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Kongresszus az alkolioliz-

Gulner Gyula az inditrány mellett
mérgezésében találja betegsé felhasználásának uj iránya, mint
gének okát. A hülyék és elm e az alkoholnak ipari felhaszná szólal fel a függetlenségi párt nevében.
inns e lle n .
A november 18-iki határozat soha
gyengék, a nyavalyatörősek, a lása stb. valamint ennek alap 
Nemzetközi kongresszus lesz vízfejűek, törpék pedig túlnyomó ján az italmérés reform ja és az sem volt érvényes. Elmondja az ak
Budapesten az alkoholizmus el nagy számban alkoholista szü iskolának belevonása az alkoho kori eseményeket, felolvassa a ha
len. E kongresszus célja, hogy lőktől szárm aznak. Az igazság lizmus elleni küzdelembe, oly misított jegyzőkönyvet. Szóvá teszi
a tudom ány erejével, a lolvi- szolgáltatás még más elrettentő fontos és életbevágó társadalm i az ezen határozatról szóló gyorsírói
lágositás és szervezés fegyve 'képét mutatja az alkoholnak. A kérdések, hogy azok tárgyalása jegyzeteket is. <A gyorsírói helyekről
reivel síkra szálljon az em be bűntényeknek átlag véve 42 és megvitatása előreláthatólag Fenyvessy, a gyorsiroda főnöke fejét
riség legalattomosabb ellensége, százalékban kimutatható az al- nemcsak az állampolgárok széles rázza.)
az alkohol ellen. Az alkohol ! kohol végzetes szereplése, a körének, hanem az állam h ata
Felkiáltások balról: Ki kel! dobni
nem az ellenség, de a jóbarát mint a szerencsétlen házasélet, lomnak érdeklődését is fel fogja onnan! Micsoda dolog ez? Hogy
képében jelenik meg, behizelgí az elválások, az öngyilkosságok skelteni.
merészkedik a fejét rázni ?
magát kellemeivel, s észre sem I egyrés^e is az alkohol rovására ! Végül a kongresszus rá fog; Eitner Zsiga : Előre kicsinált gaz
vesszük, miként válik az élvezet írandó.
' mutatni az alkoholizmus elleni i ság volt ez!
szokássá, a szokás szenvedély! yé,
Mindez mily rettenetes pers- . küzdelem szervezésének sz ű k -! Gulner Gyula idézi azon paragra
s e szenvedély miként sodorja pectiváját nyújtja a jelen és jövő I ségességére és bírálat és meg
fusokat, melyek azt állapítják meg,
szerencsétlen áldozatát beteg I nyomorúságának, az egyén és Ítélés tárgyává fogja tenni az
milyen körülmények között jöhet
ségbe, nyom orba, bűnbe,halálba. társadalom pusztulásának s a egy cél felé törekedő, de két
létre a határozat. Ebből megállapítja,
A szeszes italok a szervezet faj fokozódó elkorcsosulásának. i utón — a mértékletesség vagy hogy ezen szakaszokat megsértették:
legfontosabb alkatrészeit tám ad
Mi a teendőnk tehát, hogy ja teljes tartózkodás utján — a határozat tehát semmis. (Zajos
ják meg, miáltal a szervek élet útját álhassuk ezen rom lásnak ? haladó küzdelem irányát, ered helyeslés a baloldalon.) Semmis
működése csökken s a legkü
Mindenekelőtt fel kell vilá ményét és jövőjét.
volna ez a határozat, ha a nemzet
lönbözőbb súlyos betegségek ke gositanunk a népet, hogy le
nem úgy döndötl volna, ahogy dön
letkeznek. L)e még borzasztóbb dönthessük azon elterjed tév
tött, mert az erőszak jogforrás nem
a pusztítás, melyet áz alkohol hitet, mely ezen emberirtó m ér
ORSZÁGGYŰLÉS.
lehet soha. (Zajos helyeslés a bal
az idegrendszerben idéz elő. get a legjelesebb és 1eghasznooldalon.) Az igazság, a jogrend, a
A k é p v is e lő h á z ülése.
Kisebb mennyiségben is leszál sab!) tulajdonságokkal ruházza
törvénytisztelet nevében kéri a Há
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lítja az agyvelö finomabb műkö fel. Tisztába kell jö n n ü n k az
zat, hogy az előterjesztett indítványt
Budapest,
1905.
április
7.
dési képességét, nagyobb meny- alkohol élettani hatásával és
fogadja el. (Taps a balon.)
Kossuth Ferenc indítványáról dönt
nyiségben pedig mérgező hatása azt a néppel m egism ertetnünk,
Tisza István gróf beszélt ezután,
ma
a
Ház,
arról,
vájjon
megsemmi
nyilvánvaló. Már az egyszeri valam int ki kell oktatni a né
alkoholmérgezés, az ittasság is pet az alkoholmérgezés káros sítendő e a november 18 iki liatáro- a választások eredménye azok ellen
megfosztja az egyént hosszabb- következményeiről. El kell foj j zat vagy sem. Ahhoz persze, hogy a ütött ki, kik azt hitték november IS.
szükséges. Természetes, következ
!
képviselőház
többsége
ezt
a
határorövidebb ideig öntudatától, ítélő tanunk e vészt épp a legfon
és tájékozó képességétől, eszé tosabb fo rrásáb an : a társadalom zalot megsemmisíti és nyomát a ménye ennek, hogy a többség a ha
től ; a szeszes italokkal való minden osztályában elharapód jegyzőkönyvből töröli szó sem fér, a tározat megsemmisítése mellett dönt.
állandó visszaélés pedig meg zott ivási szokásokban. Ezen kérdés az ülés elöljáró részében csak (Általános helyeslés). A múlt or
szággyűlés naplóját azonban további
az,
vájjon
heves
lesz-e
a
vita
vagy
bénítja, megfojtja az idegsejteket, szokások tartják fönn és ter
intézkedés tárgyává tenni nem lehet.
az okos em bert butává, a be jesztik leghatásosabban az al sem ?
(Ellenmondás balról). Ez kérem rész
Kossuth
Ferenc
nem
volt
jelen,
csületest becstelenné teszi.
koholizmust s csábítják az embe
letkérdés. (Ellenmondás balról). A
mert
beteg.
Gulner
Gyula
helyette
reket
már
zsenge
ifjúságukban
Es még ez sem tetőzte be
dolgok lényegéhez szokta magát tar
síti
a
függetlenségi
párt
Legnapi
hapusztításainak borzasztó soro a rossz példa utánzására. Meg
tani. A szabadelvű -párt az indítvány♦
■
tározatából.
zatát: m égtám adja a szervezet kell győzni em bertársainkat az
elfogadása ellen akadályt gördíteni
A
Ház
és
tája
ma
is
élénk
és
a
legfontosabb sejtjeit, a csirsej- alkohol nélküli társas élet lé
nem akar. Nem tartja szükségesnek
I
publikum
érdeklődése
is
nagy;
a
teket s az utódok egész serege
a kérdés megvitatását, mert ma
karzatok
népesek,
a
képviselők
azon
ebben leli nyom orúságának for keli m utatnunk azon végzetteljes
olyan többség van itt, mely a mi
ban
bizony
gyéren
vannak
jelen.
rását. És éppen az utódokra módra, a melylyel az egyes
kor kisebbség volt, a többség jogai
A
folyósón
a
politikai
helyzet
kö
államok
kormányai,
de
különö
kifejtett ezen elkorcsositó hatása
val élt. (Zaj balról).
rül
folyik
diskurzió.
Újat
azonban
teszi az alkoholt az emberiség sen az alkoholtöke és az al
— Elnök: Ne zajongjanak!
anyagilag senki sem tud mondani, mert az,
legborzasztóbb ellenségévé, mert koholfogyasztásban
Tissza István gróf: De közéletün
itt m ár nem az egyén, hanem érdekeltek, a szeszes italok fo hogy Tisza szabadulni akar állásától,
nem
változtat
a
találgatások
végte
ket más komoly kérdések domi
az egész faj állandó, biztos gyasztását elősegítik.
I
nálják. Olyan kérdések, melyek meg
Mindezen kérdések tárgyald len sorozatában.
rom lásáról és elfajulásáról van
sát célozza az alkoholizmus el I De az sem, hogy a szürke hiva vitatásában az objektivitás, a hazaszó.
I talnok minisztérium kisért ismét.
i szeretet legyen az irányadó. Nem
leni
nemzetközi
kongresszus.
De
De hadd beszéljenek a tények,
Elnök: Justh Gyula.
volna tehát helyes, ha ma egy nem
a számok. A felnőtt férfiaknak legfontosabb és legjelentöségA tegnapi ülés jegyzőkönyvét hite aktuális kérdés felkavarásával a gyutöbb mint tizedrészét a közvet teljesebb a kongresszus szoci
anyagot növelné, a melyből úgyis
len alkohol okozta betegségek álpolitikai része Az alkoholnak lesítik.
A napirendre tértek át, Kossuth több van a kelleténél. Azért a tárgy
pusztítják el. Az elmebetegeknek hátráltató befolyása a m unkás
több m int harm inc százaléka ság kulturális fejlődésére, az al indilványárá a november tizennyol- érdemébe nem megy bele, mert nyílt
saját, vagy elődjeinek alkohol- koholfogyasztásban érdekelt töke cadiki határozat megsemmisítéséről. ajtókat döngetni nem akar. A
9
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Vendéglőjében Vasárnap
este, színházi előadás után

tombola-estély.

TorabolalárgyaK egész napon át a Vendéglő
KiraKatában lálhalőH*
Csengő ja n i tawbnrazeneHara fog fazrentilljődnl.
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Kilinger János betért a községi
dolgot egyébként annak idején sem
szépitpette. De konstatálja, hogy az vendéglőbe, hol néhány tanácsbeli
akkori határozat a többség meg-1 emberrel borozgatni és beszélgetni
győzőgése volt.
1kezdelL. Később a korcsmába jött
Lengyel Zoltán : Pezsgős hatá egy Boder Péter nevű ember, is, aki
egy más asztalnál foglalt ugyan he
rozat!
Tisza István: Csodálja, hogy van lyet, de folyton átkiabált a biró és
a Háznak tagja, a ki ezen ostoba társai beszédjébe, majd később szi
mesél elhiszi. Ezen pezsgőzési his dalmazta is őket. Boder ugyanis a
tóriából egy szó sem igaz. Meggyő képviselőválasztások óta haragudott
ződésből tettük a november tizen a tanácsbeliekre, különösen pedig
nyolcat, abból, hogy ezt az ország Kilingerre.
Minthogy a szóváltás egyre he
érdeke megköveteli.
Olay Lajos: Császári parancsból! vesebb lett, a vendéglős Bődért
Justh Gyula: Felkérem, ne zavaija kituszkolta a korcsmából. Nemso
a szónokot közbeszólásával.
kára aztán a biróék is elmentek. A
Tisza István gróf: El fog még korcsrnaajtóban Kilinger elvált tár
jönni az idő és ez félő, hogy keser saitól és hazafelé indult, de útköz
ves tapasztalatok során fogja a ben egy utcafordulónál Boder, ki
nemzet belátni, hogy a szabadelvű- leselkedett a bíróra, egy doronggal
pártnak volt igaza. Adja Isten, ne hátulról orozva leütötte. Hajnalban
akkor következzék el, a mikor a a munkára menő emberek találták
nemzet kincsei veszedelemben forog meg Kilinger holttestét. |
A csendőrség rögtön megindította
nak. Bármit hozzon a jövő, a sza
badelvű párt a parlament méltósá a nyomozást s még az nap le is
gán őrködni fog és a nemzeti aka tartóztatták Bóder Pétert, ki előbb
rat érvényesülésének
állanak szolgá- tagadta tettét, de azután beismerte,
z
hogy ő ütötte meg ugyan a bírót,
latába. (Éljenzés jobbon).
Elnök: Több szónok feljegyezve de nem volt szándéka megölni.
nincs, kérem jegyző urat, olvassa
fel az indítványt. (Megtörténik.) llusz
képviselő névszerinti szavazást kért.
Ezt elrendelem.
TÁJÉKOZTATÓ.
A névszerinti szavazás előtt szünet
Szabadkai közkönyvtár ós múzeum. Nyitva
volt. Szünet után megejtették a név jz^rdán és szombaton délután 3-tól ö-ig
Va árnap délelőtt 9 tői 12-ig.
szerinti szavazást.
10. Hangverseny a József-foherAz eredmény ez volt: Igennel cegÁprilis
s/.ana’orium javára.
188-an, nemmel 86-an szavaztak és — Április 15. A szabadikai dale^yesiílet
igy az indítványt száz és kettő több kö/tryüiése a fogymnasiam dísztermében.
Április 16. D. u. 3 órakor az izr. Öns.
séggel elfogadván, a november 18-iki és gyám. egyesület közgyűlése.
határozat semmissé vált és a napló
— Szem élyi hír. Dr. Polgár Jó
ból töröltetett.
A felirati bizottság kiküldéséről zsef törvényszéki elnök tegnap Bács
almásra utazott, hol a kir. járásbí
szóló indítványra került a sor.
róság ügykezelését vizsgálja. A tör
Thaly Kálmán okolta meg az in vényszék kerületébe tartozó többi
dítványt és kérte a 21-es bizottság járásbíróságokat, a bajait, zentait és
topolyait is megvizsgálja hivatalos kőr
kiküldését.
Tisza szólalt fel ezután, mondván útjában. melyet megszakítás nélkül
fog befejezni.
hogy feliratra nincs szükség, mert
— Uj megyei segédtanfeliigyelö.
trónbeszéd nem volt. De nem szük A hivatalos lap mai száma hozza,
séges informatív szempontból sem, hogy a vallás és közoktatásügyi
mert a királynál volt politikusok miniszter Dudás Gyula bács-bodrog
eléggé tájékoztatták a felséget. Egy uj megyei segédtanfelügyelőt jelenlegi
minőségben Zemplén megyébe, Kár
felirattal esetleg újabb nehézségeket páti Sándor zemplén-megyei segédtámasztanak. Ezért nem tartja szük tanfelügyelőt pedig Bács-Bodrog-meségednek a feliratot, de a döntvényt gyébe helyezte át.
a többség belátására bízza.
— Az 1906. évi képviseloválaszThaly félreértett szavait igazítja tók. A központi választmány által
kiküldött összeíró küldöttségek két
helyre.
Ugrón Gabor a felirat mellett be heti munka után holnap fogják be
fejezni a jövő évi képviselőválasztók
szélt, miközben azt a kijelentést állandó névjegyzékének össszeállitáteszi, hogy a királyt gonosz tanács sához szükséges kiigazításokat.
adók környezik.
— A Kossuth nóta szerzője. Dr.
Tisza István gróf visszautasítja e Kelemen Mór a királyi Curiának
kijelentést és helytelennek tartja a tanácsvezető bírája az annyira nép
szerűvé vált Kossuth nóta szövegé
feliratot.
Ezután a Ház többsége elfogadja nek szerzője hosszú szenvedés után
tegnap este 72 éves korában elhunyt.
Kossuth indítványát, mire elnök ki Hősiesen küzdött a szabadságharc
jelenti, hogy a szerkesztő-bizottságot ban, inig 1849. januárban súlyos sebet
holnap válasszák meg. Ezzel az ülés kapott. Felgyógyulása után Görgei
vezérkari irodájában működött. Vilá
véget ért.
gos után tanulmányait folytatta, mi
közben a haditörvényszék Ítélete
folytán a Kossuth nóta kiadása miatt
G hónapig nehéz .vasban sinlődött.
I Halálát Paukovich Andornak, a sza
A baranyamegyei Egerszeg köz badkai ügyvédi kamarának családja
ségben minap meggyilkolva találták is gyászolja, akivel az elhunyt házas
az utcán Kilinger János községi biról. sága révén volt közeli rokonságban.
I
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— Miniszteri jutalom . A föld- csomópontok körül várhatunk, ami
mivelésügyi miniszter rendőrségünk dőn már fagfi> fenyeget. Ha azon
egyik alkapitányának, Vojnics Bélá ban április 28. és május 24—26 ka
nak 10 » korona tiszteletdijat jutta körül erős kitörések létesülnek a
tott azon szorgos és elismerése napon, úgy ennek meleg jellege ke
méltó munkásságáért, amelyet a reszteződve a bolygók hideg jellegével
munkásközvetités eszközlésénél ki nemcsak a fagyot nem engedi be
fejtett.
következni, de kiadóbb, bár inkább
— Szabad Lyceumunk vasár bűvös esőt is hozván, a szárazságon
napi felolvasását Pásztory Endre is segít, ellenkező esetben e két nagy
tartja, a szabadkai főgimnázium ki ellenség fenyeget újra bennünket.
tűnő tanára, felolvasásának tárgya
— Betörés egy templomba. Az
lesz a Secessio. Ez az uj művészeti óverbászi izr. templomba a napok
irányzat a szobrászat, építészet és ban betörtek s több értékes tárgyat
festőművészet terén, mely a legutóbbi vittek onnan el.
idők művészi mozgalmában egész
— A Szabadkai Dal egy e> iilet
forradalmat idézett elő. A felolvasást í. hó 15-én délután 6 órakor rend
vetített képek fogják élénkíteni. Bi kívüli közgyűlést tart (a főgyinnázonyára hivatásos tárgy, mely élén zium egyik földszinti termében i,
ken érdekli társadalmunkat s sok melyre a tagok szives megjelenését
hallgatót fog vonzani a felolvasásra. kéri az elnökség.
A felolvasás e hónap 9-én lesz a
— Kéménytiiz. A Petőfi utca
főgimnázium dísztermében pont esti
sarkán levő dr. Kráhl-féle házban
6 órakor.
ma délelőtt 10 órakor kéménytüz
— Temetés. Ma délután temették keletkezett. A tűzoltók a kigyulladt
nagy részvéttel Milassin Istvánt, Mi- kémény kiégésénél 12 óráig teljesí
lassin Ignác, városi alszámvevő ko tették a felügyeletet.
rán elhunyt fiát. A halottas kocsi
— Elütötte a lő. Ma délután
inelletL a Bácska athletikai club tag
jai kísérték végső pihenő helyére a 1 óra tájban a Vig-féle piactéri
voit tagtárst. Ott voltak a temeté könyvkereskedés előtt két ujságáruló
sen a megboldogultnak tanárai, a íiu kergetőzött, miközben eg.ikük.
fájdalommal sújtott szülőknek szá Berkes Béla neki szaladt egy téglás
kocsinak úgy, hogy az egyik ló jobb
mos ismerősei és barátai.
lábát súlyosan megütötte. A mentők
— Áthelyezés. A vallás és köz- bekötözték és elszállították.
oktatásügyi miniszter Szász György
bács-gyurgyevói állami elemi iskolai
tanítót Egerbe helyezte át.
— A sorozás elmaradása. A
honvédelmi minisztériumban már
— Sárika a tanítónő képezdébe
számba vették azt az eshetőséget, jár, a mama gondosan őrködik fö 
hogy a válság és az ex-lex miatt lötte. Fiatal ember még nem köze
a rendes sorozást az idén sem le ledett eddig a leányka felé.
het megtartani. Az irodákban egy
Tegnap, amint a leányka elszunyszerűen elővették a legutóbbi mintá nyadt, a mamája lehajolt hozzá és
kat s ezek szerint bocsátják majd megcsókolta .az ajakát.
ki a rendeleteket a sorozás elma
Az ártatlan kis bakfius igy sóhaj
radásáról és a felhívásokat az ön tott föl.
ként jelentkezők sorozásáról. Ha
— Józsi! Józsi! Nem megmondtam,
sonlóképen a korábbi minta szerint hogy ne borotválja le azt a szép kis
gondoskodnak majd a kiszolgált barna bajuszát . . .
katonák további visszatartásáról.
* *
*
Azonban azt remélik, hogy erre
Sok eljegyzés igen boldogan vég
már nem fog sor kerülni, mert ad
ződik, de a legtöbbje mégis csak a
dig a válságot megszüntetik.
házassághoz vezet.
— Népszerű előadás. A szabad
A nő csak addig kacér, amig nem
kai Kath. Legényegyesület 1905. évi szerelmes.
ápril hó 9-én vasárnap este tartandó
A szerelemben a véletlen a nők
népszerű előadásán Zatskó Alajos gondviselése.
polg. isk. tanár Japánt fogja ismer
*
*
*
tetni, C-sajkás Mihály főgiinn. tanár
— Miért nem tisztelegtél a tábor
pedig ugyanazt 70 vetitett képben
nok urnák ? kérdezte szigorúan a
bemutatni.
kapitány a privatdinerétől.
— A palicsi zenekar. A palicsi
A baka ötölt, hatolt, aztán végre
fürdőközönségnek az idén a nyári sze kinyügte mentségét.
zon alatt előreláthatólag kitűnő szóra
— Hát kapitány ur, jelentem aláskozásra nyílik alkalma Pege Károly- san, azt hittem, hogy a kegyelmes
nak a hírneves cigányprímásnak és ur úgy sem fogadja egy ilyen komisz
zenekarának szerződtetése által. Fege privatdiner szalutálását.
aki a fővárosiaknak is kedvence és
A mentség nagy derültséget kel
legutóbb Berlinben játszott, hajlandó tett a tisztek között. A privátdiner
nak nyilatkozott, hogy a nyári sze azonban nem menekült meg a bün
zonon át Palicson működjék. A ha tetéstől.
tóság részéről elküldendő feltételek
elfogadása esetén tehát Pegével fog
ják a szerződést megkötni, annál is
inkább, mert kívüle csak Mezei Béla
SZÍNHÁZ.
és egy újvidéki zenekar pályáztak.
Heti műsor.
Hasy Kálmán zenekara tudvalevőleg
a Margitszigeten, Bodrica Miskáé
Szombaton: János vitéz, (Faluss
pedig Lipiken tölti a nyarat.
jutalomjátéka).
Vasárnap délután: János vitéz.
— Milyen Időnk lesz ? Meteor
„
este: János vitéz.
jelenti: Április hava még kilátásba
helyezi a jó. kiadós esőt, különösen
tíerlaki második jutalom játéka.
a következő csomópontok, legfőképen
az 5—6-ik, de már a május a boly í nnepelt primadonnánk jutalomjáté
gók részéről sem lesz ennyire tá kának tegnap este volt a folytatása.
mogatva, mint április, amelynek bár Az első előadásról kiszorult publi
tekintélyes, számú csomópontjai lesz kum rótta le ezúttal háláját meg;
nek szintén, de inkább meleg és jelenésével pótolhatlan kedvence irá
legfeljebb szeles jelleggel. *’agy bő nyában, akit az egész előadásfolyamán
mérsékleti különbözeiét a 24 -26-ki tapssal és éljenzéssel ünnepelt.

Innen onnan.
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A m ellőzött kar.személyzet* Az vaszi, — őszi divat. Hát ha elterjed gazdálkodjon. Ebbe azonban bátyja kor almákat is csomagoltak elszálliország valamennyi nagyobb szintár- is, nem sokáig látjuk, mert nálunk nern volt hajlandó belemenni. Ét- tás végett. Spisics anyja észrevette,
sulatánál bevett szokás, hogy a téli májusban már jóformán nyár van. tői kezdve napirenden volt a test hogy a segédkező leányok néhány
szezon utolsó estéjének jövedelmé- Az ilyen hosszú derék szoknyája vérek között a civakodás. Vasárnap almát zsebre raktak nagy szitkozóbői a színház vezetősége a kar- j fönt természetesen egészen sima, délelőtt Dombi látván elment test dásba tört ki és kikergette a leányo
személyzetet jutalmazza meg. A kar úgy a most annyira felkapott, fent vérének, Dombi Józsefnek a laká kat, akik aztán a szüretelő legénye
dalosok a színtársulatok névtelen apró hajtásokba tűzött cipőre simuló sára, akit ismételten felszólított hogy ket biztatták föl, hogy álljanak
katonái, akikről leginkább csak akkor szoknya, amely aztán lefelé jócskán osztanák meg a vagyont.
bosszút értük. A legények meg is
vesznek tudomást, a mikor valami bővül, akár rövid, akár hosszú legyen.
Ez alkalommal erősen összetűzött támadták Spisicset és alaposan hely
kis hibát követnek el az összhang
A könnyebbfajta szövetekből ké a két testvér, miközben Dombi Jó benhagyták, a kezén súlyosabb sérü
rovására. Olyan az ő szereplésük, szült szoknyákat már csaknem mind zsef kést rántott a testvérére. Dombi lést is szenvedett. A mai tárgyalá
mint' a becsületé, csak mikor már ráncba huzottan készítik, keskeny István ebben a veszedelmes pilla son a tettesek Juries Ferenc, Mátin
nincs, veszszük észre, hogy volt. szalagdiszes fodrocskákkal ékítve. De natban revolvert rántott elő s azzal Péter és Ivies Gergely közül első
Pedig talán minden színész között ezeknek a dereka már szoros bélésre a támadó testvérét mellbe lőtte.
kettőt súlyos testi sértés vétsége
ők dolgoznak, ők fáradnak legtöbbet van elmésen drapirozva és elől akár
A lövés zajára befutott a szobába miatt 6—G heti fogházra és 20—20
s ha néha jut is nekik egy kevéske öves, akár nem, de igen hosszan és a meglőtt Dombi József felesége, korona pénzbüntetésre Ítélte, Ivicset
erkölcsi elismerés, egyénenként nem, hegyesen húzódik lefelé. Az ilyen karján egy lel éves kis gyermekkel. azonban felmentette, mert beigazocsak mjnt tömeg dicsekedhetnek vele derék ujját is keresztben-hosszában Dombi a belépő asszonyra is revol lást nyert, hogy a tettlegességben
Szabadkán a Pesti aera alatt a színpad húzzák ráncba és díszítik, vagy pedig vert fogott s az asszonyt halántékon nem vett részt.
névtelenjei elestek attól a csekély pultosán, de csak könyökig fedik a lőtte. Dombi István a két áldozatot,
elismeréstől, pedig aligha akadna felső kart. A divatos ruhaujj máso de mert az ismételt lövésre az ut
a társulati tagok között egy is, aki dik formája a sonkaujj, már szinte cáról is futottak be emberek, attól
nem a legnagyobb készséggel aján veszedelmes méreteket kezd ölteni, való félelmében, hogy elfogják, ki
laná fel közreműködését ezen alka szerencsére, hogy inkább csak zsa- menekült a szobából és az istálló
lommal. De a jelenlegi vezetőség ketes utcai ruhákon. Legjobban illik ban rejtőzködött el.
Az em erek utána tódultak s mi
előtt, amelynél első cél a nyereség s még a rövidre vágott, sétára való
csak aztán jönnek, ha ugyan jönnek, angol-ruhához. Természetesen, hogy kor Dombi látta, hogy az ajtót fel
a közönség érdekei, a méltányosság ennek az anyaga is legtöbbnyire az törik. a nála volt revolverrel tőbe
A társalgást Meinert Miksa és
ismeretlen fogalom. Felhívjuk tehát elévülhetetlen angol apró kockás lőtte magát. A helyszínén megjelent
községi orvosok csak Dombi Józse- Anna belépése szakította félbe. Weheme sajnálatos körülményre a szín- kelme.
Hogy a divatos kelmék színeiről feV' tSálták''még^életben," de" álla- >erl meglepődve tekintett az üde,
ügyi bizottság figyelmét s hiszszük,
leányra. Anna zavarodottan
hogy a szétszéledő és legnagyobb is szóljak, — az angolok kivételével, pota ennek is súlyos, hogy alig ha f’alal
sütötte le szemeit, mikor az idegen
részben még szerződés nélkül álló a melyek mindig színtelenek, — azt marad életben. Dombi Józsefné és kiváncsi tekintetével találkozott és
karszemélyzetnek módot nyújt arra, állítják, hogy az automobilbarna és a gyilkos Dombi István, rögtön meg megkönyebbülten lélegzett fel Meinert
hogy a virágvasárnap utáni estén az hársfazüld mellett még a cseresznye haltak.
Miksa és Wehlert távozásával.
A
csendőrség
táviratilag
értesít
piros,
aranyszin
és
a
lilának
min
ő jutalmazásukra legyen előadás szín
V.
padunkon. Meg vagyunk győződve den árnyalata, a sölélbibor lilától tette a nagybecskereki ügyészséget
Egy udvari épület negyedik eme
arról, hogy ezzel a közönség óhaját egészen a leghalványabb orgonavirág s ennek rendeletére ,az áldozatokat
színéig lesz az idei évad uralkodó a bíróság megérkezéséig a helyszí letének szobájában akadunk egy
tolmácsoljuk.
színe. De ez egyelőre csak állítás — nén hagyják.
öreg kiaszott, ősz emberkére. A
a gyárosoké. A megvalósulás mindig
szomszéd ur. a mi régi szegényházi
a vásárló publikum kedvétől függ,
ismerősünk. A nélkülözés és a gond
hogy tudniillik valóra váltja a gyá
jobban elvégezték a dolgukat, mint
T
Á
V
I
R
A
T
O
K
rosok reményeit.
— S aját tudósítónktól. —
az évek. Húsz év sokat nyom a sze
Budapest, április 7.
Különben pedig azt is rebesgetik,
Strossniayer h a ld o k lik .
gény embereknél, a szomszéd ur
hátát meggörnyesztették. Sokszor
Egy szép, kis szobaleány, a 17 hogy a könnyű selyem és nyári seEszék,
ápp.
7.
Strossmayer
püspök
esztendős Dancsa Teréz ma reggel lyerrí ez idén kikonkíiral a divaílőól súlyosan megbetegedett és tegnap gondol már a halálra és szívesen
gondol rá; kevés virágra akadt életóta a halállal vívódik Budapesten minden egyéb kelmét. No már ezt
R cey tanár klinikáján Rettentő mély meg éppen nem hihetem, mert épp este 7 órakor ellátták a halotti szent utján, most már pihenésre vágy.
Mikor annak idején Baumné fáseb tátong a torkán, a kis leány könnyű tavaszi, de kivált nyári szö ségekkel. A püspök azóta a halállal
maga vágta ma reggel. Megakart vetekben a gyárak által ilyenkor vívódik. Orvosa, dr. Lábas attól tart radhatlan gondozása révén fejsebé
ből felépült, a szegények orvosa at
halni mert roszszáju emberek elvet előre küldött minta kollekciók annyi hogy nem sokáig marad életben.
szép és bajos kelmefélékkel csábít
tól tartott, hogy a szomszéd lelke,
ték a becsületét.
a szenvedett agyrázkodtatás követ
Danes Teréz a Sas-utca 4. számú ják vevőiket, hogy szinte szédül tőle
A k ir á ly Budapesten.
keztében megzavarodik. Az orvos
házban szolgált egy úri családnál. az ember feje. Egyben különös, még
Budapest, április 7. Bécsből ille aggodalmai szerencsére nem telje
Szorgalmasan végezte a dolgát, a pedig nagyon, az ujjdivat mintha
gazdája meg volt vele elégedve. Tör nem bírta volna magát eltökélni, tékes helyről szerzett információ sedtek be.
A szomszéd ur lankadatlan sze
tént azonban néhány nap előtt, hogy hogy kockás vagy pettyes minta le alapján jelentik, hogy a király e hó
a háznál lába kelt egy arany órá gyen-e az uralkodó. Kapta magát és 18-án visszojön Budapestre, ahol retettel és szorgalommal látott már
rengeteg mennyiségű linóm minő
leányának felneveléséhez; fáradozásai
nak.
néhány
napot
fog
tölteni.
termékeny talajra akadtak. A liu
A lopással Danes Terézt gyanúsí ségű parányi kockás kelméket szö
nevelő atyjának figyelmes, szorgal
tották. A leány hasztalan kelt védel vetett, de minden kis kocka szöge
Hó, fagy.
mas tanulója volt s veleszületett te
mére a becsületének, hasztalan bi idén ott díszeleg egy parányi se
Budapest, ápr. 7. Körmöcbányá hetségeinek a révén fényes előmezonyítgatta az ártatlanságát, nem lyempontocska. Nem is mondhatom,
hogy mily bájos ez a furcsa szövet, ról jelentik, hogy ott az éjjel nagy netelf tanúsított
hittek neki s folyton gyűlölték:
Baumné, aki Emiljének testi szük
— Terka, vagy előkerül ez az a mellett; hogy könnyű és szilárd havazás volt, mely ma délelőtt is
is egyben.
Ida.
folyton tart. Az egész határ hóval ségleteiről tehetsége szerint gondos
aranyóra, vagy bezáratunk.
kodott, aggodalmasan rázta a fejét,
A szegény szobaleáuynak az alap
A Divat (Jjság minden hónapban van borítva. — Dombóvárról távira- mikor a szomszéd urat a íiuval ta
tálán gya.íusiUs . a ren d ő rség .
lű2zák, „ügy m ira vin ,d 6 éjjel érés
nulni látta; a gyakorlati mosónő
való félelem megzavarta a lelki
ilyen munkának nem látta a hasznát.
egyensúlyát s ma reggel a konyha nagyon olcsó: negyedévre postán fagy volt és esett a hó.
való szétküldéssel, két korona húsz
— Hagyjon föl, ezzel a bolond
késsel elvágta a nyakát.
sággal szomszéd ur, mondogatta, s
A mentők haldokolva vitték a fillér. Előfizetni legcélszerűbben a
kiadóhivatalba intézett postautalvá
ne tömje meg anyi tudománnyal
T
Ö
R
V
É
N
Y
K
E
Z
E
S
.
Récey-klinikára.
nyon lehet. A Divat Újság kiadóhi
ennek a gyermeknek a fejét. A liu
vatalába Budapesten, Vili., Rökk
Tréfából halál. Bajmud Péter 15 kezének munkájával lesz kénytelen
,.
,
Sziláre-utca 4. számú házában van. éves csantavéri fiú ez év január 21-én megkeresni a kenyerét. Amire ön
egyik' béres legény ismerősétől el oktatja, az nem fog neki használni,'
kérte a töltött revolverét és a fegy az csak elveszi a kedvét a inunká-'
— A „Divat Ú jsá g á b ó l. —
vert hazavive, otthon két pajtása tói, s a fejét lóggáló, a gyakorlati
Hiába, csak nem nyugszik a divat,
r.«
i/ú.iónt » nannk- előtt mutogatta
és
próbálgatta.
A életben nem sokat érő emberré ne
Clo/gatás
közbe,
a
revolver
amely évek óta erőszakolja a hosszú
veli, aki mindent tud. de semmire
lebbenyes szoros kabátot, amely hol
elsült és a. golyó Mészáros Ferenc sem képes. Azt kell megtanulnia,
községben.
Dombi
József
és
Dombi
oroszos, hol frakkszerü, hol Louis
tő éves íiut halálosan találta. A hogyan kell gondolkodás nélkül a
István
mórichidai'
lakosok
közösen
XV. formájú és amely, fájdalom,
szabadkai kir. törvényszék ma Rai- munkához fognia, hogy kell a világra
gazdálkodtak
a
szüleiktől
részükre
csak igen előkelőén magas, nyúlánk
mundot gondatlanságból okozott vicsorítani a fogait. Nézze csak, mi
átadott
néhány
hold
földön.
Dombi
és minden izében tökéletes alaknak
emberölés vétségében mondotta ki lyen gyenge az a gyermek. KárólyIstván
október
hó
elején
jött
haza
illik. Tán ezért is portálják némely
bűnösnek és egy havi fogházbünte kám alig tizennégy éves, s csakha
a
katonaságtól.
Ekkor
azt
tapasz
szépeink, mint igen exkluzív, csak
mar ránk női, már most is megke
tésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
talta,
hogy
bátyja
elhanyagolja
a
kevesek által vise'hető divatot, amely
Verekedő szilretelök. Kélebián resi a kenyerét a gyárban.
gazdaságot.
nem egyhamar válik általánossá,
A szomszéd ur ilyenkor
azután
V
Ez- okból ajtó az ajánlatot tette' Spisics György helybeli gyümölcs.iI» A.- r-J- nem értette a tréfát.
•» *- "
.• 1
l 1” '' I I 1---<«
,
— Ha nehéz önnek a gyermekről
alkalmas, amely végre is csak la -' birtokon s., mindegyikük önállóan tóbei 2l-én szuieteltek
ugyanak
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való gondoskodást velem megosztani,
akkor hagyja egyedül rám, mondotta.
De Baumné sem szokott adós ma
radni a felelettel. Makacs, gyakor
latiatlan embernek nevezte, aki a
könyvein kiviil mást nem ismer, s
az életben nem tud magán segíteni.
Az ilyen viták azonban nem voltak
hosszasak, a béke hamarosan helyre
állt, s jó hosszú idő múlt el addig,
inig Baumnét megint elöntötte az epe.
így múltak az évek. Emilt meg
bérmálták. A szomszéd ur gondter
hesen járt, kelt. Baumné aggodal
masan nézte; valami rosszat sejtett.
És csakugyan, egy szép napon a
szomszéd ur kijelentette, hogy Emil
nek tanulmányai folytatása végett a
fővárosba kell költöznie. Nagy csete
paté követte ezt a kijelentést. Baumné
még egy kísérletet tett, hogy a saját
akaratát juttassa diadalra, s Emilből
iparost neveltessen, Hasztalan volt!
A szomszéd ur akaratát meg nem
változtathatta. Helyeslőleg bolingatott
a fejével, mikor Baumné dicsbeszé
det tartott az iparosok fölött, ezt
mind elhitte, ez mind szép és jó
volt, de a vége mégis csak az lett,
hogy kijelentette, miszerint véleménye
szerint Emil nem való iparosnak.
Az amúgy is nagyon is alkalmaz
kodó szomszéd úrral nem bírhattak,
ha valamit komolyan a fejébe 'vett.
Baumné tudta ezt, de bensőjében
amúgy is nagy tisztelettel viseltetett
barátja iránt. Mégis csak kell, hogy
meglegyenek az okai, amiért ilyen
makacsul rsgaszkodik elhatározásá
hoz; tehát sóhajtozva engedett. Ne
héz szívvel búcsúztak el egymástól
a régi jó barátok. Bucsuzáskor
Baumné egy kis pénzeszacskót nyo
mott Emiljének a kezébe. Hosszú
évek folyamán takarította meg azt a
kis összeget, amelyet Emilnek utravalónak adott.
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A vagyonbukott Löiv Zsigtnond
csődtömegéhez tartozó, a csődleltárba
17 —135 tételszámok alatt felvett és
I f i l l If I»ílim K önyv-,papír-, zenemű- 2084
koronára becsült rövid- és noiill 11h v(U llilll • kereskedés és kölcsönkönyvtár van Szabadkán a gyinnasium m al rinbergi áruk és bolti berendezéseknek
szemben. Az A ntikvárium ba remek képes a csődválasztmánynak mai napon
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyvtartott ülésében hozott határozata
tárának havi 30 kr. a dija. C igaretta papír
való
100 drb-O-* dobozokban csak 0 kr., legfi folytán versenyajánlat utján
nom abb csak 11 kr. H asznált könyveket értékesítése elrendeltetvén, felhivat
zenem üveket vesz. Levélpapírok, einlék- nak venni szándékozók, hogy írásbeli,
köny ek, képes könyvek, im akönyvek stb. zárt ajánlataikat f. é. április hó
Bám ulatos olcsón leh -t venni az Antivárim 11-énck délutáni 5 órájáig a becsban Szabadkán.
érték lü°„-ának azaz 208 kor. 40
fillérnek, mint bánatpénznek csatolása
Kész női ruha, blons, alsó szoknya, gyer mellett d \ Szilasi Fiilöp ügyvéd
mek ruha nói ing stb. VJ D eák-utca Dr. csődlömeggondnokhoz adják be.
Szilassi házban a teljes berendezés eladó*
A csődválasztmány a beérkezett
ajánlatok felett a határidő eltelte
Bednácz Károly
után nyomban fog határozni és fent
rosligettel szemben, nagyobb mennyi tartja magának a jogot a legkedvezőbb
ségű magastörzsü rózsafa kerül el ajánlatot is visszautasítani.
A csődválasztmány kijelenti, ho^y
adásra. Megrendelést elfogad a kert
a csődtömeggondnok a leltározott
kezelösége.
erük minősége és mennyisége tekin
I’ÚhíV/iít ^zv. H am burger tetében szavatosságot nem vállal.
lílllvZjílö. Mária okleveles
szülésznő lakását Petőfi-utcza 'Csirke piacz) AVevő tartozik a csődtömeghez
idb Illés Antal ur házába helyezte át.
tarto zó ju k at és bolti berendezéseket
3 nap alatt átvenni és az átvétel
megkezdése előtt a vételárat bánat
ra egy meglett korú férfi vagy női u titársat pénz különbeni elvesztésének terhe
keres. — Cim a kiadóhivatalban.
alatt a csődtömeggondnok kezeihez
készpénzben leíizetni. A vétel utáni
százalékos illetéket vevő tartozik
KJ F. jeligére a kiadóhivatal továbbit.
viselni.
Az áruraktár és boltberendezés
PolüIVWü (titkár), ki a ném et és ma- naponta délután 3—5 óra között
I vlvIVdSv gyar nyelvben tökéletes, al
Szilasi Fiilüp tömeggondnok utjná
kalm azást nyei Cim a kiadóhivatalban.
megtekinthető.
Kelt Szabadkán, 1905. évi április
4-én.
Dr. Vócsey Em il,

Raktár kiárusítás S í X y j S

DontszRy Antal
V e n d é g lő jé b e n
színházzal szemben
Vasárnap, f. április hó 2-án

egy első rendű
tambura zeneKar RözremiiKoO O O díSCVíl O o o

tombola estély
inrlaliH. ° ° °

° o o

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

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

Egy Ki éves liu

Oki. zongora tanárnő Í X S

Kiadó lakház !

sódvál asztm ányi elnök.

1

I. kör, Árpád-utca 151. sz. utcai
lakház több évre is, május l-ére
(Folyt, köv.)
kiadó. Áll: 3 nagyobb es I kis
Felelőn szerkesztő:
szoba,
előszoba,
éléskamra,
D U G O V I C H i M R E.
konyha, mosőkonyha. pince és
Laptulajdonosok : AZ A L A P I T Ó K
esövizes kutból. Értekezhetni az
Szerkesztőségi és kiadóhivatali
előtte álló házban Rekvényi
telefon szám: 62.
Lajos urnái.

„ B A R A T -IT A L “
gyomorlikör készítményem a legki
tiinőbb étvágyat hozó gyom ortisztitó,
az em észtést elősegíti, igen jó iz ü és
gyorsan ható, naponta két pálinkás
pohárral elegendő. Régi gyom orbaj,
székrekedés ellen csakis ez segit.

Egy üveg 15, 25, 40 és 80 kr.
K apható a készítőnél levélbed meg
rendelésre postán. — Cim :
(MBT* Zenke Z o ltán , Szeged. TgW
Kereskedők ism ét árusításra nagy
engedm ényt kapnak — Utazó és
helyi üg nökök felvétetnek.
h apható Szabadkán : Sugár Manó

P a lic s o n

egy szép kényelmes

v illa e la d ó

Kukavina Nándor, Nojcsek Géza1
fűszer üzletében.
Bács Topolyán ’
Tószegi Já n o s. Csantavéren : Fogy.

szövetkezet.

DEUTSCH A LBER T
cgnagyobb
Választók !

Gyermek fűzős cipő
barna v. fekete.

(ziporaktára Szabadka, Főtér 1. szám.

e g jo b b
k iv ite l!

Ceány fűzős cipő
fekete v. barna.

Valódi Goodyear „VHág-czipő, a jelenkor
elismer) legjobb cipője.

Férfi ezugos cipő, tartós ft. 2 50

Női ezugos cipő

Férfi fűzős cipő,

ft. 2 50

erős

„ 3 —

Női fűzős cipő,

Férfi fűzős Boxc’pő

„ 4-50

Női gombos cipő,

Tiszti cipő

borjubőrből
Goodayer varrott.

Ima barna
bőrFérfi fűzős cipő
bői, elegáns

4-75
1

•.»i

Goodyear varrott

hegymászó cipő

„ 2 75

fekete H s

•

NÖi fÜZÖS CÍpÖ, barnabőrből ,, 3 -

*V
-Z1

£

Férfi fűz. cipő Chevrauból yy 5 50

tartós

NÖÍ fél CÍpÖ

fekete bőrből

„ 2—

NÖÍ fél CÍpÖ

barnabőrböl

„ 2 25

NŐI fŰZÖS CÍpÖ C hevrauból „ 4 ' . 5
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

„ 6.75

Elegáns!
Olcsó!
ont ipar!
Divatos formák!

Jó anyag

Tartósság

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

XiVáló m inősig!

