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A megoldás felé. bizalmi férfiai, a kinevezendő 
miniszterek mit szándékoznakX n , , ™ i , ... im nioóiuca inii öz.tii’uci\uzHií»KO felsége Budapestre jón, ,cnni & ha ezt ne|n (u(ljai bi

Iisza s «an giu , anaesaia, za|inával hogyan ajándékozhatná 
hogy április 4-dikére véget vés- a ,eenda niini5ztereket ! A
sen a hazánkra nehezedő sú
lyos válságnak. Tisza István gróf A koalíciósok már ma azon a 
tanácsára jön Budapestre. Ö P°n^°n vannak, hogy sokat en 
ajánlotta
az ellenzéki
kihallgatások hosszú folyamán I választókkal szemben is niegsze 
eszükbe sem jutott ajánlani. rétnél; tartani az ígéretükhöz 

Mint súlyos válságok idején ™'0 ragaszkodás bizonyítékait.
annyiszor, most is megnyugta- B  pedl« azzíJ aka^ k, elf*'ni’
tóan, biztatón, reménységeket ,J ° két tenne; a gyakorlati kivitel-

árlejtésekre elhatározta, hogy a min
tákat előbb egy szakbizottsággal vizs
gáltatja meg s ezután a jövő kedden 
megtai tandó bizottsági ülésen fog 
határozni.

Az ülés ezzel véget ért

A háború.
Az oroszok nagy veresége.

Pétervár, márc. 17. 
Tieling bevételének hfre pánikszerű

Itatást tett OrSzkoje Szelóban. A 
beavatottak tudják, bogy most már 
a legtüzesebb háboruspártiak sem 
bíznak az orosz fegyverek győzelmé
ben, már csak azért sem, mert az 
uj, négyszázezer emberből álló had
sereg szervezése szinte legyőzhetetlen 
akadályokba ütközik. De feltéve, hogy

Á politikai helyzet.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 1 7.

politika csöndes vizei isin' t
hullámzásnak indulnak. A király va
sárnap este Budapestre érkezik és 
hétfőn már megindulnak a politiku- 

udvari ebéd 
politikusok párt 

külömbség nélkül kapnak meghívást.
Az első, akit a felség ideérkezése 

után fogad, természetesen a minisz
terelnök, Tisza István gróf lesz, akit 
aztán At drássv Gyula gróf követ. 
Andrássy Gyula gróf. minthogy meg
bízását nem tette még vissza a ki
rály kezéitez, még mindig homo regius 
és igy a király föltétlenül fogadja.

1 jón Budapestre. 0 i - y -  " , ,  u, J  hétfőn már megindulnak
a királynak azt, amit I gednének abbéi amit a válasz- s(jk kiha|lgalisai K0zb61

zéki politikusoknak, a i toknak megigeitek. Igen. de a js , a m(j| |h
scniz hrvocrz,, választókkal szemben is messze- ......... ...... .

keltőn ment szét az országban 
a hir, hogy a király vasárnap 
Budapestre jön és itthon, Ma
gyarországon fogja kezébe venni 
a válság megoldását. Joggal le
het remélni, hogy ez az orvén 
detes hir hozzá ing járulni ah
hoz, hogy a vigasztalan, komor 
helyzetbe egy reménysugár ha
toljon. A király hazajövetelével 
talán több- hajlandóság lesz a 
most makacskodó oldalon is a 
válság megoldásának sietteté
sére. Magyar levegőben, a ma

röl ök szívesen lemondanának. 
A királyt kérik, segítsen nekik, 
hogy igy a választók bizalmát 
megtarthassák. Ez lenne a dia
dal ; a választó polgároknak adott 
jutalom.

Nos ha a választókat ezzel 
kielégíthetnék, mindenki csak 
örülhetne a válság ilyetén meg
oldásának. De leune-e erkölcsi

Hogy aztán Andrássy Gyula gróf i minden nehézséget legyőzhetne az 
audienciája után ki és tni követke-,orosz hadügyi kormány, az uj had

sereg legfölebb csak hat hónap tnulva 
érkezhetnék meg a harctérre. Addig

zik, ezt ebben a pillanatban még 
senki sem tudja. Az optimisták azt
mondják, hogy Andrássy megbízatása azonban a most lent lévő orosz had-
következik, de megváltoztatott pro- sereget úgy tönkreverik a japánok,
gramm alapján. A kik azonban hogy az uj sereg az operációk bá-

haszna a népre? Nem. Ez nem j Andrássy Gyula gróf fölfogását a zjsát sem találná meg, úgy hogy leg
volna más, mint a 67-es alap helyzetről és a helyzethez .ismerik, [ fölebb a vágóhidra vezetnék le az
elfogadása, a nép félrevezetése. azt mondják, hogy Ardrássy Gyula I erdszakkal besorozott katonákat. Na-

gyar nép szeretetétöl környezve, Ennél sokkal őszintébb lenne! gróf változtatott programmal nem gyOn „üveli a kétségbeesést Carsz- 
az, ha kijelentenék, hogy he vállalja a kabinetalakitást. Erről esik! koje-Szelóban az uj francia kölcsönö felsége bizonyára meg fogja 

találni azt az utat, a melyen 
magyar népének hö óhajtásai
val találkozhatik.

Erre következtetni lehet azok
ból a hírekből is, melyek a bo
nyodalomért felelőssé tett And
rássy Gyula gróf újabb műkö
désére vonalkoznak. Ezen hí
rek szerint a uróf lázasan dol-

kell érni a fokozatos fejlődéssel, 
ha kijelentenék, hogy arra az 
alapra kell helyezkedni, amely 
alap ellen eddig küzdöttek.

És ezt annál is inkább meg 
kellene tenniük, mert hiszen 
azok, akik a megoldásban a 
vezető szerepet viszik, — úgy 
Andrássy Gyula gróf is. határo-

gozik ö felsége elé terjesztendő | zottan a 67 es alapon áll. Ne 
újabb javaslatán, melyben első | higyjék, hogy a magyar választó 
előterjesztését az ö felsége által közönség ezt nem tudja; a
hangoztatott feltételekhez ipar
kodik módosítani.

Ez lenne azután az a prog
ram, melynek alapján az uj 
kormány kineveztetnék. Annélkül 
uj kormány el sem képzelhető, 
mert az elképzelhetetlen, hogy 
oly kormány alakitassék, mely
nek részesei nem tudják, hogy 
voltaképen mit akarnak és a 
gyakorlatban unt szabad akar
niuk. Kormányalakulás után
programmot csinálni képtelen- . . .  .
ség. ilyesmi alkotmányos álla-i ^en is már néhány nap kéidcse, 
mokban még eddig • meg nem ne iparkodjunk e néhány nap 
történt ! irgalmait fokozni.

llisz mindenek előtt a ko- J 
rónának is tudnia kell, hogy

magyar politikai érzéket ideig- 
oráig se igen lehet ámítani, an
nál kevéshhé teljesen bekötni 
a szemét. •

Ennek az őszinteségnek a 
segélyével hamarosan megoldat
nék a helyzet, s az állam sze
kere visszakerülne á rendes ke
rékvágásba, am L minden magyar 
embernek első sorban is óhaj
tania kell.

A válság megoldása külőm-

Spitzer J í f t t á c z
Vcndéglöjebeu Vasárnap 
este, színházi előadás után

majd szó a holnapi konferencián is | meghiúsulása is. Franciaország szö- 
Kossuth Ferencék, a ki minazokat vetségesének értékét már most igen 
az ellenzéki politikusokat, a kik leg
utóbb Bécsben királyi kihallgatáson 
voltak, holnap estére lakására ta-

kevésre becsüli s ezek után már 
semmit sem várhatnak Franciaor
szágtól. Ilyenformán a bírálat is

nácskozásra hitte meg. Ezen az ér- | élesebben hangzik. A „Novoje Wremja“ 
Lekezleten eleve való tájékozódás egész leplezetlenül és nyíltan kriti- 
okából résztvesz Andrássy Gyula za|ja a hadműveleteket. A mukdeni 
gróf is. ! borzalmas csatának a következő ér-

Politikai mozgalmakban érdekes- 1 dekes és jellemző részletét közli bi- 
nek ígérkezik a jövő hét, kérdés rálati megjegyzésekkekteijesenmeg- 
azonban, meghozza e a kibontakozást, t foghatlan az a tény, hogy az orosz 

hadsereg március ő-ike és 6 ika kö
zölt teljesen tétlenül állott, amikor

A kórliáziigyi bizottság
ülébc.

A kórházügyi bizottság ma délután

pedig mindenki érezte és tudta, hogy 
akkor az ellenséget hathatósan le
hetett volna szorongatni E helyett

ő órakor Bíró Károly dr. polgármes- ■ március 7-ig vártak, amikor a japá- 
ler elnöklésével ülést tartott. j nők léplek át az olfenzivába és pe-

Az igazgató főorvos indítványára, dig bámulalraméiló energiával. Azon
mert uOü-nál töob beteg van, egy j a napOn az oroszok mégis némi
kisegítő orvos alkaunazasat határoz-' , , . . .  , ,eredményeket értek el. Teljes biza

lommal várták a csapatok, hogy
ták el.

Ezután az orvosok fizetésemelést 
kérő folyamondványát tárgyalták, 
melyet a bizottság pártolólag fog a 
közgyűlés elé terjeszteni.

Az igazgató főorvos jelentését ol
vasták ezután töl a kórház ibOl. 
évi állapotáról, melyet tudomásul 
vettek.

Ezután a fehérneműkre megtartott

győzni fognak. Már a rákövetkező 
napon a helyzet teljesen megválto
zott, Délkeleten minden pozíciót fel
adtak az oroszok és a 1 lur.hóig men
tek vissza. Azután észrevették, hogy 
a japánok sikeresen kerülik meg a 
orosz visszavonulási vonalat és a

Főnyeremény 5 5 liter*s her d ó bor
Csengő jani iatrbnrazeneHara.fog Rözi emüHödni.
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bekerítés veszedelme mind világos- 
sabbá vált. Az elindulásra vonatkozó 
parancsot minden csapatrósz meg
kapta. A Simoso-gránátok szörnyű 
detonációkkal robbantak fel az osz
lopok között. Közben szörnyű orkán 
dühöngött A nyugati szárny egy ré
szén az oroszok vad futással mene
kültek s a hadiszereket cserbenhagy
ták. A pánik általánossá vált. Ugyan
ilyen pánik keletkezett később Sin- 
talsi állomásnál. A szörnyen elcsi
gázott orosz csapatok a rémkiáltást 
hallották: „Japán lovasság érkezik!*,

Teljes rendetlenségben mindenki 
fegyverhez nyúlt. A golyók minden 
irányban röpködtek. Egyszerre han- 
zott a vezényszó: „Tüzet beszün
tetni 1“ A dolog magyarázata az volt, 
hogy az ellenséget sehol sem lehe
tett látni. Ez a pánik igen sok ál 
dozatot követelt: az orosz csapatok 
egymásra lövöldöztek s csak akkor 
józanodtak ki, amikor már iszonyú 
öldöklést követtek el egymásban. 
Ekkor kezdte meg az orosz hadsereg 
Tielingbe való visszavonulását.

L ondon, márczius 1 7.
A „Daily Chronicle'* jelenti Port 

Szaidból : Svank fregattá kapitány 
Dzsibutiba indult, mert a szállitó- 
hajók vonakodtak Rosztdesztv.mszki 
flottájának szenet adni. Kísérletet 
tesz, hogy uj összeköttetések folytán 
uj szénszállitóhajókra tegyen szert.

Páris, márczius 17.
»Echo de Paris« azt jelenti Péter- 

várról, hogy Kuropatkin tábornok 
visszavonulásaközben találkozni fog 
az Európából most érkezett 120,000 
orosz katonával. Pétervárott azt hit
ték, hogy a segélycsapatok már 
Mukdenbe érkeztek. Tényleg azonban 
baleset érte őket a transbaikaliai 
vasúton, mely két hétig tartóztatta 
őket fel. A balesetet szigorúan titok
ban tartották. A japánoknak úgy 
látszik tudomásuk volt erről az idő 
veszteségről. Azt hiszik, hogy ez a 
körülmény bírta a japánokat arra, 
bogy gyorsabban támadjanak.

Egy szabadkai nagyiparos
halála .

Egy munkában, tiszteletben meg
őszült nagyiparos halt meg ma reg
gel 11 órakor Szabadkán: Brauchler 
János, az asztalosgyár megalapítója 
és tulajdonosa. A megboldogu t 00 
évig élt lankadatlanul munkálkodva. 
Szabadkán 48 éve dolgozik már 
tiszteletet keltve munkásságával min
denütt. Munkásságának a jutalmát 
a sikerét már életében is élvezhette, 
mert sikerült neki a Wesselényi úti, 
szépen virágzó asztalosgyárat mer- 
alapitani.

Teljes életében iparának élt, s 
gyermekeit is arra nevelte. Nem elé
gedett meg azzal, hogy gyermekei 
itthon megtanulják az iparokhoz 
szükséges munkát, s azután a jó 
sorsra bízzák magukat, hanem ki
küldte Ausztriába, hogy szerezzék 
meg iparunk fejlesztéséhez szükséges 
szakképzettséget.

Egy munkába töltött életre jel
lemző az is, hogyan halt meg 
Brauchler János. Néhány nap előtt 
magához hivatta a gyár egyik mun 
kását és meghagyta neki, hogy ha

ladéktalanul csinálja meg neki a 
koporsóját; mert meg fog halni. A 
munkás szótfogadott, s amikor a 
koporsó elkészült, az öreg nagyiparos 
örök álomra hunyta le szemeit, az 
elkerülhetetlen fájdalmat hagyta gyer
mekeire, de rájuk hagyva a feltétle 
nül vigasztaló munkaszeretetet is.

A megboldogult temetése az ev. 
ref. egyház szertartása szerint va
sárnap délután 4 órakor lesz.

A család a következő gyászjelen
tést adta ki:

Alulírottak fájdalomtól megtöri 
szívvel jelentik úgy maguk, mint az 
összes rokonság nevében, hogy for
rón szereteti és felejthetetlen atyjuk, 
nagyatyiuk és dédatyjuk Brauchler 
János folyó évi március hó 17-én 
délelőtt 11 órakor, életének 69-ik 
évében hosszas betegség után jobb
létre szenderült. A boldogult hült 
tetemei f. évi március hó 19-én d. 
u. 4 órakor fog a (Wesselényi utca 
403. szám alatt levő) halottas ház
ból az ev. ref. vallás szertartásai 
szerint a zentai temetőben levő 
családi sírboltban örök nyugalomra 
helyeztetni. Szabadka, 1905. évi 
március hó 17-én. Áldás és béke 
lebegjen a drága halót hült tetemei 
felett! Az elhunytat siratják: Gyer
mekei: Brauchler Henrik, Brauch
ler János, Brauchler Keresztély, 
Brauchler Péter, Brauchler Margit, 
férj. Krix Istvánné, Brauchler Er
zsébet férj. Kovács Mátyásné. Test
vérei Brauchler Mihály, özv. Róth 
Jánconé, özv. Eigner Ferencné, Did- 
rich Ádámné, szül. Brauchler Er
zsébet. Menyei: Brauchler Henrikné 
szül. Gehl Franciska, Brauchler Já- 
nosné szül. Ramhab Róza, Brach- 
ler Keresztélyné szül. Walter Krisz
tina. Számos unokái, dédunokái, 
jóbarátai és ismerősei.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és rnuzeum. Nyitva 

jzerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelölt 9 tői 12-ig.

Március 18 d. 3 órakor. A szabadkai 
általános takarékpénztár részvénytársaság 
kebelében megalakult kölcsön'^ segélyző 
szövetkezet közgyűlése, az intézet helyi
ségében.

Március 19 d. e. 10 órakor, a Szent- 
Rókus eirníi temetkezési egylet kc 'g vülése 
a volt Hungária szálloda nagytermében.

Március 26. A szabadkai lóver eny-egy- 
le t közgyűlése.

Á prilis 12. A szabadkai általános Ipar- 
tes ü le t közgyűlésé d. e. 9 órakor a Hun
gária épület nagytermében.

— Március idusa. A palicsi 
elemi iskolának növendékei március 
lő-én délután ünnepelték a magyar 
szabadság újjá születésének évfor- 
fordulóját. Előbb Csajkás Etel taní
tónő ismertettte a tanulókkal az 
ünnep jelentőségét, majd Fehér Jenő 
tanító hazafias szellemtől áthatottan 
buzdította növendékeit a márciusi 
napok emlékének megőrzésére. A 
tanulók közül többen szép készült
séggel szavalták és| énekelték a ha
zafias költeményeket és dalokat a 
nagyszámú hallgatóság általános tet
szése mellett. — Mint minden évben, 
úgy ezidén is megünnepelte a baj- 
moki polgárság március idusát. 15. 
este a »Népkör«-ben hazafias társas
vacsorát rendeztek, melyen Rudics 
József tartott a nagy nap méltatása 
keretében az önállóvámterületről ér
tekezést ; birálgatva annak előnyeit 
és hátrányait. A »Kathoiikus Kör« 
is rendezett tagjai részvételével hal 
vacsorát. — A helybeli Magyar Asz
taltársaság is ünnepi vacsorát ren
dezett saját helyiségében, amely al
kalommal a nagy számban megje

lent tagok körében dr. P csekovils 
Lukács ügyvéd tartott lelkes hangú 
ünnepi beszédet

— Törley Gyuláné halála. A
megboldogult úrasszony lelki üdvé 
ért ma délelőtt volt a szent Teréz 
templomban a gyászistentisztelet. A 
gyászoló családtagokon kívül a család 
ismerősei, tisztelői, barátai nagy
számban jelentek meg. A mise alatt 
a zene- és énekkar Gaál Ferenc 
requiemjét adta elő. A temetés dél 
után négy órakor volt Fel sem 
sorolhatnánk mindazokat, akik el
jöttek a végtisztességre, hogy enyhít
sék részvétükkel a megrendiLő halál
eset által okozott fájdalmat. Ott 
láttuk: Bezerédy István főispánt, dr. 
Biró Károly polgármester, Vojnich 
István báró, Polgár József törvszéki 
elnök, Flatt Viktor dr., Lelbach 
János, Vojnich Béla, Varga Ágoston 
a takarékpénztár és népbank elnök
igazgatója, Höbl Ferenc, Gyelmis Gerő, 
Janiga János, Gyenes János, Lipozen- 
csics Lázár, Birkás József, Tipka Antal, 
Kosztolányi Árpád, Pillér Artur dr., 
Reisner Lajos dr., Mamusich Félix 
dr., Csajkás Kálmán, Fazekas Lajos, 
Joó Aurél dr., Milkó Izidor dr., 
Regényi Lajos, Szalay Mátyás, Vojnich 
Simon és még nagyon sokan. A 
gyászszertartás 4 órakor volt.

— Szabad Lyceum  felolvasása.
Vasárnap — e hó 19-én — délután 
5 órakor a szabadkai Szabad Ly
ceum egyesület ismételten felolvasást 
rendez a főgimnázium dísztermében 
(II. emelet.) A felolvasást ezúttal dr 
Révész Ernő, a szabadkai ügyvédi 
kar e kitűnősége tartja, aki az ő 
nagyirányu hivatalos elfoglaltsága 
mellett, ráér az esztetik nak s a 
szépirodalomnak áldozni s aki már 
számos jeles müvei gazdagította a 
magyar irodalmat. A tárgy is, a 
melyről felolvas, nagyon érdekes s 
fontos ügye a társadalomnak: az 
illem kérdések. Nagyon óhajtandó 
volna, ha a közönség pontosan meg
jelenne a kitűzött időben, hogy a 
felolvasást a jelzett órában meg le
hetne kezdeni. Belépőjegy ára 50 
fill. Diákoknak s családtagoknak 20 
fill. Jegyek előre válthatók: Heumann 
Mór, Kunetz testvérek, Sugár Béla, 
Taussig Vilmos urak üzleteiben s a 
Nagy Tőzsdében.

— A bajmoki izr. tem p lom . A
bajmoki izr. hitközség templomépitő 
bizottsága ujonan tervezett templo
mának építésével Hesclul testvérek 
és Társa apatini építő vállalkozó cé
get bízta meg 17,975 koronáért, ár
lejtés utján. Az építést a legközelebbi 
napokban megkezdik.

— lláziip ar cikkek értékesítési 
szövetkezete A Bácsmegyei Gaz
dasági Egylet a földmivelési minisz 
terium biztatásra elhatározta, hogy 
a háziipari tanfolyamok alatt elké
szülő háziipar cikkek kedvező érLé-

esitésére szövetkezeteket létesít. Ez 
gyben már érintkezésbe is lépett 
z Orsz. Központi H leiszövetkezet 
razgatóságával a szükséges összeg 
dyósitása végett. Ily szövetkezetek 
ddigi létesítése ezeken a helyeken 
an tervbe véve: Madarason, Kishe- 
yesen, Újvidéken, Topolyán, Hód
igon, Keresztáron, Kiskéren, Óké- 
en és Saikásgyörgyén.

— Bűnügyi nyilvántartás rend- 
rségiinknél. Fontos újítás lépett 
letbe rendőrségünk bűnügyi osztá
sán, amely ujilás nagyban fog hoz- 
ájárulni ahhoz, hogy a bűnügyi 
yilvántarlás nálunk a fővárosi rend
iség mintájára lehetőleg tökéletes 
‘gyen. Ma délután érkezett ugyanis 
leg a fővárosi államrendőrségtől 
•00 darab fénykép, amelyek az or

szagban legismertebb és legveszedel
mesebb betörőket, zsebtolvajokat, 
kei itőket és más közveszélyes egyé
neket ábrázolják és a fényképek a 
rendőrség közegeinek a bűnügyi 
nyomozásoknál és különösen sze- 
mélyleirás hiányában ismeretlen vidéki 
egyének személyazonosságának meg
állapításánál igen fontos segítő esz
közül fognak szolgálni.

— N agy ékszerlopás Tallián  
m iniszternél. A csend órség most 
küldötte meg ama értéktárgyak le
írását rendőrségünknek, amelyeket 
Tallián Béla földmivelésügyi miniszter 
törökkanizsai birtokáról eddig isme
retlen tettesek elloptak. A tolvajok 
a felfesziteLt asztaliiókból egy lapos 
arany láncot, egy két oldalra való 
arany láncot, egy drb szent György 
tallért és két régi pénzt függelékkel, 
3 gyűrűt és egy ezüst cigarette tárcát 
összesen 400 korona értékben, to
vábbá egy pár mogyoró nagyságú 
igaz gyöngyökkel ékített fülbevalót 
8000 korona, I pár gyémánt fülbe
valót 1200 korona értékben, nyolc 
darab tiz frankos és egy darab 1 0 
frankos aranyat vittek el. A rend
őrség az értéktárgyak leírását kiadta 
az összes helybeli ékszerészeknek és 
zálogházaknak.

— A lakó és a háztulajdonos.
Alaposan megjárta Vidákovics József 
földmives, aki tegnap elment az V. 
körben lev ő  házához, hogy egy kicsit 
körülnézzen a ház körül A ház 
lakója azonban épen nem barátsá
gosan fogadta házigazdáját, mert 
csakhamar összeverekedtek és a 
lakó egy baltával fejbeütötte Vidá- 
kovicsot. A súlyos sebet a mentők 
kötözték be.

— V onatkisiklás Szabad tán. A
Szabadkáról Baja felé induló személy- 
vonat ma hajnalban a majsai kapu
nál kisiklott. A kisiklás következté
ben a mozdony mintegy két méter
nyire a földbe fúródott és két kocsit 
is magával rántott, amelyek teljesen 
összerongálódtak. Az utasoknak és a 
vonatszemélyzetnek semmi komo
lyabb baja nem esett. A kisiklás oka 
az volt, hogy a váltó meg volt ron
gálva. A vonatok közlekedése a ki
siklás következtében fenakadt és a 
reggel induló vonatok legnagyo 5 
része csupán 4 —5 órai késéssel, m y 
idő alatt a pálya teljesen helyre I tt 
állítva, indulhatott útnak. A baj i 
vonnál ennek folytán féi Í0 órakí , 
a budapesti pedig, amelynek 5 ói i 
5 perckor kellett volna indulni, 
szintén 9 óra után indult.

— A bajai városi tisztviselők  
íizetésem elését tervezik. Az e célra 
kiküldött bizottság javaslata ez: A 
polgármesteri fizetés nem emeltetik.
1905. január -tői számítva 10 éves 
szolgálat után 600 és 15 évi szolgá
lat után ismét 60.» korona pótlék. 
A többi tisztviselőkre nézve a lize-
Lésrendezést igy tervezik.

Régi 200 K Korpótlék
li et s személyi lO ós 15

pótlék év után
K. K. K.

Főjegyző 3400 3600 4 j0 -  400
Ügyész 200 ) 2200 40 —400
3 tanácsos 3000 3200 4 0—4"0

1. aljegyző 2400 2600 30 > -300
11- 2200 2400 3 ó - 2 0

Hl- uj állás 2200 30 300
I. alkap. 24 0 20 /0 300 -  ’ '

II. „ 2200 2I0J 3J0-300
Közgyám 2000 — 3 0 -3 0 0
Pénztáros 2 100 2600 ,00 300
Ellenőr 1800 2000 „00 - 31 0
Főkap. 3100 3600 400-400
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Főorvos 1600 1 -00
Kerül. orv. 1400 1600
Főszáinv. 2600 2800
Adóü. számv. 26' 0

szem. pótlék 100
Uj állás 2200
Levéltáros 2200 2400
Állatorvos 1900 1900
200 K, lakás, 300 K. fuvar és 200 
K. fütés-világitás.

— Bácsm egye Kör f. hó 11 én 
választmányi ülést tartott, melyen 
ti. Tatits Péter ügyvezető alelnök 
meleg szavakban üdvözölte Piukovich 
Elemér főtitkárt képviselővé történi 
megválBSztásához s indítványozta 
hogy a választmány örömének jegyző 
könyvben is adjon kifejezést. Az 
indítványt nagy lelkesedéssel, egy
hangúlag elfogadták. Piukovich Ele
mér meghatva köszönte meg a ; a ház a falu szélén áll az ország
szeretet és ragaszkodás őszinte meg
nyilatkozását. Kijelenti hogy mint a 
múltban, úgy ezúttal is minden 
tudásával és erejével igyekezni fog 
a kör érdekeit előmozdítani. Ehhez 
tagtársai támogatását kéri. Majd 
bejelenti hogy a kör alaptőkéje 4000 
korona. Nagyobb eszmecsere támadt 
Papp Dániel emléke megörökítésének 
kérdésénél, melyhez dr. Tatics Piu- 
kovics Elemér, Petőfi Lajos dr. Mar- 
bergea Rándor. dr. Szilágyi Vilmos, 
Schwerc József stb. szóltak hozzá. 
Végül elhatározták1 hogy a gyűjtést, 
mely eddig körülbelül 100 koronát 
eredményezett, tovább folytatják.

— L eforrázott gyerm ek. Bács 
gyulafalván a napokban szörnyű mó
don pusztult el egy kis gyermek.
Keszeg András házánál lakodalom 
volt, mely alkalommal sok gyermek 1 ban az ajtót és átadta a pénzügy
volt jelen. Az egyik 4 éves kis fiút őröknek a lakásban levő 12 kg.-otjelen, az egy 
egy nagy fazék forró vízzel öntötték
le. A gyermek az égési sebektől iszo-1 többivel együtt, rögtön elkoboztak, 
nyu kínok közt meghalt.

— Tüzeset. Tegnap délután Tompa 
pusztán kigyulladt Fai kas Károly 
252. számú házának udvarán egy 
kazal szalma és teljesen leégett. A 
tűz tovaterjedését a kivonult városi 
tüzőrség akadályozta meg. A kár 
360 korona, amely azonban biztosí
tás révén megtérül.

Baromfi lopás. Laskai István,
a betegsegélyző pénztár gondnokai más község határában. Kulacsin 
panaszt tett a rendőrségnél, hogy Tamás nevű szenttamási lakos - 
Damjanich-utczai lakásának udvará- mint nekünk Írják — vasárnap dél
ről ismeretlen tettes ellopott több után ittasan indult el kocsin a község
darab baromfit.

Egy doliáiiycseimpész háza-
nak körül zárása.
— Saját tudósítónktól. —

A zombori pénzügyőri szakaszhoz 
az elmúlt napokban titkos feljelentés 
érkezett, melyben az eddig névtelen 
hős felhívja a szakasz figyelmét Du
dás Péter bácsgyulafalvai lakós há
zának átkutatására, hol állítólag sok 
magyar dohány található.

A levél vétele után a vizsgálat 
megejtése végett a biztos, szemlész 
és egy fővigyázó azonnal Gyulafal- 
vára hajtattak, hova későn este ér
keztek meg. Rövid pihenő után a 
feljelentett házához vonultak, de itt 
már teljes sötétség volt. Az ajtón 
zörögni kezdtek és bebocsáttatásu- 
kat követelték. A esem Az felesége 
kijelentette, hogy ő tekintettel 
férje távollétére — éjnek idején 
sekit sem bocsát b. lakásába. Mi
után a pénzügyőre . többszöri fel
szólítására sem i._ t meg ajtó, a 
biztos és szemlész a rendőrlak-
tanyára mentek karhatalomért, míg is a szerencsétlenség színhelyét meg- 
a fővigyázó a háznak ellenőrzésére' találni. Pár órai nehéz munka után 
visszamaradt. kiemelték a felborult kocsi s ekkor

•> f ' \  ki a szomszédban időzött | a Bara iszapjában megtalálták a két 
s ki az eddig történteket végig hall- holttestet.

a pénzügyőrök

távolítása végett. Alig lépett be 
azonban a konyhába, melyet ő maga 
zárt ki, az őrnek visszamaradt fő
vigyázó, kinek ottlétéről ő mit sem 
tudott, az ajtót kívülről reázárta. 
Erre a csempész a tolózárral bizto
sította magát belülről, külső ellen
ségei ellen. S nyomban munka után 
látott feleségével együtt a teljesen 
sötét lakásban.

Nemsokára az eltávozottak is 
megérkeztek a karhatalommal és 
követelték az ajtó Kinyitását, mit az 
asszony újból megtagadott. A bezá’t 
férj pedig életjell sem adott magá
ról, hanem működött szorgalmasa t, 
még pedig a konyhából nyíló kémény 
tetején az utczára, illetőleg — mert

útra. Miután a hatósági közegek a 
lakást feltörni nem akarták, körül
zárták az épületet. Várták, hogy azt 
a csempész maga vagy a felesége 
felnyitja. A hosszú várakozás elég 
időt adott a csempésznek arra, hogy 
elrejtett dohányát a kéményen ke
resztül kidobálhassa az országúira s 
ugyancsak a kéményen keresztül 
maga is elillanhasson.

Az utolsóelőtti batyu dohány le
esésére figyelmessé lettek a rend
őrök és a háznak az országút mel
letti oldalára rohantak, hol már több 
csomag dohány feküdt. A csempész 
ekkor már a kéményen keresztül 
elmenekült az éj sötétjében. Fele
sége pedig, ki még mindig zárt aj
tók mögött volt, látva helyzete tart
hatatlan voltát, felnyitotta éjfél táj

nyomó csomag dohányt, mit azok a

A csempész másnap töredelmes val
lomást telt a községházánál s ügyé
nek elintézését áttették a zombori 
kir. törvényszékhez.

Szerencsétlenség a Ferenc-
csatornán.

Megrendítő szerencsétlenség történt 
tegnapelőtt a bácsmegyei Szent-Ta-

határában lévő szállására. Vele volt 
hasonnevű 44 éves fia, ezenkívül a 
kocsi meg volt rakva gabonával is.

Amint a faluból kiértek, Kulacsin 
széles jókedvében közibük csapott a 
lovaknak, mire azok gyors iramodás 
sál haladtak előre. Mikor a lovak a 
Krijava Barához — igy nevezik a 
Ferenc csatorna egyik kiömlését 
értek, az egyik közeli szálláshoz 
— tartozó ebek ugatásától a lo 
vak megijedtek s a megrakott kocsi
val nekivágtak a mély víznek és a 
másfél méter magas partrM lerán
tották a kocsit. A kocsi felborult s 
maga alá temette Kulacsint és liát. 
A lovak egy ideig küzdöttek a vízben 
de csak hamar elmerültek.

A szerencsétlenség estefelé Löitént
Senki 3em vette észre. Este Kulacsin 
felesége hiába vária az urát és liát a 
szállásra. Az asszony azt hitte, hogy 
férje Szent-Tamáson mulat, ezért 
másnap bement a faluba az utat 
keresni. Ott értesült, hogy férje még 
vasárnap délután kihajtott a szállásra. 
A szerencsétlen asszony rosszat sejtve 
a csendőrséghez futott, mely meg
indította a kutatást s délfelé sikerült

bAcsmegyei napló.

Innen onnan.
Egy szeretetreméltó anyós, (az 

újabb divat szerint minden anyós 
szeretetreméltó) elutasítja a vejét 
mikor az némi pénzbeli segítségért 
jár a nyakára.

— Mit csinálsz a fizetéseddel, — 
hogy nem birtok kijönni belőle?

— Adósságot.
** ♦

Egy vidéki tiszteletes kiváncsi volt 
a szabadkai fogház berendezésére. 
El is ment, végig is nézett mindent 
és a legnagyobb elragadtatással di
csérte az ott látottakat. Őszinte ámu
lattal hallotta, hogy a kik olt szór 
galmasan, csendesen dolgoznak, mind 
veszedelmes emberek. A dolog any- 
nyira megillette, hogy — szivarját 
letéve maga elé — lendületes be 
szédben magasztalta a jó útra térő 
bűnösüket, kiket a munka megne- 
mesit.

Mikor pedig beszédét befejezve, 
ismét rá akart gyújtani, — szivar
ját sehol sem találta. Az egyik jó 
útra tért már ekkorra elemelte.

** *
Egyik szabadkai kávéházban folyt 

le az alábbi beszélgetés.
— Kedves barátom, ugyan adj 

kölcsön hamujában 10 forintot, ott
hon felejtettem a pénztárcámat és 
nincs nálam egy krajcár sem.

— Igazán sajnálom, de én ebben 
a pillanatban csak jó tanácsot adha
tok és 10 perc alatt kezedben lesz 
a pénz.

-  Nos?
— Itt van 10 krajcár a villa

mosra, siess haza a tárcádért.

hónapig a föld alatt.
A múlt évben jelentették a lapok, 

hogy a szibériai Romanovka-erődbe 
hurcolt foglyok — valamennyien po 
litikai vétség miatt száműzött szo
cialisták — a kegyetlen bánásmód 
miatt fellázadtak és fegyveres ellen
állást fejtettek ki. A lázadókat erre 
külön börtönbüntetésre Ítélték, amit 
Alexandrovszkban kellett leülniük. Az 
idehurcolt foglyok közül tizenöten 
megszöktek.

Az első pillanattól kezdve, hogy 
Alexandrovszkba értek (Irkutsktói 
70 versztnyire fekszik), a szökés 
gondolatavai foglalkoztak. Végül is 
hosszas .tanácskozás után elhatároz 
ták, hogy alagutat fúrnak a föld 
alatt és azon keresztül szöknek meg. 
A múlt év október 5-én láttak mun
kához.

Egy törölt késből fűrészt csinál
tak és azzal a közös börtön pado
zatának egyik deszkáját kifürészel- 
ték. Kihányva a földet, harminc 
centiméternyire cement talapzatra 
bukkantak

Két rövid vasrúd, áó centiméter 
hosszú és másfél centiméter vastag, 
volt összes szerszámjuk. Mikor si
került keresztültörni a cement alap 
zatot, hozzáláttak az igazi munkához. 
Nyolc és félméternyire történt be- 
ásá- után keresztüllörték az alap 
falat. Különféle anyagokból 200 
zsákot és 200 méter hosszú kötelet 
csináltak s ezzel húzták ki a földet.

Néha egy teljes napig csak hat 
centiméterrel tudtak előre haladni 
A munkát éjjel-nappal folytatták 
két csoportban, úgy hogy minden 

lesöpört nyolc óra hosszat dolgozott.
Egy Ízben egy két. méter hosszú 

sziklára akadtak, napokon keresztül 
dolgoztai, nem tudtak semmire sem 
menni. Már-már azt hitték, hiába 
minden kísérlet, nincs menekvés. 

I Végre egy heti, a szó szoros értel

mében véres munka után elhatároz
ták, hogy megkerülik a sziklát.

A munka borzalmát leírni lehe
tetlen.

Testileg annyira megviselte őket, 
hogy már már alig birták ki. Január 
Iáén (orosz naptár szerint) értesül
tek arról, hogy Péterváron kitört a 
forradalom. Leírhatatlan az a lelke
sedés mely eltöllötle leikeiket.

A hir megacélozta erejüket stovábbi 
gyors munkára serkentette őket. 
Január IG-ról 17-re virradó éjszaka 
tehát ami számításunk szerint január 
31-én két fogoly, akit többekkel előre 
küldtek, hogy tanulmányozzák a 
helyzetet, két cédulát küldtek, az 
egyiken csak ennyi állott: „megta
láltuk a kijárást11; a másik igy szólt: 
„a ropogó hó meglehetős zajt okoz, 
a katonai őrök láthatók, sőt lépteik 
is hallhatók, a döntést rátok bízzuk.11

A belső őröktől ellopott fehér 
bundákban mentek ki az alagútból, 
ami hasonlított a hóhoz és nagy 
óvatossággal négykézláb mászva men
tek az alagút kijáratától 60 méter
nyire fekvő erdőbe. Onnan aztán 
tovább menekültek, de a menekülés 
csak hét embernek hozta vissza a 
szaaadságot.

T Á V I R A T O K
A m acedón forrongás.

Budapest, márc. 17. Szalonikiből 
jelentik: Mól közelében egy bolgár 
bandát a török csapatok megtámad
tak, miközben heves 4harc fejlődött 
ki. A banda negyvenkét tagját meg
ölték, köztük a híres bandavezéreket 
Apostolt és Leonidást. A törökök 
nyolc embert vesztettek. A banda 
sok bomba, fegyver é3 munícióval 
rendelkezett.

A eetylen-robbauás.
Budapest, márc. 17. Toulonból 

jelentik: Egy közeli falu vendéglőjé
ben az acetylen világítási készülék 
felrobbant. A vendéglős és neje meg
haltak, a vendégek közül tizen sú
lyosan megsebesültek. Az épület tel
jesen romba dőlt és a szomszédos 
házak is megrongálódtak.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Szombaton: A képviselőnő, eredeti 
vígjáték és Makatos Vil
ma a 6 éves tánemü- 
vésznő fellépte.

Vasárnapd.u. Az aranylakodalom, 
este:A tavasz operette.

Színtársulatok Bácsiuegyóbeu.
Zoilán Gyula színtársulata Verbászon 
játszik a hazafias németajkú közön
ség lelkes pártolás x mellett. A derék 
szinpártoló verbásziak közül hatvan 
állandó bérlettel bírnak. Bácstopolyán 
Szilágyi Dezső társulata kezdte meg 
a naj okban működését.

2  s z o b á s  l a k á s
konyha, éléskamra, fáskamra pincével 
az udvarban jó ivóvízzel 1905. május 
l- tö l a rendező pályaudv. szemben

k ia d ó
tudakozódni lehet ugyanott a ház

mesternél.
Búzás Lidi* 

háztulajdonos.
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TÖ R VÉN YÉ EZES.
E lité it  felségsórtö. Az elmúlt ősz 

folyamán Kabók Mihály bácsgyula- 
falvai lakós egy lakodalmi ünnepély 
alkalmával igen különös kifejezések 
kel illette a király személyét, mire 
a lakodalomban résztvevők közül 
többen visszaakarták vele vonatni a 
kérdéses kitételeket. Kabók Mihály 
azonban dacára annak, hogy teljesen 
józan állapotban voit akkor, midőn 
a felséget sértegette, nemcsak hogy 
nem vonta vissza kifejezését, de 
többször megismételte azokat. Erre 
az ünnepélyen jelenlevők egyike je
lentést tett ellene felségsértértés miatt.

A szegedi kir. Ítélőtábla a napok
ban döntött ügyében, mely szerint 
egy havi fogházra, két évi hivatal- 
vesztésre és a felmerült költségek 
megfizetésére Ítélte. Az Ítélet kihir
detése után a vádlott összetett ke
zekkel kérte a tek. ngos és méltó- 
ságos bírákat, hogy ne csukják be 
őt két, hanem egy esztendőre, mert 
ő nem szeretne két évig egy hv- 
zamban a börtönben tartózkodni. 
Erre az elnök megmagyarázta neki, 
hogy a kél év a hivatalvesztésre, 
nem pedig a bezárásra vonatkozik, 
s hogy még jobban megérthesse, 
hogy mi az a hivatalvesztés, hát azt 
is megmagyarázta neki. Magyaráza
tát egy fényes példával támogatván, 
mely szerint pl. két éven belül el 
ítélt nem lehet országgyűlési kép
viselő. Akkor rendben van minden! 
felelt az elitéit. Nem is akarok én 
képviselő lenni de soha, csak annyi 
költséget adjon az Isten, hogy a 
jövőben is tojásszedő maradhassak. 
Az ítélet megértelmezósc után vádlott 
megnyugodott és kijelentette, hogy 
nem apellál.

A kishegyesi izgató. Ma délelőtt 
hirdették ki Kriszhaber Adolf kis- 
hegyesi lakos előtt a felsőbirjság 
ítéletét, a melyben közokirathami- 
sitás végrehajtási sikkasztás és iz
gatás miatt összbüntetésképen nyolc 
havi börtönre lett Ítélve. Kriszhaber 
a büntetés kitöltését már megkez
dette.

Zsarolás az országúton. Tojás
eladásból hazatértek Wolf Ferenc 
és József 13 és 16 éves gajdobrai 
gyermekek, mikor az országúton 
Kvalla Balázs 23 éves gájdobrai le 
gény megállította őket és baltáját 
rájuk emelve megfenyegette őket:

— Adjátok ide a pénzeteket, kü
lönben mindjárt leütlek benneteket.

Erre a megijedt gyerekek oda 
adták a náluk volt tizenegy koronát.

A szabadkai törvényszék zsarolás 
büntette miatt két évi fegyházra 
Ítélte Kvallát. kinek büntetését a 
szegedi Ítélőtábla mai felebbvileli 
fótárgyalásán Pap róbert dr. védő
beszéde után egy évi börtönre szál
lította le.

Nyi Itté r.* )

*) I'.. rovat alattiakéit nam felelős a tízcrk.
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— Bocsásd be azt az embert, 
mondta a szolgához, gondod legyen 
rá, hogy senki se zavarjon bennünket.

A szolga kiment s néhány pillanat
tal később a szomszéd ur lépett a 
szobába. Az ülnök felkelt és a sze
gényház lakója elé ment.

— Mi az oka, hogy ily későn és 
épen ezen a napon jön hozzám ? 
kérdé hidegen. Evek óta halottnak 
gondolják önt és most hirttlenül 
megjelenik, mint a kisértet. Mit 
kíván ?

A szomszéd ur előtt, akit a sze
gény házban oly csendesnek, barát 
ságosnak ismertünk, a sima, fényezett 
pa Jló nem volt idegen, a fény, a 
pompa nem újság; testtartása biztos 
és büszke volt.

— A ti körötök számára valóban 
meghaltam, szólalt meg komoly han 
gon; nem vágyom gazdagságiok,ragyo
gástok. után; megismertem, hogy mit
lepleznek; továbbra is halott akarok í 
és fogok is maradni. Csak egynek a 
számára nem leszek halott; szemte
len játékát ne űzze tovább; én aka
rok az utolsó lenni, akinek szélmar
cangolta a szivét. — De minek mon
dom én ezt itt? — Ide azért jöttem, 
hogy egy parancsot teljesítsek, ülnök 
ur, egy halottnak a parancsát.

Az ülnök csodálkozva tekintett a 
beszélőre. Ez egy levelet nyújtott 
neki: Mari levelét. Az ülnök reszkető 
ujjakkal szakította fül a levelet, mely 
igy szólt:

•Mikor ezt a levelet megkapod, 
már a hideg földben pihenek; érzem, 
testem fogyó ereje világosan meg
mondja, hogy a nehéz órákat nem 
élem túl. Adná az Isten, hogy gyer
mekünk, a szégyen gyermeke, olda
tomon szunyáddá, s úgy sohasem 
tudná meg, hogy az anyja egyszer 
gyenge volt.

De ha a gondviselés másképen 
rendezkt dnék, ha gyermekünk túlélne 
engem, akkor tedd jóvá rajta azt, a 
mit ellenem vétkeztél. Vedd pártfogá
sodba gyermekedet és neked legyen 
megbocsátva; szent esküvéseid, me
lyeket nekem esküdtél legyenek ki
engesztelve.

Tartsd szentnek a haldokló utolsó 
kívánságát, aki a te jólétedért imád
kozva válik az élettől. Mari."

Az ülnök végigolvasta a levelet, de 
még sokáig bámulta a Létükét a 
széttört leánysziv fájdalmának ezeket 
a néma tanúit, Lelke előtt feltámadt 
a szép, sápadt, szomorú leányka arca. 
Szerette őt, a nép gyermeke, hű volt 
hozzá, ő ezt is megcsalta. — Mért. 
látta most a fény és gazdagság kö
zepette oly sivárnak a jövendőt? — 
Fény és gazdagság soha sem pótol 
hatják a forrón szerető emberszivet.

A szegények temetőjében, Mari 
sírjába temették a te boldogságodat, 
is, suttogta lelkiismerele.

-  Mikor halt meg Mari? kérdé 
rövid hallgatás után, komor hangon 
a szomszéd urat.

— Epeit akkor temették, mikor 
ön menyasszonyával a templomba 
hajtatott, felelte a kérdezett.

— Tehát a halott kocsi, amely a 
mienket megállította, szólalt meg ré
mülten az ülnök.

— A szegény Marit vitte utolsó 
pihenő helyére, folytatta a szomszéd 
ur, ahol most kipiheni nehéz fájdal
mait, melyet lelkiismeretlen csábítója 
szerzett neki.

Az ülnököt megrendítették ezek a 
szavak.

— ün hirtelen és éles az Ítéleté
ben, szólalt meg sötéten tekintve 
maga elé. Mi kór kapta ezt a levelet?

— A szegény leány holttesténél
találták.*

— Es miért hozta épen ön hozzám?
— Mari a szegény házban a szom

szédnőm volt; megtanultam őt be 
csülni és tisztelui és igy szívesen 
teljesítettem ezt a szomorú és utolsó 
szolgálatot.

(Folyt, köv.)
—
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