III. évfolyam . 214. szám .

Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona
negyed évre 3 kor.

SZABADK A, 1905. Szom bat, szeptem ber 16.

MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

Ara 2 fill.

őzerkesztőség és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája
Batthyány-ntcza 3. sz.

fogadóban nemsokára megjeleni"
A nem zet válsága pedig még
ORSZÁGGYŰLÉS.
Justh Gyula, akihez Mezőfi a követ
kétségbeejtöbb lett. Az orvosok
kező beszédet intézte:
A k ép viselőh öz ü lése.
Száz meg száz ember állta körülállják és minél inkább sú
— A magyarországi újjászervezett
körül a parlamentet. Egyszerű lyosodig a baj, annál nehezeb — S a j á t t u d ó s í t ó n k t ó l . —
szocialista párt nevében járulunk Mél
Budapest, azept. 15.
zubbonyos munkások. Hang ben tudják megállapítani a diag
tóságod, mint a képviselőház elnöke
A
képviselőház
mai
nevezetes
ülé
talanul, ném án várták, mig nózist. A beteg minden rángasének tegnap esti zajos praeludiuma elé. Ötszázezer munkás nevében az
küldötteik visszajönnek a Ház tódzása csak kétségbeejtöbb lesz után az egész főváros izgalommal általános, titkos választói jogot kérjük.
elnökétől, akinek letagadhatlan igy. Pedig azt hittük, hogy a várta a mai napot, a a melyen szo- Kérjük, fogadjanak minket “bizalom
joguk törvénybeigtatásáért nyúj a mai nap meghozza a meg ciálista zavargásoktól tartottak. Azon mal, teljesítsék kérésünket. Mi a
hazafias magyar munkások pártja
tottak át kérvényt. Nem volt oldást. És mennyire óhajtottuk ban sokkal csendesebben kezdődött vagyunk s előbb a nemzeti jogok
a nap, amint a legoptimistábbak is
katonaság kirendelve, nem volt ezt a megoldást.
remélni merték volna. Már a hajnali kivívását kérjük s csak azután az
általános szavazati jogot. Kérjük
nagy sokasága a re idörségnek
órákban
népesek
voltak
a
főváros
És minő egyszerűen megold
sem körülöttük.
utcái s mindenütt lehetett látni fel Méltóságodat, hogy kérelmünket el
hatnák a kétségbeejtő válságot, vonuló munkáscsoportokat. Hetedfél fogadja és a Házban képviselje.
Mig ők, a munkás emberek
ha a koalíció hinni akarna a órakor már az összes gyülekező
Justh Gvula
válaszában hivatko■
»
ebben a méltóságteljes nyuga nemzetnek. Hiszen a legköze
helyek zsúfolva voltak, s félóra zott arra, hogy az egész ország is
lomban várták küldötteik meg
lebbi hit az, mikor a hitet a múlva már mindenfelől sereglettek a meri az ő egyéni véleményét ebben
érkezését, addig bent a parla nemzet bizalma erőlteti a hiva- 1képviselőház környéke felé. A ren- a kérdésben. De a Házban ezt nem
mentben zsivajban, lármában,
dőrség erős készenlétet rendelt s tolmácsolhatja, mert akkor ő, az el
tottakra.
igy a rend már is biztosítva van. A nök nem vezethetné pártatlanul az
zajban követelték a nem zet
üléseket.
A
Ház
bölcsesége
bizonyára
munkások
zöme
a
szabadság
téren
Elhihetné
a
koalíció,
hogy
a
jogait a nemzet képviselői.
van, de az emberek ezrei hamar megtalálja az utat, hogy mindeneket
nem
zet
akarja,
hogy
vállalja
el
És e zsivajból és lármából
kielégítsen. Fogadják a Ház határo
megtöltik
a
főváros
legnagyobb
terét.
jöttek vissza a százezernyi és az ország kormányzását. Elhi
A rendőrség intézkedésére a mun zatát olyan nyugalommal, mint a
százezernyi durva tenyerű m un hetné, hogy a nem zet jobbjai kások átvonulnak az Alkotmány milyen bizalommal mi fogadjuk az
kások küldöttei. Végtelen csend megértik azt a nehéz helyze- utcába, de az is hamarosan meg-1 önök kérését. (Éljenzés. A munkások
tét, melyben vannak és n e m ítel*k. Egy-kettőre minden utca meg- hosszasan éljenezték az elnököt, aki
volt a parlam ent körül a jogot
telik, csak a parlament előtti tér a vezetőkkel kezet fogott és ezzel a
törne
ki
haragba,
ha
nem
is
követelő tömegben. Oly csend,
olyan üres, hogy még talán a mada- j fogadtatás véget ért.)
hogy százezer ember meghall- i valósítaná meg mindazt, amit rakat is jegygyei, vagy legalább is
A nemzetközi szociáldemokraták
rendőri igazolványnyal bocsátják ke- küldöttsége ü órakor jött Vészi József
háttá a küldött szavát, mely igy megvalósítania kellene.
Elhihetné, hogy elődjei és a resztül. Az Andrássy szobor körül országgyűlési képviselő vezetésével.
b eszélt:
ötven lovasrendőr pihen, mind dali A 60 tagú küldöttség vezetője, Vészi
szabadelvüpárt
örömmel
fogadná
— Oszoljatok szét munkások,
,
.
,
...
legények, mind harc, a kész . . . .! József azzal kezdte beszédét, hogy ő
a magyar képviselöház elnöke a
Kormanyralépésuket,
n e m r é g egy kis napsugár, lelkes hangú-í kötelességszerüleg elfogadta a munkijelentene, hogy a törvény ke ugyan azért, hogy támogathassa lat és teljes a kép.
kásoknak azt a kérését, hogy ellen
A munkások tömegében valóság jegyezze kérvényüket és a Ház el
retében az általános választói őket, hanem azért, mert igy
tudná, hogy a magyar állam gal tüzes a lelkesedés. Számos vé nöke elé vezesse őket. Tette ezt
jog kérdése meg lesz oldva,
déki szakszervezet is részt vett a ' annál is inkább, mert ő is hive az
megmenekednék
egy
közgazda
És a százezernyi tömeg egyetfelvonulásban és ezek rezes ban- általános, titkos választói jognak,
len éljenben tört ki és csende- sa&* katasztrófától.
dával
vonultak
Bemutatja
11 _ ___ r fuj1 /"
'I 1í
< 1a Itmunkások
*. '
t vezérét, dr.
~ A
T___111_<fel._• Kegyetlenül
sen oszlott szét.
1 Tudjuk, mi azt, hogy a sza- iak a Marseillest, mintha napszámba; Goldner Adolfot és szónokukat, GaBent a Házban meg zsivaj badelvüpárt elkeseredett ellen Folytonos éljenzés van min- :rami Ernőt.
közepette vitatkoztak. Ez a jel- zéke lenne a koalíciónak, de rácát és az általános választóijogot. I k4sok n™ ében Á t n y u f X z etaök?
lemzése a mai napnak.
; hiszen egészséges parlamenti Természetesen legazemberezik a va-I nek a kérvényt,
, ,, r> ,
.
,,
A nemzet pedig, mely e nap- korm ányzás ellenzék nélkül el- gyonos osztályt, mert anélkül nincsen
szocialista
követelés.
Mindenfelé
tól sokat várt, nem tudott meg képzelhetetlen. Ez az ellenző- ipU/uóhiób• . őtábJák
vannak
i f,h
i-in hh hh fpl
fpi. ' a d ta ’ a m it az e lo b b l k u ld ö ttsé<.g n e k, ,
io
h hh nn áá l-in
dk jobbnál Jobb tel-, mire udvariasan de hidegen megélsemmit. Elnapolták a Házat, a keskedés sok jónak vethetné . jr^gOkka|.
l« „ H , .
?yT m pé dat
' jenesték. Az elnök kezet fo„ott Gafüggetlenségi párt tiltakozott az mc& az alapját.
!senkit sem, gúnyolnak,, nem baulal-, {.a,niía| és Goldnem!, s ezu[án a
elnapolás ellen.
| ( Csendesen mult el a mai n a p ,' maznak. Lelket emelő jelenetek jenütáció távozott*
ö v tő l m
i n J u n t i félt.
fá it Es
A é
ó npoenn !vannakv a n n a k . Eav
csonort.
rá
e v n it H7
inmelytől
mindenki
Egy
csoport
rágyújt
az
in
Nem mondjuk mi, hogy e
Kilenc óra után az országház előtt
mert csendesen múlt el, merjük ternaciontd0ra, a nóta ragadós, és
tiltakozás nem nagy jelentőségű
.
Ul,
J, I egyszerre az összes utcák
vissz- nagy személyszállító hajó jelent meg
Igenis az. A nagy jelentősége fet ,
a , v a *sag, vp#e hangzanak a______________
munkásdaltól . .
gyönyörű zászlódiszben. Zsúfolva volt
Mind zsúfoltabbak lesznek a mun- férfiakkal és asszonyokkal a kik
letagadhatatlan, ele az a kér felé közeledik, s hogy október
dés, meg lesz-e e jelentőséghez 10-ikéig őfelsége és a többség kások sorai, már életveszélyes dolog énekeltek és zsebkendőiket lobogtatközött létre jön az üdvöt hozó ott ^enn‘, tak- Szemere Miklós szerezte e megméltó eredménye ?
m egegvezés
Justh Gyula, aki alaposan felsze-1 lepetést a Háznak, mert ő hozta el
Nem tudjuk. Es ezzel még
®
'
relte magat a mai izgalmas napra,[saját pénzen köbölkuti választóit. A
Ez a mai nap által keltett nyolc órakor a Házban van. A kül- képviselők az ablakokhoz tódultak
egygyel szaporodott az, amit
döttségeket várja. Az első küldöttség és kendőlobogtatássál üdvözölték a
nem tudunk. Még egy nem legédesebb remény.
az — újjászervezett szocialistáké, választópolgárságot.
tudjukkal súlyosbodott a válsá
Negyvenen vannak s képviselőjük, i Lassan népesülnek a folyosók, a képgos helyzet.
Mezőii Vilmos vezeti őket. Az elnöki I viselők bevonulnak a terembe.
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Felkiáltások balról: Minek beszél gadjuk, hogy ez a dolog különös
Justh Gyula féltizenegykor az ülést
gondolatokat kelt az emberben. Mi jón a város területén állandóan —
akkor? (Derültség.)
megnyitja.
Tisza István gróf kijelenti, hogy a lehet ennek az oka? Ez a kérdés éjjel is — több kutyairtó fogat. Aki
Ekkor lép a terembe a kormány,
pedig mégis kutyát akar tartani, ez
elől Fejérváry, utána Lányi, s azután Kossuth féle határozati javaslat dol tolul előtérbe.
Mi magunk nem felelünk rá, csak csak úgy engedtessék meg, ha azt
a többi miniszter. Zajos közbeszólá gában nem szavaz.
Fejérváry Géza báró: Kossuth a közvéleményt mondjuk el. Sza otthon megkötve tartja.
sokkal fogadják.
badkán hajlandók ezt a dolgot Platz
Ferenc . . .
— Pfuj! szemét nép!
Minden kutyatulajdonos fizessen
Felkiáltások balról: Megint írásról Bonifác megtorlásának tulajdonítani, legalább 10 kor. kutyaadót — mind
A szabadelvüpárton hahotáznak.
amit különben a Kosztics Brcsics járt kevesebb lesz városunkban a
— Mii felháborodás - kiabálják. olvas! . . .
Fejérváry Géza báró fnevet): Ugyan eset után senki sem csodálhat
Fejérváry Géza báró mindezeken
a kutya. A kutyát tartók listája
A szegedi lapok azonban más pontosan vezetve ott legyen a rend
mosolyog és nyugodtan helyet foglal. tessék az üres papír! (Derültség.)
A zaj azonban nem ül el, a hangu A többségi feliratra csakugyan for képen írnak. A Szegedi Napló véle őrségen.
lat igen izgatott a baloldalon nagyon mális válasz nem érkezett. De bo ményét itt közöljük szóról-szóra,
Ha ezen radikális rendszabályok
szeretnének szitkozódni, ha Kossuth csánat, háromszor jött homó regius minden megjegyzés nélkül:
folytán csak egy ember életet men
(Nagy, hosszantartó zaj a baloldalon)
«A szegedi városi főgimnáziumban tenek meg uraim, úgy köteleséle nem intené őket.
Justh Gyula megbízza Haminers- . . . továbbá a királynak junius tO-én tegnap fejezték be a pótérettségi güket híven teljesítették.
berg László jegyzőt, hogy olvassa hozzáintézett leirattal jelezte állás vizsgálatokat, amelyeken Platz Boni
fel a június 21-jki elnapoló kéziratot. pontját. Kossuth Ferencz határozati fác tankerületi főigazgató elnökölt.
H Í R E K
Ekkor halálos csend közben Fejér javaslatát nem fogadja el és tilta Az egész kerületben elbukott érett
váry Géza báró emelkedik szólásra. kozik, hogy a királyi leirat felolva ségizők jöttek ezúttal vizsgálatra,
TÁJÉKOZTATÓ.
— Tisztelt Ház! Engedje meg, sása után vitatkozzanak, mert ezhiem szám szerint 19-en. Az eredmény
hogy a magam részéről rövid ki egyezik meg a magyar nemzet ha bizony szomorú, mert mint értesü Szabadkai közkönyvtár ós muzeum. Nyitva
és szombaton délután 3-tól &-ig
jelentést tegyek. Fontos lévén a gyományos lojalitásával (Helyeslés lünk — a tizenkilenc ifjú közül szerdán
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.
kijelentés, fel fogom olvasni, (olvas.) a jobboldalon.)
tizenkettő megbukott. A bukottak Szeptember 7. A vas- és fémmuuk ások
Miután nem sikerült a kormánynak
Apponyi Albert gróf: Tisza állás arányszáma e szerint nagy, túlságo szakgylilése.
az ő felsége által kijelölt feladatot pontjával szemben, hogy ugyanis a san nagy. Meg kell azonban jegyez Országos v á sá r szept. 16. Ófuttak.
olyan értelemben megoldani, hogy királyi leirat felolvasása után vitának nünk, hogy a bukottak csekély ki Szeptem ber 23. A máv. altiszti kör szü
a király által elfogadott programra helye nincs, hivatkozik Szilágyi De vétellel a szabadkai gimnáziumot vé réti mulatsága saját kerthelyiségében.
alapján többségi kormány alakíttas zsőre, aki elnökkorában dezavuálta gezték.
— Szabadka tan u lm án yozója.
sák, a kormány előterjesztette le Berzeviczy alelnököt, aki az ő távol
Ebben az iskolában kell tehát
mondását, melyet őfelsége kegyelme létében szintén erre az álláspontra valami bajnak lenni, máskép szinte Dr. Bernárdi György Marosvásárhely
sen elfogadott, s megbízta a kor helyezkedett; de az ő elnöksége ide lehetetlen megmagyarázni az okát város polgármestere, aki a pancsovai
mányt, hogy további utasításig az jén is forduit elő hasonló eset, a annak, hogy 19 pótérettségiző közül polgármester kongresszusról ideér
ügyeket vezesse.
nélkül, hogy a kormány az ellen 12 elbukjék. A főigazgató és a vizs kezve, mint polgármesterünk ven
— Elég baj! — kiáltják balról.
tiltakozott volna. De nem is helyes gázó tanárok egyaránt konstatálták, dége, városunk intézményeit tanul
Fejérváry Géza b á ró : Őfelsége álláspont, mert tegyük fel, hogy a hogy az ifjak a legyarlóbb készült mányozta, tegnap dr. Biró Károly
ezenfelül felhatalmazott annak kije királyi leirat nem felel meg a kellé séggel álltak a vizsgáló bizottság elé polgármester társaságában megláto
lentésére, hogy még mindig őszintén keknek. Hát akkor mi azért csende s ámbár a bizottság igazán jóakarat gatta az önkéntes tűzoltó testületet
óhajtja, hogy elfogadható többségi sen beleegyezzünk ebbe ? (Helyeslés tal, sőt nagyfokú elnézéssel volt és a mentő osztályt. A látottak va
programm alapján kormány alakít a baloldalon.) Ha ezt a jogot elve irántuk, ennek dacára is lehetetlen lamint a példás rend és tisztaság
tassák. (Helyeslés a jobboldalon.) E szik tőlünk, akkor megbénítják a volt őket átsegíteni a matúrán. Né feletti teljes elismerését fejezte ki
végből, hogy a koalíció megtehesse parlament tevékenységét és a királyi melyik diákkal három-négy tézist Wenczel Lajos parancsnoknak, aki
előterjesztéseit, a Ház elnapolása jogok fölényes gyakorlása által ad huzattak a nélkül, hogy egyetlen a vendégnek kitűnő intézményünket
bizonyos időre szükségessé vált és abszurdum viszi az abszolutizmust. kérdésre felelni tudtak volna. — A bemutatta.
— A k özigazgatás köréből. A
ezért bátorkodom leérkezett legfel Nem fogadja el azt a kifogást sem, matematikánál és fizikánál például
sőbb királyi leiratot a Ház elnöké •melyet a miniszterelnök tett. Nem egészen elemi és igen sarkalatos dol nyári szünet után városi közgigazganek átadni.
az tiszünra királyt, aki az alkot gokkal nem voltak semmikép tisz tásunkban holnap lesz az első moz
galmas nap. Holnap délelőtt veszi
Fejérváry Géza báró ezzel leül, az mányt támadja, hanem aki azt meg- tában.
elnök felolvastatja a királyi kéziratot, védefmezi, mert ez a királyság tekin Tudatlanságukat azzal igyekezték kezdetét a félévi számonkérőszék,
melyet Hammersberg László olvas télyének alapja. A miniszterelnök azt takargatni, hogy hát ez nincs az ő délután pedig a közigazgatási bizott
fel. A Ház okt. 10-éig elnapoltatok. mondja, hogy homo regiusok által könyvükben, nem tanulták, igy nem ság rendes havi ülése lesz megtartva.
Kossuth Ferenc: Előre bocsátja, és hozzá intézett leirat utján kap is tudhatják. Volt a vizsgázók között A holnapi ülés tárgyai között szerepel
hogy a többség feliratában már ki tunk választ a képviselőház feliratára. olyan is, akit már harmadik ízben a városi fegvelmi ügyben hozott
fejtette maga álláspontját. Erre azon Ez nem áll, mert nem a koalíció visszavetettek. Szóval az érettségiző miniszteri döntés s kapcsolatban
ban, sajnos választ nem kaptunk. irt fel a királyhoz, hanem a képvi ifjak egész tömege jött a vizsgálatra Tillmann Zoltán főszámvevőnek hi
Ezután benyújt egy határozati ja selőház, a válasz tehát azt illeti. — teljesen készületlenül. Ez magyarázza vatalába való visszahelyezése.Szigethy
vaslatot, melyben a koalíció tilta Kossuth határozati javaslatához hoz meg, hogy a pótérettségi oly szomorú Kálmán anyakönyvvezető ügye, aki
ma egy hivatalnok társának irt leve
kozik az elnapolás ellen s a junius zájárul.
e/edménynyel végződött.*
lében jelezte, hogy holnap hivatalát
21-iki határozatot megújítja.
Fejérváry báró: Felfogása régi szo
elfoglalja, szintén holnap kerül sző
Tisza István gróf: (Nagy zaj) Ha kásjogon alapul. A királyi leirat
nyegre.
a kormány lemondását nem fűzte felolvasásával a Ház el van napolva.
— S zan atóriu m i b izottság vá
Három veszettség! eset
volna az elnapoláshoz, kifejtette Neki kötelessége volt válaszolni
rosunkban. Úgy értesülünk, hogy
volna álláspontját. (Nagy zaj). így Kossuth szemrehányásaira. — Nem
k
ét
hónap
alatt.
még e hónap folyamán a József kir.
azonban csak azt indokolja meg, szaladhat ki azonnal . .. (Derültség.)
Az elmúlt tiz esztendő alatt ösz- herceg szanatórium bizottsága meg
hogy mért nem adja azt elő. (Zaj) Kijelenti, hogy ezek után az ülésen
szesen nem fordult elő ennyi s ezt fog alakulni. Az ügy nemes szivek
A királyi kézirat felolvasása után nem lehet jelen és távozik.
vitának nincs helye.
Fejérváry Géza báró és a kormány a rekordot, fájdalom, a mi városunk kezében van. S bizonyos, hogy a
Drakulics Pál: Fogják be a száju összes tagjai ezzel a tanácskozói el. Éppen most fetreng ezen legret népmentés ügyéért városunkban is
kat. (Nagy zaj).
terembe nagy zaj közben a terem tenetesebb betegségben kórházunk lesznek áldozatkész és nemes szivek.
fertőző osztályán Gyertyás István
Felkiáltások a baloldalon: Pincér ből kivonulnak.
— Tudom ásul. Olvasóinknak és
fizetni. (Nagy zaj és derültség).
Tisza István gróf, ismételten til helybeli lakos, négy gyermek atyja. az egész érdeklődő közönségnek
A kezelő orvosok a legmesszebb szives tudomására hozzuk, hogy kü
Justh elnök: A 236. paragrafusra takozik, hogy a királyi leirat felett
való hivatkozással óvást emel Tisza vitatkoznak. (Zaj.) Hivatkozik külön menő óvóintézkedéseket foganatosí lönösen hirdetésekre vonatkozó tefelszólalásának célja ellen, hogy ben Polónyira, ki annak idején szintén tották, mivel a beteggel csaknem lefonkérdezősködésekre.az érdeklődés
képviselőházi határozat ellen tilta ezen az állásponton volt. u és ba lehetetlen az érintkezés. Teljesen el rohamos emelkedése folytán, telefon
kozzék. (Zaj a jobboldalon).
rátai tovább sem vitában sem a különített cellában dühöngve, kimond utján felvilágosításokat nem adhatunk
hatatlan kínok között várja a sze s igen kérjük az érdeklődőket, hogy
Drakulics Pál folyton kiált.
szavazásban részt sem vesznek.
Justh elnök: Drakulics képviselő
Tisza István gróf és elvbarátai rencsétlen a megváltó halált.
esetleges tudakozódásokat kiadóhiva
urat rendreutasitom. (Taps a bal erre a baloldal nagy zajongása köz
Vájjon nem-e ejti gondolkodóba talunkban személyesen eszközöljenek,
oldalon,)
az illetékes köröket, köztük elsősor a hol is szivesen állunk bárkinek
ben a teremből kivonultak.
Felkiáltások: Ki vele, ki vele!
Rakovszky István, Nagy Ferenc ban a tiszti főorvost és a rendőr- szolgálatára
Drakulics folyton zajong.
Mezőfy Vilmos, Polónyi Géza felszó főkapitányt ezen, az összlakosság
— Az ön k én tes tű zoltók gyásza.
Justh elnök: Drakulics Pál kép lalása után a többség Kossuth ha életbiztonságát fenyegető állapot, Zeinina Lajos az önkéntes tűzoltó
hiszen egyikünk sincs biztonságban testületnek 17 év óta őrparancsnoka,
viselő urat másodszor is rendre tározatát javaslatát elfogadta.
utasítom!
Félórai szünet után a jegyzőköny az ellen, vájjon nem szerencsélteti-e ma reggel elhunyt. Holnap délután
valamelyik utcában váratlanul egy végbemenendő temetésén az önkén
Nagy Emil: Ugratni akar! Ne vet hitelesítették.
veszett kutya. Hiszen naponta tanúi tes tűzoltók Wenczel Lajos parancs
Ezzel az ülés véget ért.
üljünk fel. (Nagy zaj.)
lehetünk a Szt. István téren, a város nok vezetése alatt a zenekarral együtt
Tisza István gróf: Az elnök nem
főterén valóságos kutyanászoknak, résztvesznek és a ravatalra a testület
tudhatja, hogy ő mit céloz. Távol
Racko Mihály aiszfogatát pedig nem nevében koszorút helyeznek.
A
szabadkai
bukott
pótáll tőle, hogy Házhatározat ellen
látjuk sehol.
— N évváltoztatás. Csira József
tiltakozzék, de hangsúlyozza, hogy
érettségisek .
A lehető legradikálisabb óvintéz helybeli illetőségű ugyanitteni lakos
királyi kézirat felolvasása után vitá
Tehát ismét több szabadkai bukott kedések alkalmazása már tovább
nak helye nincsen.
el Szegeden a pótérettségin. Ne ta nem halasztható; össze kell fogdos- valódi nevét belügyminiszteri enge
déllyel „Halász"-ra változtatta.

BA CSM EGYEI N A PLÓ .

1905. szeptem ber 16.
— Felhívás a vas- és fémmun
kásokhoz! Tisztelt munkástársak!
Nagy nyilvános szakgyülést tartunk
azért, hogy megértessük veletek azt,
hogy miért kell szervezkednünk és
milyen a szabadkai vasmunkások
helyzete. Jöjjetek el mindnyájan!
Ébredjetek végre mély álmotokból,
ismerjétek fel sanyarú helyzeteteket,
hisz vissza vagyunk nyomva minden
oldalról a társadalomban, úgy mint
a művelődés terén mindenki által
lenézve. Ez mind azért van, mert
maguk a szaktársak nem törődnek
vele, holott megvan az alkalom hozzá,
mert van egyesületünk. Ezért tartunk
szeptember 17-én, vasárnap délelőtt
10 órakor a Damjanich-uton lévő,
•Zöldfához* címzett Prohászka féle
vendéglőben, nyilvános szakgyülést
a következő napirenddel: 1. A szer
vezkedés haszna és célja. 2. A vasés fémmunkások helyzete. Szaktársi
üdvözlettel a rendezőség
— A m ásodik orosz. Az elfogott
oroszok közül ma már a második
is bevallotta, hogy hamis nevet
mondott be a rendőrségnek. Schön
Mózes tehát szintén nem orosz,
hanem, mint ma bevallotta, Komrodernek hívják, budapesti lakos, már
hat év óta a Tisza Kálmán téren
volt a lakása s házalással foglalko
zott. A könyőradomány-gyüjtő bizo
nyítványt, amelyet nála találtak, egy
Amerikába várdorolt embertől vette,
aki ezt egyik budapesti főrabbitól
kapta.
— T üzeset. Ma délután 1 óra
tájban a bajai szőlők között volt egy
jelentéktelenebb tüzeset. Egyik szőlő
ben a csirkeól gyulladt ki s le is
égett, de a tűzoltók csakhamar lo
kalizálták a tüzet.
— Vak művészek hangversenye.
A vakokat gyámolitó egyesület ol
talma alatt végzik kőrútjukat azok
a szerencsétlen emberek, akik a jövő
hét elején Szabadkán is bemutatják
tökéletes művészetüket, amelylyel a
hangszereket ép úgy kezelik, mintha
a legnélkülözhetlenebb érzékszervük
teljes épségben volna. A Nemzeti
szálloda helyiségében fog a világtalan
müvésztársaság hangversenyezni, —
eddigi megállapodás szerint hétfőn
és kedden este. Akik tehát ez esté
ken meghallgatják a hangversenyei
két, nemcsak a nemes célt fogják
szolgálni, hanem valódi műélvezetben
is fognak részesülni. A társaság leg
híresebb tagja Braun Bűben gor
donkaművész, akinek művész, tét a
legelőkelőbb zenekedvelők is kiváló
elismerésben részesítették.
— Sikkasztó sörkihordó. Müller
Mór helybeli sörkereskedő panaszt
tett a rendőrségnél, hogy Gulyás
András nevű egyén, akinek 25 üveg
sört adott át vasárnap házhozszállí
tás végett, a reábizott sörösüvegek
kel megszökött. A rendőrség a tet
test keresi.
— A párisi asszony. Az asszo
nyok királynéja hódit az egész vilá
gon. Hódításuk abban rejlik, hogy
tudják, mi a szép, mi a jó. Tudják,
hogy az „Első alföldi cognacgyár r. t.“
által készített pompás barack-krémé nek nincs párja s a liqueurök királyá
nak élvezetétől egészen átszellemül
nek, angyalian szépekké válnak a
szépnemhez tartozó nem szépek is.
Csodás dolgokat mesél a Barckhiradó,
melyet kívánatra ingyen és bérmentve
küld a gyárvezetőség Kecskemétről.
1166—5.
— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap,
fin ö ltö n y ö k , úri és női divat
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval
m egn agyob b ított V ersenyáru üz
leth ez Szabadka, papucs piac. 1082

Művészeti és iparművészeti
tan folyam .
Városunk kulturális haladását je
lenti az a vállalkozás is, melyről ma
kaptunk értesítést városunk nagytehetségű szülöttétől Csóvics Ilona
festőmüvésznőtől.
Csóvics Ilona, a ki városunk kö
zönségének támogatása mellett a
münc.ieni hírneves festőakadómiáu
fejezte ne kiváló sikerrel tanulmá
nyait, művészeti ismereteit nemcsak
a maga részére akarja felhasználni,
hanem juttatni akar belőlők a sza
badkai fiatalabb generáció azon tag
jainak is, akiknek a művészeti pá
lyára meg van ugyan a tehetségük,
de azt az eszközök hiányában fej
leszteni nem tudják.
Méltó elismerés és pártolás illeti
meg ezért az amhiciózus művésznőt,
aki a szeptember hó 20 án megnyíló
tanfolyamáról a következő értesítést
küldötte be lapunknak:
Müncheni tanulmányaim befejezése
után szei zett tapasztalatokra támasz
kodva saját erőmből művészeti és
iparművészeti tanfolyamot nyitok.
Főtörekvésem az, hogy tanítványa
immal megismertessem a művészet
és iparművészet minden fontosabb
ágát. A tanfolyam befejeztével pedig
kiállítást rendezek, s a müértő kö
zönségre bízom a tanfolyam vezeté
sének elbírálását.
Azon növendékek a kik teljesen a
művészetnek akarják szentelni ma
gukat és a művészetet életpályául
választják, azoknak az elemi nehéz
ségekben adok oktatást a Müncheni
akadémiák tanterve szerint. Azok
szénnel rajzolnak, először ornamentális dolgokat, utóbb fejeket, testré
szeket gyps mintákról, majd drapé
riák és végül élő mintákra mennek
át. Továbbá olaj, tempera, gonache
festésben természet után. Munkaidő
naponkint 8 —12-ig szerdán és szom
batin a segédtudományok elsajátítása
úgy mint anatómia, távlattan, mű
történet és styltan stb.
A kik pedig az iparmüvészetet
akarják elsajátítani, úgy mint olaj,
viz, gobelin festés, toll, szén, ceruza
rajz (mázolás) fa, bőr, bársony, ecset
és stb. Munkaidő szerdán és szom
baton du. 2 —4ig. A tanfoly. szept 20.
kezdődik. Értekezni lehet dr. Bólits
József István-utcai lakásán délután
5 —6-ig. Csóvits Ilona festőnő.

T Á V IR A T O K .
A Z eysig-iigy.
Budapest, szept. 15. A ma meg
jelent napilapok egy részében meg
jelent közleményekre a főkapitány a
kővetkezőket jelenti ki: Csak ismé
telheti, hogy arról semmiféle tudo
mása nincs, hogy Lakatos Lászlónak
vagy bárki másnak valami előnyök
lettek volna bárki által kínálva. A
valóság az, hogy a rendőrség lelep
lezte a Zeysig-féle röpirat íróját s
átadta a büntető bíróságnak, ezzel
kötelességét teljesítve és betöltve.
Tény az is, hogy ez alkalommal egy
politikai irányzathoz tartozó egyéni
ség levelei jutottak a rendőrség
kezébe, melyekről azonban már elő
zőleg sokan tudtak és melyek a
hírlapokban különböző kombinációkra
adtak alapot. E levelekből a rendőr
ség azonban egyetlen egyet sem
hozott nyilvánosságra és teljesen
valótlan még ama állítás is, hogy
a főkapitány a leveleket vagy azok
egyikét a szabadelvű kör helyisé
gében mutogatta volna. És annyival
inkább valótlan, mert a főkapitány
hónapok óta nem volt fent a sza

badelvű körben. Épen olyan valótlan
amaz állítás is, hogy a főkapitány
a levelek valamelyikét a nemzeti
vagy bármely más kaszinóban vagy
társaskörben mutogatta volna.
Tény az is, hogy azon politikai
irányzat egyes lapjai, melyhez a le
veleket iró politikai egyéniség tar
tozik, most úgy látszik azért hogy
a levelek hatását csökkentsék, a
közfigyelmet a levelekről különböző
mesékkel és híresztelésekkel elterelni
és a rendőrséget fenyegetni akarják,
hogy az uj kormány a főkapitányt
terrorizálni igyekeznék. A rendőr
ség mindezek által nem befolyásoltathatja magát és köteles tovább
haladni a törvény által rendelt utón.
L ö v ö ld ö z ő j o g á s z .
Budapest, szept. 15. Ma virra
datkor veszedelmes lőtt sebbel be
szállították az uj Szent János kór
házba Fiedor Péter vendéglőst Fiedor
tegnap eladta vendéglőjét s e feletti
örömében Boda Imre csaposával ál
domást tartott. Reggel felé az Alagút
utca 381. a. Filadelfia kávéházban
mulatott. A kávéház előtt várt rá
bérkocsija. A mint arra fel akart
szállni, a járda túlsó oldaláról egy
fiatalember átszóllt, hogy az az ő
kocsija. A kocsi körül veszekedés,majd
verekedés támadt s a fiatalember, a
ki szintén átmulatott éjszaka után
volt, az ostorral és botokkal neki
támadókra többször rálőtt. — Egy
golyó Fiedor Pétert találta, a ki
nek az állapota életveszélyes. —
A lövöldözőt a főkapitányságra
vitték, ahol az virágvölgyi Vérey Vince
joghallgatónak mondotta magát. —
Fogva tartották.
Megemlítjük, hogy Vérey fia néhai
Vérey Kálmán volt ^belügyminiszteri
titkárnak. A Lovas ut 32. sz. a lakó
épes anyja mit sem tud fia esetéről.

lrodaloi
A „G yakorlati

K özigazgatási
K ön yvtár és D öntvénytár" szep

tember l-én megjelent 17-dik szám
ban Nagysolymosi Szaló Ferenc,
okleveles tűzoltó tiszt, Torda-Aranyos vármegye tüzrendészeti fel
ügyelője befejezi „A tűzrendészet
kezelése a közigazgatási hatóságok
által" cimü érdekes monográfiáját,
mely szakkörökben élénk elismerésbán részesült — Ebben a szám
ban a szerkesztőség számos pénz
ügyi, általános közigazgatási telek
könyvi, iskolai bányaügyi stb. kérdésban ad szakszerű feleletet. A
„Döntvénytári rész" szintén igen
változatos. A községi vagyonügyekben a magánfelek fellebbezési jogát
nak kizárására, a — felfüggesztetjegyzők korpótlékára a belügyminisz
ter, a szállított üzletben alkalmazott
kocsisnak nem cseléd minőségére
vonatkozólag a minisztertanácsnak,
az önálló iparos nem lehet másnak
üzletvezetője tekintetében a keres
kedelmi miniszternek, továbbá a
a képviselő testületi tag választása,
a fővárosi virilista minősítése, a
tisztujitás és a jegyzőválasztás ér
vényessége, a tiszteletbeli tisztviselők
illetményeire, a körállatorvos díja
zására, a községi választások elleni
felebbezésre nézve a közigazgatási
bíróság általános osztályának, valmint
az ex-lex idején fizetendő kamat
és az átadott fizetési meghagyás
kézbesítése hatályának kezdetére stb.
vonatkozólag a közigazgatási bíróság
pénzügyi osztályának elvi határoza
tait közli. A „Gyakorlati Közigazga
tási Könyvtár és Döntvénytár14 előfi
zetési ára egész évre 12 korona,
félévre 6 korona, negyedévre 3 —
kor, egy hóra 1 korona. Az elfizetési
dijakat legcélszerűbb portai utalvá

nyon a szerkesztő és
Dolenec József ügyvéd,
Vili., József-körut 74.
11. címére küldeni. Az
nek szívesen küldenek
számot.

kiadó Dr.
Budapest.
sz, 11. em
érdeklő lök
mutatvány !
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A HÁREM NÖ.
Irta: Dugovich Imre.
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A lakmározás is megkezdődött.
Estefelé járt már az idő, mikor a
bortól hevülni kezdő vendégek kezd
tek az asztal mellől szállingózni,
hogy részt vegyenek a fiatalság tán
caiban, énekében. Az udvaron több
helyen járták már a kólót, itt dal,
ott tambura mellett. Kálmánék, Máté
és a főhadnagy is felkeltek és a táncolók körei mellé állottak, hogy gyö
nyörködhessenek a virtus jelenetek
ben.
Máté sziporkázó jó kedvében volt;
Olga szelleme sziporkázott. Csak Kál
mánon vett erőt valami lehangoltság,
meg a főhadnagyon látszott meg,
hogy lelkét valami nyugtalanság
bántja. Tekintete hol Olgát, hol a da
los leányok között szorgoskodó Zorkát kereste.
— Főhadnagy ur, — fordult most
feléje Máté — már is rossz hangu
latban van. Pedig hol van még a
reggel, meg a holnapután. Nem volna
kedve táncolni, hogy ^gyorsabban
múljék az idő?
Máté hangjából akaratlanul is ki
csengett az ingerkedés, ami észre
vehetően bántotta a főhadnagyot. De
a kérdésre adott felelet még nyu
godt volt.
— Majd ha Máté bátyámnak is
kedve kerekedik. Igaz, hogy nekem
előbb tanulni kell ezt a táncot, de
ez talán nem okoz bajt.
— Főhadnagy, együtt táncolunk, —
kiáltott hozzá a beszélgetésre figyelő
Olga, — ha Kálmán is velünk tart.
— Nagyon szívesen. Igazán örül
nék, Olga, ha jól érezné magát s
még táncolna is.
— Hanem valamire figyelmezte
tem, főhadnagy, táncközben gondolja
magát az udvari bálban. Vigyázzon
a párjára, nehogy megsértse, mert
az ilyesmiből itt nálunk furcsa há
ború szokott ám támadni, — ingerkedett Máté tovább a főhadnagygyal,
aki most már az ingerültség rosszul
titkolt hangján felelt;
— Köszönöm a figyelmeztetést, a
mit annál is inkább nehezebben fe
ledhetek, mert a bál itt igazán ud
vari.
Az öreg tanító, aki kezében a buj
dosó pohárral lépett az úri társa
ságba, végét szakította az ingerke
désnek. A férfiak kézről-kézre adták
a poharat, melyet Máté a főhadnagyra
köszöntött vissza. Háromszor, négy
szer is körüljárt a pohár. Máté min
dig jobb kedvvel, a főhadnagy min
dig ingerültebben ürítette ki a poha
rakat. Az egyszerű lelkek fesztelen
sége, a jókedv keresetlensége, s az
a természetes illem, melyet illem
tanárok még nem foglaltak tö r
vénybe, nem tudták a főhadnagyot
lebilincselni. Emellett bántotta még
Olga és Máté ingerkedése is. A lelki
ingerültség s a bor együttes hatása
alatt vére hevesebben kezdeti pe
zsegni, az arca pirosabb, a beszéde
hangosabbá, élénkebbé lett.
Máténak a tapasztalat által fegyel
mezett szemét nem kerülte el a
változás. Tudta már, hogy nemcsak
versenyeznie, hanem ügyelnie is kell
a katonatisztre. A legelső óvatlan
pillanatot arra használta föl, hogy

Kálmánt félrehivja és figyelmeztesse
az esetleg bekövetkezhető bajra.
— Kálmán, vigyázzunk a katonára,
nehogy bajba keveredjék. Ha csak
lehet,' Zorka mellé ne engedjük a
fiút. Nem tudom, te megfigyelted-e,
de én úgy vettem észre; hogy Iván
jobban vigyáz Zorkára, mint a meny
asszonyára. Ha a főhadnagy boros
fővel illetlenkednék, nagy baj lenne.
— Köszönöm, Máté bátyám, a
figyelmeztetést. Én majd Ivánra, te
meg a főhadnagyra ügyelj.
— Jól lesz, csak feltűnően ne
csináljuk a dolgot. Elég ha a kellő
pillanatban kéznél leszünk.
felelői BierkeciU:

D Ü Ö O V IC H IM R E .
Lsptulujdonosek: AZ A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali
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etszaHitbatlan cartonból
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utca főhelyén, 30 év óta fenvendéglőhelyiséggel a gimná
ziummal szemben 1000 négysz. m. terület
tel előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet Jstván-utcában
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
bet Dr. Blum Lás ló orvosnál Petőfi-u.
______________________ 1031

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasium mai. A világhírű >Progres< cigaretta hüvely főraktára Nikotin
men es egyptomi papir 1(X) hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tik v áriu m könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr
drbja az Antikváriumba.
1010

Kiadó nri lakás. szoba.verandával,
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince,
padlás, esetleg istállóval a villany telep 
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni
a villanyteleppel szemben levő Ábrahám
Róbert íuszerüzletében lehet.
1032

VavaI/uiÁ ki

a német franczia nyelvben
lltVÜIUllV perfect, 3 elem iskolás fiú
mellé azonnal felvétetik. Értnkezhetni dr.
Blum László orvosnál Szab *dka Petófiutca.
1030
vagy a villanyoson v ag y a
d Z v lll“ (Hivll földműves iskolában . el
veszett egy ezüst fogantyus bot. Megtaláló
jutalmat kap.

7 0 fo r in té r t

g g jg ;- e l a d ó

9

egy jó Kar

z o n g o ra
Cim a kiadóhivatal

18738./1905. tan. szám

Pályázati hirdetmény.
A Szabadka városi magyar főgim
náziumnál üresedésbe jött latin-görög
helyettes tanári állás betöltendő lé
vén, arra pályázatot hirdetek.
A pályázni kívánók felhivatnak,
hogy a kellően felszerelt pályázati
kérvényeket Szabadka sz. kir. város
tanácsához czimezve, legkésőbb f.
évi szeptember hó 20-ának déli 12

a jianízitminial szemben 1(75
dr. Blum-féle házban

jókarban lévó e la d ó .
Értekezhetni

két üzlethelyiség
együtt vagy külön-külön
és az udvarban egy

1188

I I I . k ö r , S is a k -u . 1 4 0 .
y/

KÖNYVELŐ

nagy

ra k tá r,

mely m ű h elyn ek is alkalmas,

f. é v i n o v e m b e r h ó 1 - t ő l
1133

szerény fizetéssel

9
Értekezhetni

íe r té s z
u gyan ott.

Vili. kör Kelet-utcában 414 a'att.

á llá s t k e r e s.

A lb e r tn á l

Értesítést ad

Cim a kiadóhivatalban.

Kiadó lakások

telefon szám : 62.

KIS HIRDETÉSEK.

H ely iség -v á lto zta tá s folytán

Kosár-éSzsák-A s z ta lo s

Folyt. köv.

1185

1905. szeptem ber 16.

BACSEGYEI NAPLÓ

4

Ü z e m b e n lé v ő

M agyarné
1177

VI. kör S/échényi tér 98 sz.

Kincsen
szegénység.
Szegény emberek,
öreg emberek,
gyenge asszonyok,
fiatal leányok,
fe ln ő tt gyermekek,
akik a nehéz munkát nem bírják,
mégis kereshetnek naponta egy-két,
vagy három koronát is, ha a

LAKOHAZ
Bognár- és Lakatos-utca sarkán,
k ö z e l a v a sú th o z ,
Bővebb felvilágosítást ad:

Dr. Wrisz lene, ügyvéd
1167

(Batthyányi utca.)

Egy krajcárért

tliifttttzett iiVeggd
is gaz$-k$5zülíKK«l
Kedvező fizetési föltételek melleit

500

Kisebb nagyobb szántó-, kaszáló-,
erdő- és szőlő birtokok eladásával és
vételével is megvagyok bízva s fölvilágositásokat levél utján is elintézek.

H a jn a l B e r n ó t,

Utazás
JtaM ól
mind eti
szombaton

Bácsmegyei Napló
elárusitásával foglalkoznak.
Ennél könnyebb kereset manap
ság nincs.

s z ik v iz g y á r

francia State.

minden eladott Bácsmegyei Napló
után fél krajcár az övé.
Kényelmes, gyors utaz s, kitűnő
Már pedig eladhat bárki is könnyű ellátás borral és ' ’
rel. —
szerrel két-háromszáz
‘
Utazási jegyek minden
<*ra’
Naplót, mert azt a
az összes amerikai vasutvo
vesen veszi, ha azt n .Al KU,aiiak, eredeti árakban. Bővebb fe
házhoz hordják.
És ha egyszer valaki, aki szor gositást nyújt díj- és bermentesem
galmasan meg
'ez magának vagy
kétszáz biz
->t} ahová aztán
minden regfe |
esen beviszi a
=
IV.,
Wíyringergasse
8.
Bácsmegyei Naplót, mint a pék a
zsemlyét a házakba viszi, az állandó,
könnyű keresetet biztosit magának
télen, nyáron.
Különösen alkalmas ez a foglal
kozás szegény asszonyok részére,
akik nyáron reggel öt-hat órától,
télen pedig hét órától tiz óráig,
y féltizenegyig eladták az ujsáés azontúl már haza mehetnek
a názuk körül munkájukat még egész
p a p ir o s
napon végezhetik; gyermekeiket ápol
hatják, főzhetnek, moshatnak, amit Vn V‘2 és 1 kilogrammos nagyságban
ha napszámba mennek dolgozni,
ju tá n y o s á n k é s z ít
nem végezhetnek el. Pedig napszám
ban még kisebb a keresetük, mint
az ujságelárusitással.
könyvnyomdája Szabadkán.
A fővárosban és a nagy világ
városokban sok ezer szegény munkaképtelen ember keres szép pénzt
VI. kör, Harmatli-ntea
ujságelárusitással, holott azelőtt éhe
zett.
egy nagyki terjedésű utcára néző
Sok letört úri fajta nép is foglal
kozik most ujságelárusitással, mert
az könnyű és jó kereset.
Aki a Bácsmegyei Napló elárusi
tásával akar foglalkozni, az jöjjön be
a nap bármely szakában a Bács
megyei Napló kiadóhivatalába, —

3$<s,

vacsoma

Kladek és Hamburger

ház

1187

Kis Kun Halason.

Eladó ház és teiek.
A Kölcsey-utcában (Kunszabóféle ház), valamint ugyan e hagya
tékhoz tartozó s Keleb lón fekvő
73/4 láncos

s z á n tó fö ld

1189

a rajta lévő tanyával, továbbá a
tuki ugarokon a 2 düllőn fekvő 2
lánc szántó szintén

szabadkézből azonnal eladó.
Bővebb értesítés nyerhető

K u n sz a bő M ih á ly
pékmesternél II. kör, Dezső-u.
m

É r te s íté s .
Van szerencsém a n. é. közön
ségnek szives tudomására adni, hogy
helyben, Deák-utca, dr. Szila®í-féle
i házban, Havas Ferenc mellett, —
szeptember l-én egy, a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen
ujjonnan berendezett

női Kalap- b Hbz “^sss
w
Konf?Kcií-iizktct
nyitok, ahol minden e szakmába vágó
cikkek a legújabb divat szerint és a
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.
Á talakításokat ju tá n y o s árban
szám ítok.

Dús Választék gycrmeH rnhácsHWan
is gyermeK-KalapoKban.
Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztosítják a n. é. kö
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
nyeknek is képes leszek megfelelni.
Becses pártfogásukat kérve
1154
maradtam kitűnő tisztelettel

órájáig adják be. — Az ezen határ
idő után beérkező folyamodványok
figyelembe nem vétetnek.
Batthyanyi-utca (Kladek és Hambur
Szabadkán, 1905. évi szept. 12.
Cim a kiadóhivatalban. iiS6
S íé in M a r is k a .
ger könyvnyomdája). Itt bővebb fel
Vojnits Máté
Ugyanott tanuló leányok felvétetnek.
1190
h. polgármester.
világosítást kap.
Nyomatott a kiadók Kladek és Hambnrger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

szabadkézből eladó.

