - ó - T E #
f . >• Ugyanott elsőrendű ludasi nadKiSOObWStalOail na9yban és kicsinyben kapható 

VI. kör, Lajos-utca 590. szám

Aki jól és olcsón akar vásárolni az forduljon 
egész bizalommal Hegedűs Bálint Fi t Feernc 
céghez, ahol a legjobb minőségű, saj-t őrlésű

a leg lelkiismeretesebben szolgálok ki.
Naponta friss, legjobb minőségű teavaj kapható

Hegedűs Bálint Fia Ferenc
mokrini gőzmalmi lisztraktár. Főszer-, termény- és élelmiszer üzletében

D eák-u tca  SZABADKÁN V erm es-h áz
Megrendeléseket kívánatra házhoz szállítok.

Nyomatott a kiadók liladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




