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élére, nehogy az állam akadozó A közigazgatási bizottság nem igen tartogatják meg a pénzüket
Mi várható?
adófizetésre, hanem elköltik.
gépézete teljesen megálljon.
ülése.
Budapest, löOó. szept. 1G.
E gyéb jelen tések .
Fejérváry Géza báró alig maSzabadka közigazgatási bizottsága
Graeff Nikáz az ismert közoktatásA Fejérváry-korm ány lemon- rad meg a korm ány élén. A ma tartotta augusztus havi rendes
dőlt. Ezen az egy tényen túl mostanihoz hasonló időben, a ülését Beze/édy István főispán el- ügyi miniszteri rendelet értelmében
kéri utasittatni a szerb iskolát, hogy
sürü homály borítja a szituációt. mikor a korm ányt ádáz gyűlö ; nöklete alatt.
az összes gyermekeket magyar abc-és
A polgármester jelentését egy könyvvel lássák el.
Még az sem bizonyos, vájjon lettel tám adják és autoritását
Bólits József dr. ápolási költsé
a lem ondás következtében csak sárbarántani igyekeznek, alig hangúlag tudomásul vették.
Ezután Dulich Jenő főjegyző re gekről és a kivételes nősülési enge
a legcsekélyebb lépéssel is kö- tehet tovább a közügynek szol- ferálja a Mamuzsich Lázár és társai
zelebb jütöttünk-e a kibontako- gálatot egy férfiú, akiről köztu- és Hegedűs János és társai fegyelmi délyekről referál.
Autonovics Andor a nagy tőzsde
domásu,
hogy
egy
kardinális
ügyére
vonatkozó
ismert
miniszteri
záshoz. Egyelőre az előtérben
felebbezését referálja a dohánygyárt
az uj kabinet-alakitási kísérle kérdésben a korona előtt vere i leiratokat melyeket tudomásul vettek mányok kövezetvámmentességére votek állanak. E kísérletek elé séget szenvedett. Ilyen kormány- azzal hogy Péresics Balázs Mala-1natkozójagt a vámmentességet a
i gurszky György és Joó Karoly J e'j közigazgatási bizottság megadja,
azonban ma is még a legnagyobb elnök kellő autoritással valóban jgyelmi iratai atteendők az ügyész-1 E rj
Béla kir főügyésznek a
nehézségek tornyosulnak, sőt nem rendelkezhetnék. De való iséghez az esetleges bűnvádi eljárás j fogház forgaImára vonatkozó jelenténem látszik valószínűnek, hogy színűnek tűnik az is, hogy Fe meginditasa végett.
.
' sének tudomásul vétele után az ülés
egyáltalán lehetséges lesz par jérváry báró önérzete sem e n  ! Ezután Vojmch terencz jegyző véget ért
®
gedi meg a férfiúnak, hogy a i olvassa föl az árvaszék ügymenetéről
lamenti korm ány alakítása.
és az árvapénztár állapotáról szóló
Botorság és indokolatlan op- történtek után még politikát csi- jelentését, melyet szintén tudomásul
A szabadkai bukott póttimizmus volna félreismerni a Háljon.
i vettek.
Mindebből azt következtetjük, I
szituációt. A Fejérváry kormány
érettség isek .
Szabadka egészségügye.
elhagyta helyéi, mivel nem nyerte hogy a Fejérváry-kabinet még
Ez alatt a cim alatt irtuk meg
Minthogy Kertész Sándor dr. fő
meg a korona beleegyezését az az esetben is, ha parlam entáris orvos szabadságon van, helyettese mai számunkban a szegedi pótérett
általános választói jog megváló- korm ány alakítása nem is sike- í Barta Antal dr. olvassa föl a város ségi eredményét, idézve egy szegedi
sitásához. A katonai kérdésben rül, mint ügyvezető-miniszterium múlt havi egészségügyi állapotáról lap véleményét, mely szerint a pót
érettségin bukottak csekély kivétel
azonban mi sem változott. A sem m arad hosszabb ideig kor szóló jelentését.
lel a szabadkai gimnáziumot végez
Nagyon
szomorú
adatokat
tartal
királyt a szakszerű katonai ér- mán von. am int például a fisza- maz a jelentés. Az egészségügyi ték. A szegedi lap ezen alkalomból
vek ma is határozottan vissza- kabinet vezette annakidején hó állapot kedvezőtlen volt, amit azon kíméletlenül megtámadja főgimná
tartják attól, hogy a vezényleti napokon át az ügyeket. Minden I tényezők eredményének tulajdonit, ziumunkat.
Tartozunk az igazságnak azzal a
nyelv megmagyarositásába bele- képen szám íthatunk ilyenképen melyek az egész ország egészségügyi
' állapotát kedvezőtlenné tették. Kü kijelentéssel, hogy a szegedi lapokat
egyezzék. — Ilyenképen tehát uj kormányelnökre.
rosszakaratú információkkal
semmi haladást nem láthatunk; Ám, ha ügyvezetésen túl a lönösen nagy volt a halandóság a célzatos,
gyermekek között, úgy, hogy a múlt félrevezették. Valakinek érdekében
a kibontakozás irányában és a; helyzet nem fejlődik, akkor vi- hónapban élve születettek közül 132 fekszik Szegeden, hogy főgimnáziu
helyzet ma is csak az, hogy a szont semmi okot nem látnánk gyermek pusztult el.
munkra kígyót, békát írhasson. A
A halandóság legnagyobb volt az pótérettségire vonatkozó igazság az,
koalíció átveheti haladéktalanul aresszort-m iniszterektávozására.
az ország korm ányzását, ha az Igaz, Kristóffy belügyminiszter első életévüket élők között, ami liogy pótérettségit mindössze csak ki
lenc szabadkai tett. Ezek közül
egyetlen, a vitás kérdésben ri első sorban van angazsálva az annál megdöbbentőbb, mert ismere pedig
a magyar nyelv és irodalom
tes, hogy népfajaink erősségénél fogva
deg intranzigens álláspontjáról általános választói jog kérdésé rendesen erős gyermekek születnek. ból Ivkovics János jóra, Vojnits Máté
letesz és rájép a koinpromisz- ben és igy ö alig fog helyén Különösen a bélhurut és a ránggörcs j elégségesre és a mennyiségtanból
szum terére.
m aradhatni az elv veresége után, pusztított a gyermekek között, ami ‘Szkenderovits Márk elégségesre jaEz iránt a tárgyalások és ta- a többi m iniszterre azonban részben a meleg időjárásnak, részben vitott.
Hex Sándor a görög nyelv és
nácskozások ez idő szerint foly-j semmi kényszerűség sem forog a gvümölcsevésnek az eredménye.
Elve született a múlt hóban 326 irodalomból tett érettségit jó, jól
nak és eredm ényüknek m iham ar fé m , hogy helyét elhagyja,
gyermek, meghalt 149 férfi, 149 nő, lehet Szabadkáról elégségest vitt. Ez
ki is kell derülni Ha eredm ényre , Bizony sivár tengödés volna összesen 298 egyén, igy a születések tehát mind csak azt jelenti, hogy a
vezetnek — és ez csak a ka- újabb parlam entenkivüli kabinet száma 28 cal múlja csak fölül a szabadkai elégséges diák tudását
Szegeden jóra minősitik, s igy a
tonai kérdés kikapcsolásával tör- alakítása. Sajnos, úgy tűnik, halálozások számát.
szabadkai gimnázium igenis jobban
ténhetik — még a jövő héten hogy a helyzet egyebet nem enF é lm illió v a l kevesebb adó. tanít, mint a szegedi.
megtörténhetik az uj, koalíciósiged. A jelek arra vallanak, hogy
Szomorú statisztikai adatokat ol
Teljes pótlót tettek Thurzay Ká
miniszterelnök dezignálása és a a békekötésre kedvező lélektani vasott fel Popp György pénzügyigaz roly és Frank Gyula, akik azonban
többségre támaszkodó páriám én- m om entum még nem érkezett gató. A múlt hóban egyenes adóban szintén nem buktak meg.
Pető János Szabadkán nem tanult,
táris kabinet megalakítása.
el. Ha m ajd a lelkekben feléb- csak 789 koronát fizettek be, 228.936
koronával kevesebbet, mint a múlt itt csak magánérettségit tett és bi
Ha azonban a többség a red annak felismerése, hogy a év
hasonló időszakában. Egészben zony itt is elbukott. Ez meg épen
kontraverz pont kikapcsolására becsületes kompromisszum az pedig félmillióval kevesebb adó folyt nem róható a szabadkai gimnázium
nem hajlandó s igy m egm ond ország em inens létérdeke, akkor be, mint tavaly. Szomorú jelenség rovására.
juk őszintén, hogy ezt az eshe a kibontakozás biztosítva lesz. ez. Ugyan mi fog bekövetkezni, ha
A szegedi pótérettségin tehát csak
tőséget kell a valószínűbbnek Ez idő szerint a fegyverek csör- az ex-lex megszűntével az adófizetés két szabadkai bukott el.
Hogy Szegeden ki informálta a
tartanunk — úgy ismét csak tetésén, a szilaj harci lárm án kötelezettsége beáll. Hiszen rendesen
a szegény emberek élnek legszíve pótérettségiről olyan irányban a
arról lehet szó, hogy ügyvezető- kívül mi sem hallatszik.
sebben az ex-lex kedvezményével, lapokat, hogy azok megtámadhassák
korm ány állittassék az ország
ha ez ugyan kedvezmény. Ezek azután főgimnáziumunkat, azt nem tudjuk
I

Alulírott van szerencsém a nagyérdemű közönség
szives tu d o m á -£ * » q k q j l k n n V lI.kör,B atthánysára hozni, hogy U óiU W rtU M H I, u tc, ( közvetlen az
ipartestület helyisége mellett, egy a mai kor igényei
nek teljesen megfelelő könyv- és diszmükötó-mühelynyitottam, ahol minden e szakmába vágó munká.
jutányos ár melleti gyorsan és pontosan esiközlök
Becses pártfogását kérve, maradtam kiváló tisz
telettel
könyv- és diszmükötő.
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nem is keressük. De a fenti ered
mény után meg keli állapítanunk,
hogy az informálót a legliatározottab rosszakarat vezette.
Mi, ha bírnánk, más elégtételt is
szereznénk főgimnáziumunk megtá
madott hírnevének, de azt hisszük
az igazság megírása eléggé kimu
tatja, hogy a szegedi lapok infor
mátora rosszakaratú ember lehetett
csak.

A helyzet.
— S a j á t t u d ó s i t ó n k t ó l . -Budapest, szept. 1G.

A tegnapi nap izgalmai után ma
valóban csendes nap következett. A
politikában sehol semmi mozgalom.
A koalíció egy lépést sem tesz s —
mint kijelentették — most már csak
a meghívásokat várják. Ilyenképen
az egész politikai világ arra figyel,
hogy mikor megy audenciára Fejérváry Géza báró miniszterelnök, aki
előterjeszti a felségnek a kihallga
tandó politikai személyiségeket.
A függetlenségi párt lapja ma
reggel >illeléke3 felhatalmazás* alap
ján kijelenti, hogy a kompromisszum
hírekből egy szó sem igaz. Ez nyil
ván tendenciával van megírva s a
koalíció hajthatatlanságát akarják
vele kifejezni.
Mint rendesen kormányválság ide
jén most is számottevő politikusok
vannak kombinációban így beszél
tek Zichy János grófról és Széli
Kálmánról, de aligha lehet komolyan
fogadni a kombinációkat most, ami
kor a helyzet annyira kiélesedett és
valóban nem személy kérdésekkel
lehet a válságot megoldani.
A mai nap általában szűkölködik
eseményekben, de bizonyos, hogy a
következő hét sokkal izgalmasabb

A lapoknak Zigány Árpádnak a
vizsgálóbíró előtti állítólagos beis
merő vallomásáról közölt tudósításai
— mint most kiderült — tévesek.
Dr. Bakonyi vizsgálóbíró Zigány
Árpádot eddig egyetlenegyszer hall
gatta ki, akkor is csak nagyon rövid
ideig. A kihallgatás során csak az a
kérdés vettetett fel, hogy fenntartja-e
Zigány Árpád a rendőrség előtt tett
vallomását, vagy azon módosítani
kíván egyet-mást ?
Dr. Bakonyi vizsgálóbíró a vizs
gálat során a tanuk között elsősor
ban Fejérváry Géza báró miniszterelnököt és BánlTy Dezső bárót lógja
kihallgatni.

Egyról-másról.
— B u d a p e s ti

le v é l.

—

Irta : Faragó Jenő.
Budapest, szept 1G.
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Arankát, mielőtt, ennek a levélnek
a megírásába fogtam.
— Mit írjak magáról? Mit mond
jak el magáról? — kérdeztem tőle
és a művésznő fájdalmas rezignációval felelte:
— Nekem már nincs szavam, ne
kem már nincs könnyem! . . . El
mondtam mindent és elsírtam már
mindent! . . . A közöns'g nem is
szereti a siránkozást, a színházak
urai pedig egyszerűen kikacagnak
érte.
Amint hallgattam, amint néztem
Hegyi Arankát, az az impresszióm
támadt, hogy: irne, egy nagyon sze
rencsétlen asszony! Nincs mellette
senki, nem gondoskodik róla senki,
a színház is, amelynek 25 éven át
volt a tagja, egyszerűen — elbocsátja!
Hát a közönség ? . . . A pestiek
hálátlanok! . . . Elfelejtették Lilit,
el A kis alamuszit, el minden alak
ját a nagyszerű művésznőnek, aki
tenyerébe hajtja a fejét és sir, zokog,
csendes keservesen! . . .
*
Olyan volt tegnap a főváros, mintha
ellenség szállotta volna meg. Az
utcák tele voltak a katonasággal és
naphosszat harsogott a trombita és
pergett a dob. Ne Lessék megijedni,
nem volt itt semmiféle ostromállapot.
Katonáék tértek haza a manőverek
ről és a kecskeméti huszárok, a
fejérvári ulánusok innen utaztak
tovább vonaton. És a cakumpakk
nehezebb lett itt egy-egy kilóval.
Mert bizony egyik-másik hadfia egy
kis női szivecskét is cipelhetett ez
után! . . .

— A polgári fiú isk ola uj o sz
tálya. A polgári fiu-iskola második

osztályába felvételre jelentkező nö
vendékek közül az osztály túlzsúfolt
sága folytán az igazgatóság mintegy
ötven tanulót kénytelen volt vissza
utasítani. A hatóság részéről ezen
ügyben sürgős intézkedés történt,
úgy hogy már a tanév elejével egy
második párhuzamos osztályt létesí
tettek, melybe a visszautasított je
lentkezők felvétetnek. Az uj osztály
ban az oktatás hétfőn fog megkez
dődni. Az osztály vezetésére Somogyi
Kálmán oki. polg. isk. tanító lett
ideiglenesen helyettesítve.
— K öszönet n yilván ítás. Az
országos ipartestületeknek e hó 8,
9, 10-én megtartott 7-ik nagygyűlése
alkalmára, az ide érkezendő vendé
gek elszállásolása végeit, csekélysé
gem vezetése alatt bizottság kül
detett ki. Hogy nevezett gyűlés itt
tartatott meg, annak városunk köz
ügyéi iránt igazán érdeklődő minden
polgára csak örömmel gondolhat
vissza, de igen sokszorosnak kell
örömünknek lenni most, amidőn a
körünkben volt vendégeink eltávoz
ván, haza értükkör az első alkalmat
arra használják fel, hogy az itteni
igazmagyar hazafias vendéglátó, ba
ráti sze.etetért hozzám intézett há
lás köszönetüket nyilvánítják, Mint
hogy azonban az itt volt vendégeink
köszöneté nem engem illet és nem
az én érdemem, hogy általánosságban
tőlünk jó emlékekkel távoztak, ez
úton én is kötelességemnek ismerem
úgy a magam, mint a volt elszál
lásoló bizottság és az ipartestületi
elöljáróság nevében hálás köszönetét
mondani. Szabadka város mindazon
áldozatkész vendégszerető polgára
inak és hölgyeinek, akik az említett
napokon kegyeskedtek Szabadka vá
ros vendégeit barátságos házuknál
fogadni Nánay Mihály ipartestületi
alelnök.

Egyszerre mellékes lett minden.
Nem érdeklődünk semmi iránt, nem
ad gondot kopasz fejünknek semmi,
nem bánjuk : férjhez megy-e Fedák
Sári, vagy sem, nem törődünk vele,
hogy kié lesz a János vitéz-verseny
pálmaága; csak egy dolog érdekel,
csak egy dolog bánt, izgat bennün
ket. Ez az egy dolog: a Zeysig-ügy.
Zeysig tanár ur tudvalévőén nincs a
világon és ugyancsak tudvalevőin
igenis a világon van, Zigány Árpád
nak hívják és jelenleg az ügyészség
fogházában ül. Ez a része a dolog
nak rendben van és ezért nincs ál
matlan éjszakánk. De van a mián,
hogy ki áll, ki ül, ki rejtőzik, ki
bujdosik a Zeysig-Zigány háta mögött? ,
A fővárosi kávéházak valósággal fo -'
H Í R E K
gadási irodákká alakultak át:
— Fogadjunk, hogy Bánffy Dezső
TÁJÉKOZTATÓ.
a bűnös! — kiáltják ebben a cso
Szabadkai közkönyvtár ós museum. Nyitva
portban;
amabban
viszont
ez
a
kiál
lesz.
szerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig
tás járja:
Vasárnap délelőtt ) tÖI 12-ig.
— Fogadjunk, hogy Bánffynak Szeptember 17. A vas- és fémmunkások
szakgyülése.
— Dr. W iih eim A dolf gyásza.
semmi köze a dologhoz!
A Zeysig ügy.
vásár 9zept. 16. Ófuttak.
Súlyos csapás érte dr. Wiiheim Adolf
Annyi bizonyos, hogy Bánffyt félti, Országos
Szeptember
23.
A
máv.
altiszti
kör
szü

— Saját tudósítónktól. —
közkórházi igazgató-főorvost. Édes
Bánffyt védi egész Budapest. Most reti mulatsága saját kerthelyiségében.
Budapest, szept. lű.
tűnt ki csak igazán, hogy milyen Szeptember 24. A katliolikus legény- atyja, Wiiheim Mór magánzó, váro
szüreti mulatsága, egyleti helyiségé sunknak egyik legöregebb, közbecsüA mai nap általános érdeklődése népszerű ez az ember és bátran el egylet
ben.
lásben állott iparosa 85 éves korában
mondhatjuk
róla,
hogy
ő
a
politika
a vádtanács döntésére irányult, vájjon
tegnap este rövid szenvedés után el
szabadlábra helyezi-e Zigány Árpádot Fedák Sárija, Kukorica Jancsija, János
— Szám onkérőszék. A félévi hunyt. A család a következő gyász vitéze!
.
.
.
vagy sem. Dr. Ruttkay István elő
hivatalvizsgálatot ma tartották meg jelentést adta ki: Alulírottak mélyen
*
adó biró már tegnap kézhez vette
Annyi vörös plakát piroslik az a városi összes hivatalokban Beze- szomorodott szívvel jelentik Wiiheim
a bünpör iratait tanulmányozás végett.
rédy István főispán elnöklete alatt Mórnak a legjobb apának, nagyapának
utcasarkokon,
hogy
káprázik
belé
a
Dr. Bakonyi vizsgálóbíró előtt ma
A vizsgáló bizottság minden hivatal . dédapának és apósnak tevékeny éleszemünk.
A
szocialista
vezérek
agidélelőtt két uj önkéntes tanú jelent- j
ügykezelését teljesen rendben találta,
kezelt. Ezeknek feltűnése azt a lát tációja igazán mintája annak, hogy úgy, hogy még a délelőtt folyamán i tének 85. évében rövid szenvedés
szatot kelti, mintha a vizsgálatot hogyan kell agitálni. Kis plakát, nagy a számonkérőszék befejezést nyert. ■után 1905. évi szeptemper hó 15-én
' este 8 órakor történt gyászos elhunyegy újabb irányba akarnák terelni. plakát, színes és színtelen plakát,
— A honvédség köréből. A m. ! tát. A megboldogultnak hült tetemei
Simkovics Dávid kereskedősegéd ■komoly és humoros plakát sűrűn
es Tröster Jenő, mindketten házaló váltakozik; de mindnek egy a ten kir. honvédelmi miniszter népfelke szept. hó 17-én d. u. A órakor fognak
könyvágensek sürgős vallomástételre denciája: Munkások, küzdjünk az lési járási felügyelőnek Oravicára az izr. vallás szertartásai szerint a
jelentkeztek. Vallomásaikban elinon-1általános titkos választói jogért! . .. Szabadkáról Tófalvy Gyula m. kir. helybeli izr. temetőben eltemettetni.
Szabadkán, 1905. szeptember 16.
dották, hogy ez év nyarán egy elő Nos, hát a küzdelem holnap meg honvédszázadost helyezte át.
Esküvő. Magyar Imre városi tiszt
kelő nevű vidéki szerkesztő részéről indul és Budapest már készül a
— E lső adom ány az Irodalm i
viselő ma délelőtt tartotla esküvőjét társaságnak. A Zoinborban julius
arra lettek felszólítva, hajlandók vol-i nagyszerű harcra . . .
*
Varga Gizella urhölgygyel, Varga 2-án tartott félszázados iskolatársi
nának-e egy röpiratot több százezer
Ki ne gyönyörködött volna a Hegyi Károly országgyűlési képviselő le találkozás alkalmával Lelbach Péter
példányban terjeszteni. A röpiratnak
címéül az illető a következő címet Aranka művészetében? Ki ne döb ányával. Násznagyokként a meny cservenkai földbirtokos 200 koronát
jelölte meg: „Miért kell lemondani bentene meg az a hir, hogy Hegyi asszony részéről Varga Ágoston adott valamely meghatározandó jóté
Arankát a kapuja elé állítja a Nép takarékpénztári igazgató, a vőlegény kony célra. Az összeg hovaforditására
I. Ferenc Józsefnek ? 1“
Úgy Simkovics, mint Tröster Jenő színház és a fülébe ordítják, hogy: részéről Magyar Jenő földbirtokos nézve a Vértesi Károly, Frey Imre
— Te már öreg vagy, te már szerepeltek. Esküvő után a fiatal és Bikár Vazulból álló rendező bi
készséggel vállalkoztak a terjesztésre,
de a röpirat ügyében aztán senki beteg vagy, te már elmehetsz; fel is pár nászutra ment.
zottság kéretett fel, akik e napokban
— Baja k özgyű lése. Baja város úgy határoztak, hogy az adományo
sem tárgyalt többé velük s igy nem ut, le is ut! . . .
A magyar közéletben rendes dolog törvényhatósági bizottsága szeptem zott összegből 100 korona adassék
tudják, megjelent-e az, vagy sem?
Dr. Bakonyi vizsgálóbíró a felvett a hálátlanság. A művészi életünkbe ber havi rendes közgyűlését 19-én az alakulóban levő Bács-Bodrogh
jegyzőkönyveket nyomban csatoltatta csak most vonul be ez a kvalitás kedden délelőtt fogja megtartani megyei irodalmi társaságnak. Ennek
a vádtanácsnál levő többi iratokhoz, és ebben az egy dologban éppen a Bezerédy István főispán elnöklete az ideiglenes elnöke a társaság cél
jaira már átt is vette az adomány
amelyek a Zeysig ügyre vonatkoznak. Népszínház jár elől. Fölkerestem Hegyi alatt.
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összeget. így lett Lelbach Péter az lapii’ó, a «Zombor és Vidéke* volt Teréz a neve. E névre úgy tett szert,
belmunkatársa lesz.
hogy egy Bazsó Teréz nevű 15 éves
első alapitó tag.
— Szélhám os h lrd etésgyöjtö. szentesi cselódleány munkakönyvét
Szabadka cím - és la k 
Több oldalról járultak panaszszal ellopta s azt meghamisította. Az ál
jegyzék e.
rendőrségünkhöz, hogy néhány nap Bazsó Teréz a múlt évben Szegeden
Még ez évben megjelenik Kladek előtt városunkban egy szélhámos is szolgált, miért is a rendőrség
és Hamburger, lapunk kiadóinak ki szerb tartózkodott, aki Popovics Jó most ezen a nyomon tette folyamatba
adásában Szabadka cim és lakjegy zsef nyug. szerb őrnagynak adta ki a vizsgálatot ellene.
zéke 55.000 névvel. Hogy mily hiányt magát, s mint a belgrádi »Narodni
— Lólopás. Nagybecskerekről táv
pótol ez a könyv, azt már nagyon List* cimü napilap jelenlegi szer iratoztak rendőrségünknek, — hogy
sokszor kiemelték. Lapunk mai szá kesztője hirdetések gyűjtésével fog Kirch Ádám odavaló lakos kocsiját,
mához mellékelve is van a munkára lalkozott s e címen többektől kisebb melybe két értékes ló volt fogva,
vonatkozó értesítés. A munka szedés nagyobb pénzösszegeket csalt ki. A ismeretlen tettes ellopta.
alatt van és éppen ezért figyelmez hangzatos címekkel szédelgő csaló
— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
tetjük a hirdető közönséget, hogy kézrekeritése végett rendőrségünk
ségletünket beszerezni, cipő, kalap,
hirdetését minél előbb adja be, nehogy köröző levelet bocsájtott ki.
flu öltön yök , úri és női divat
az esetleg kimaradjon. Hogy egy ily
— Az utak Ctisztántartása és a Cikkekben, úgy forduljunk, a jóval
munkában mily nagy fontossága van
a hirdetésnek, azt kiemelhetjük, ha vízhiány. Több hatodik köri ház- m egn agyob b ított V ersenyáru üz
utalunk arra, hogy hasonló természetű tulajdonos fordult hozzánk ama kére leth ez Szabadka, papucs piac. 1082
— S zilágyi és D isk an t miskolci
könyvekben a legmesszebbre eső kül lemmel, hogy tegyük szóvá lapunkban
föld vállalatai is hirdetnek. A könyv ama körülményt, hogy az ujonan gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
ötezer példányban jelenik meg, állan kövezett István-utcában valóságos lamint legújabb „Villám" centrifu
dóan használják a hivatalok, válla szemétgyűjtő telep van. A kövezeten gális bogy ózó és zúzógépeire felhív
latok, egyletek, úgy, hogy a hirdetés hetek óta összegyülemlett hulladékok juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
senkinek a figyelmét nem kerülheti veszélyeztetik a környékben lakók dők különösen a cég által feltalált
egészségi állapotát. A háztulajdono és készített Kossuth „Kincsem" és
ki és állandóan szem előtt van.
sok még valamennyire enyhíthetnének „Hegyalja" borsajtók, nemkülönben
— E ljegyzés. Grosz Ignác, a hely az állapoton, ha locsolni lehetne, de
beli párisi szabó-üzlet tulajdonosa sem az István utcában, sem pedig a a nagyüzemü préseléshez készített
eljegyezte Weisz Janka kisasszonyt, szomszédos Gréci, Harmat és Odor „Rákocy" „kettős kosara" sajtók,
Weisz Sándornak, gróf Eszterházy utcákban egyetlen kút sincs, amelyek amelyeknél a régi világfából készített
mászlonyi birtoka tiszttartójának leá a vízszükségletet némileg is kielégít prése geniálisan egyesítve van a
modern technika vívmányaival. A
nyát.
hetnék. A méltánylandó kérelem sajtó felső része acél, alsó része
— A Kath. L eg én y eg y let szil folytán felhívjuk a köztisztasági fel faszerkezet. Ennélfogva a must sehol
réti m ulatsága. A szabadkai Kath. ügyelőséget .és a tanács figyelmét, sem érintkezik vasrészekkel, hanem
Legényegylet saját pénztára javára hogy az abnormis állapot szanálása csak a fával, ami a must színét,
1905. évi szeptember hó 24-én, va végett mielőbb intézkedés történ izét, zamatját nem befolyásolja. A
sárnap saját kerthelyiségében (IV. k., hessék.
törkölyt sem kell összevagdalni, ha
Rákócy-utca 20.) nemzetközi világ
— A tartalékos halála A 7-ik nem kisebb darabokban is könnyen
postával egybekötött zártkörű szüreti hadtest hadgyakorlatai szerencsésen ki lehet venni. Az 1902. évi egri
mulatságot rendez. Belépő-jegy sze és minden komolyabb baleset nélkül és a pozsonyi II. mezőgazdasági
mélyenkint előre váltva 1 kor., este véget értek, csak a lefuvás után, országos kiállításon a cég borsajtói
a pénztárnál 1 kor. 20 fill. Jegyek a csapatok beszállásolásánál történt első díjjal, aranyéremmel lettek kielőre válthatók az egyesület tagjainál. halálos szerencsétlenség. A temesvári tüntettve.
1135
— A vigalmi bizottság tagjai: Ko pályaudvaron a 43-ik gyalogezred
vács János, vig. biz. elnök, Skultéty legénységét helyezték el egyik katonai
Béla jegyző, Koritko Róbert, Krix vonatban, miközben a szerencsétlen
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Endre, Ivánovits Jenő, Nagy Demeter, ség történt. A legénység ugyanis a
Szécsényi István, Gsajkás Lajos, Se sínek között állott és nem vették
Az orosz forradalom .
rés Gyula, Mojzes Antal. — Csőszök: észre, hogy a tolatásnál elszabadult
T iflisz, szept. 16. Sirinkij tábornok
Kovács Jani, Krix Endre, Nagy D., egyik kocsi közeledik. A kocsi az
Csajkás Lajos, Gerbics György és — egyik tartalékos derekán ment ma reggel a következő táviratot
Jovicza Pista. Csősznők: Bognár Ka keresztül és rögtöni halálát okozta. kapta Bakuból: A város különböző
helyein lövöldöztek. Kisebb összeüt
tica, Vörös Katica, Horváth Ilonka, A vizsgálatot megindították.
közések is voltak, miközben néhány
Szeitcz Teruska, Szabó Matild és
— Gondnokság. A szabadkai kir. embert megöltek. A helyzet válságos,
Balogh Piroska. Öregbiró Ivánovics törvényszék Kocsis Ferencz zentai
Jenő, kisbiró Koritko Robi, jegyzők lakost elmebetegség miatt gondnok mert a tatárok között nagy az izga
lom.
Mérth István, Kelemen Sándor, bör ság alá helyezte.
tönőrök Szuknovics Gergely, Bartus
R a b ló k az erd őben.
—
Szökött
katonák.
A
katonai
Töhötöm, postás Szécsényi István,
B elicse, szept. 16. Weber Ferencet,
parancsnokságok
két
szökevény
ka
postásnő Zsuffa Irma.
tona köröztetését kérték rendőrsé a szlavóniai drávavölgyi vasút hiva
— A »Szabadkal Gazdakör* által günktől. Az egyik szökevény Schmidt talnokát ma reggel 4 órakor a Jelasz
f. hó 10. napján rendezett csikódija- Antal 26 éves bácsalmási illetőségű erdőben ketten megtámadták és
zás alkalmával kiosztott dijakhoz közlegény, aki a 3. honvédhuszár elraboltak tőle egy 10,000 koronát
hozzájárultak: Regényi Lajos, Vojnics ezred állományában volt s Szegedről tartalmazó dobozt. A vasút igazga
Simon, Lipozencsics Lázár, Kiss Lajos, tűnt el, a másik Nimcsevics János tósága 500 korona dijat tűzött ki a
dr. Biró Károly, Törley Gyula, Sza őrvezető a szabadkai 86. gyalogezred tettesek kinyomozására.
badkai takarékpénztár és népbank, helybeli zászlóaljától szökött meg.
A kolera.
dr. Vojnits Gyula 20—20 kor., dr.
H angverseny. A Délmagyar
Königsberg, szept. 18. VarnikainJaniga János, Szabadkai keresk. és országi Zeneképezde növendékeinek
iparbank, Szabadkai ált. takpénztár 36 tagból álló zenekara Lier Fábián ban tegnap délelőtt egy koleragyanus
részv.-társ. 10—
-1<> kor., Vujkovics karnagy vezetése alatt Szabadkára tünetek között meghalt asszonynál a
Cz. Lukács, Lendvay Mihály, Vujko érkeztek és a Nemzeti nagyszálloda bakteroologiai vizsgálat kolerát kon
A szükséges óvintézkedéseket
vics Cz. Pál, Rádics Jácó, Manojlovics kerthelyiségében ma és holnap este statált.
Vladiszláv és Rádics Dusán 5 —
—
5 j hangversenyt rendeznek. A 11 és 15 szigorították.
A V ezúv háborgása.
koronával. Az adományokat ezúton év közötti elismert tehetségű fiatal
is megköszöni az Elnökség.
B udapest, szept. 16. Rómából
müvésznövendékek a spanyol udvar
— Tem etés. Ma délután temették meghívására Madridba utaznak s jelenti egy távirat: A Vezúv mind
el Zemina Lajos önkéntes tűzoltó ezen ütjük megszakításával mutatják egyre jobban háborog. A nap folya
őrparancsnokot nagy részvét mellett. be művészetüket városunk közön mán a Vezúv környékén hullámszerű
földlökések voltak érezhetők. A stromAz önkéntes tűzoltó testület tiszti ségének.
boli is sajátságos háborgást fejt ki.
kara és legénysége W\nczel Lajos
— Bazsó Teréz. Ennek a szen
parancsnok vezetése alatt testületileg tesi leányzónak a neve már tegnap A kalábriai földrengés idején a folyók
kisérte az elhunyt bajtársát utolsó megfordult az újság hírei között. árja pnegdagadt és egyéb jellemző
útjára.
Azért került pedig a neve a nyilvá jelenségek is észlelhetők voltak. Sci— Uj pártlap. Jövő hó elsején nos hírek forgatagába, mert Szabad viglianoban a föld egy helyen meg
„Bácsmegyei Függetlenség1' cim alatt kán ellopott a Steinitz R. és fia hasadt, a folyó pedig majd eltűnt,
Zomborban uj lap fog megjelenni, cégtől 800 korona értékű divatcikket. majd meg újra visszatért.
mely a megyei függetlenségi párt A szentesi rendőrség értesítette a E lég ed etlen ség K oreában.
hivatalos orgánuma lesz. A lap fele szegedi kapitányságot, hogy Bazsó
Berlin, szeptemcer 16. Szeulből
lős szerkesztője Jovánovits József dr. Teréznek más bűne is van. Első jelentik a Berliner Tageblattnak:
ügyvéd, szerkesztője Kiss Antal hir- sorban az, hogy neki nem Bazsó Koreai lapok tudósításaiból az tűnik

ki, hogy az egész országban egyre
nő az elégedetlenség Japán uralma
ellen. A délvidéki kerületekből nagy
néptömegek vonultak Szeul felé,
hogy a japán elnyomatás ellen
tiltakozzanak. A tiltakozók tömegét
japán csendőrök erőszakkal oszlat
ták szét. Az eközben kifejlődött
harcban egy csendőrt megöltek és
sok koreait megsebesítettek.

TÖ R VÉNYK EZÉS.
B ű n ü gyi főtárgyalások.

A sza

badkai kir. törvényszék büntető ta 
nácsa a jövő hétre a következő bűn
ügyeket tűzte ki főtárgyalásra: Szep
tember 18-án: Krizsanovszki István
rágalmazás. Dobéi Imre okirathamisitás. Vidákovics Mátyás erőszakos
nemi közösülés. Sági Sándorné lopás.
Szeptember 20 án: Szuv ijcsics István
lopás. Ifj. Vida János hatóság elleni
erőszak. Bukvics Róza lopás. Mijin
Marin hatóság elleni erőszak. Szep
tember 22-én: Mátics Milán rágal
mazás. Pauli József közveszélyes
bűncselekmény. Brájkó Mátyás és
tsai hivatalos hatalommal való viszszaélés.

REGEN! CSARNOK.

A HÁREM NŐ.
Irta : Dugovich Imre.
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— Kár volt a táncra figyelmez
tetni, bátyám. Ez majd még izgatottabbá teszi.
— Későn jött figyelmeztetésed,
de most már a dolgon nem változ
tathatunk. Lehet különben, hogy az
aggodalmam egészen fölösleges.
Miközben Máté és Kálmán beszél
gettek, a főhadnagy Olgával táasalgott.
— Nos, főhadnagy ur, kezdé Olga,
aki ingerkedő természetét ma nem
tudta féken tartani, meglephetnénk.
Kálmánt és Máté bátyánkat. Mire
visszajönnek táncba áthatnánk. Meg
kellene mutatnia Máténak, hogy nem
fél a versenytől. Ahogyan most vi
selkedik, szinte hajlandó az ember
azt hinni, hogy megbánta a fogadást.
— Úgy látszik a grófnő is cél
táblájának választott ki, börzenkedett a főhadnagy
— Ah, ah, de kedves, még utóbb
velem lesz baja. Főhadnagy ur, nem
ajánlom, hogy velem kezdjen ki, ni i
nagyon jó kedvem van. Nézze csa..
Zorkát. Bámulatos teremtés. Egyetlen
egy percet sem pihen. Úgy viselke
dik, mintha ő lenne maga a boldo
ság. Nem vette észre, hogy Iván
jobban figyel rá, mint a menyasszo
nyára.
— Nem grófnő, hanem ha már
megtette a megjegyzést, engedje meg.
hadd kérdezzem meg ennek az okát.
— Az okát? Nos én azt sejtem,
hogy Iván nem is a menyasszonyába,
hanem Zorkába szerelmes.
— De hiszen akkor elvette volna.
— Ha Zorka hozzá ment volna.
— És mért nem ment volna hozzá?
— Nagyon kiváncsi, hogy azonban
a kíváncsiság ne gyötörje, hát meg
súgom magának, hogy Zorka aligha
nem másba szerelmes és Iván csak
az ő kedvéért vette el a menyasszo
nyát. Tudja, hogy ezzel is bebizo
nyítsa szerelmének önzetlenségét.
— Különös, azt azonban el kell
ismerni, hogy Ivánnak nincs rossz
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ízlése. Vájjon Zorkának van-e olyan
jó ízlése.
— Van bizony, de ezt az ízlést
már nem árulom ol. Elárnám, ha
nem tudnám, hogy akármilyen jó
ízlése is Tan a kicsinek, a szerelmé
nek platóinak kell maradni.
— Talán elérhetetlen az imádott ?
Érdekes szerelőm; nem valami me-ebeli királyfiu az imádott?
— Most már elég a kérdezöskö
dósból. Nos, nem akarja megelőzni
a táncban Kálmánt és versenytársát ?
Jöjjön, jöjjön. Nézze, Zorka most
rendezi a dalos leányokkal a kólót.
Siessünk, hogy ki ne szoruljunk.
Folyt. köv.
Telelői uerkeizté:

D U O O V IC H

I M K K.

Laptnlnjdonosek l A Z A L l P I T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám : 62.

Nyilttér.
Fam unkások figyelm éb e!
A famunkások helyi csoportjának
legutóbbi szervező bizottsági értekez
letén elhatároztatott, miszerint illés
Jánossal egy műhelyben szervezett
munkás ne dolgozzék. A sok panasz
mely Illés ellen felhozatott, meggyőzte
a jelenlévő tagokat, miszerint mél
tatlan arra, hogy szaktársnak tekint
sék. Legutóbb is Puckel Gyula mű
helyéből kiüldözte a szervezett munkásokat hízelgő árulkodásai folytán.
Miután Puckel Gyula Illés árulkodá
sai miatt szaktársainkat elbocsájtotta
a munkából s igy tisztességes szer
vezett munkás Puckel Gyulánál mun
kát nem vállalhat, amiért is reá a
bojkottot kimondották. Famunkások!
kerüljétek a Puckel—Illés-féle érdekszövetkezetet.
A szervező bizottság nevében:
Galambos Mihály.
lí rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

KIS HIRDETÉSEK.
M üdén s:?6 O f i l l é r V astag betűkből ©
z. f é r le g k ise b b h ird etés 3 0 f i l l é r
k Ót
fill telj*es ellátást kapA u l I n h v líln Ilii hat H attyú gőzrnosóda tulajdonosánál Szalay László-utca
Bárány köz.
1026
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Pályázati hirdetmény.

g é p e im

ugorkát és paprikát

BARACK

Eladó ház és teiek.

jókarban lévő e la d ó .

S íto r
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Dr. B iró K ároly,
polgármester.

tel előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet István-utcában
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
b e t Dr. Blum Lás óló orvosnál Petöfi-u.
___ ____________________________ 1031

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

Yoi/nlrfná
ki a német franczia nyelvben
i l v l v l v l l v perfect, 3 elem i-kolás fiú
mellé azonnal felvétetik Értnkezhetni dr.
Blum László orvosnál Szabadka Petőfiutea.
1030

Ri/lHi
h ir iK I h

Egy jó karban levő bicikli el
ado. I. Wesaelényi-utca 218.
1027

s z á n tó fö ld

JtKÓHAZ

álló vendéglőhelyiséggel a gimná
H
ziummal szemben 1000 négysz. m. terület

regényeket és zenemüveket az Antikvá
rt un könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gyninasium m nl. A világhírű »Progp >« cigaretta hüvely főraktára Nikotin
inon es egyptomi papír 100 hüvely egy do
bi »z csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz
o a k 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön
könyvi á r havi díja 30 kr egyedül az An
tik v á riu m könyvkereskedésében. Képes le\e e z ő lapok nagy választékban csak 1 kr
drbja az Antikváriumba.
1010

s z ő lő tö r ő

(Isi szabadjai B«rst<iB-fftc fliest»g»t<a (s aOiyugagtlKa-Ktisert.

Szives tudomására adom a t. kö
Néh. br. Rudics József a Szabadka
zönségnek, hogy igen nagy mennyi
sz. kir. város területén született, a
felsőbb és az ezekkel egyenrangú
ségű
tanintézetek, valamint a középiskolai
és az ezekkel egyenrangú tanintéze a legjutányosabb áron kaphatók.
tek növendékei, továbbá a polgári és
I f k o v ie s P á l ,
tettem el, amely az idén különösen
elemi iskolák szegénysorsu növen
dékei segélyezésére többrendbeli ala gép- és épület lakatos. (Bárány-szálló sikerült; tehát ha a t. közönségnek
kis köze.
tetszik, úgy a telefon utján is meg
pitványi segélyösszeget létesítvén,
rendelheti. (Telefon-sz. 269. Lakás:
ezen segélyösszegek a folyó tanévben
1. kör, Kölcsei-u. 252. sz., a volt
ismét felosztás alá kerülnek.
Ezen alapítványi összegek a kö
Első Alföldi Cognscgyár Részvény arsaság és régi Schönstein-féle ecetgyár. Saját
ház) Ötven darabtól fölfelé házhoz
vetkezők:
SFeszfinomPógyár Kecskeméten
szállítom. Azonkívül még jó
I.
AJ AN EJ A :
A felső és ezekkel egyenrangú 1166—1.
4 8 -a s L I K Ő R
e c e t-e s z e n c ia
tanintézetek tanulói részére:
2 darab 300 koronás
PORT R O Y A L RUM
is kapható, amelyért kezeskedem,
2 » 200
ÖRDÖG LIKŐR:: ::
hogy benne az ugorka és paprika
4 »
100
állandó. — Az ecetnek literje 4, az
JÉG LIKŐR ::
II.
eszencnek pedig 10 kr.
B A R A C K L IK Ő R ::
A középiskolai és ezekkel egyen
Szives pártfogást kér
r
-COGNAC
rangú tanintézetek tanulói részére:
Mindenütt
pálinka
1155
B e r n s t e in U n til.
2 darab 200 koronás
C R É M É k a p h a tó .
4 - 1 0 0
KECSKEMÉTI MENYECSKE-likör gyártmányai*.
50
12
III.
A polgári iskolák növendékei ré
A Kölcsey-utcában (Kun*zabószére :
féle ház), valamint ugyan e hagya
4 darab 40 koronás
tékhoz tartozó s K elebián fekvő
20
12
73/4 láncos
IV.
1189
Az elemi iskolák növendékei rérészére:
30 darab 10 koronás
Értekezhetni
n 88 a rajta lévő tanyával, továbbá a
60 »
5
»
tuki ugarokon a 2 düllőn fekvő 2
I
I
I
.
k
ö
r
,
S
i
s
a
k
u
.
1
4
9
.
Felhívom ennélfogva mindazon
lánc szántó szintén
szegénysorsu tanulókat, kik ezen
Rudics-féle ösztöndíj valamelyikét
szabadkézből azonnal eladó.
elnyerni óhajtják, hogy az eziranti
Bővebb értesítés nyerhető
pályázati kérvényeiket
a) a vagyoni viszonyaikat,
K u n s z a b ó M ih á ly
b) szabadkai születésüket és ille Bognír- és Lakatos-utca sarkán,
pékmesternél II. kör, Dezső-u.
tőségüket,
c) azt, hogy elemi, polgári, közép
k ö zel a v a su l hoz,
vagy felső tanfolyamét tényleg hall
s A
gatnak is.
d) kifogástalan erkölcsi magaviseBővebb felvilágosítást ad:
3
lelüket igazoló okmányaikkal felsze
relve folyó évi október hó 5 ig
pr, Weisz Jctiö, ügyVéd.
k e th e ly is é g é b e u
bezárólag méltóságos B ezerédy Ist 1167
(Batthyányi utca.)
ván főispán úrhoz Szabadkán nyújt
sák be.
A nem szabadkai születésű és
illetőségű egyének kérvénye figye
Ö
R
A íiim b iia z e n c k a r a
lembe nem vétetik.
Szabadkán. 1905. évi szeptember
hó 15 én.

q y Petőfi utca főhelyén, 30 év óta fen-

Vesz használt tankönyveket

U j s z e r k e z e tit

1194

7 0 fo r in té r t
■ e la d ó
egy jó karban lévő

zongors
1185

r á ,.

ja v ítá so k a t jó l,
olcsón, p o n t o < s a n eszk özöl

együtt vagy külön-külön
és az udvarban egy

nagy

ra k tá r,

ta r t.

M egbízható és szorgalm as

STURCZ GYULA

ügynökök

órás mester.
1193
(Föposta sorában, régi halpiac.)
••

H elyiség-változtatás folytán

két üzlethelyiség

z e n e e s té ly t

— jó tá llá s m e lle tt —

Cim a kiadóhivatalban.

a gimnáziummal szemben IcVö
dr. Blum-féle házban

Jani

Ü z e m b e n le v ő

s z ik v iz g y á r

olyan

vidékről, ahol a szőlő
m egterem és szőlőmiveléssel fog
lalkoznak és ahol a filoxera pusz
tításait már megkezdette vagy
pedig ahol szőlőülte léssel foglal
koznak: szép, állandó és biztos
mellékkeresetre tehetnek szert, ha
címüket közlik H egyi L ajossal
Budapest, KIrály-u. 1 3 .1.

tiüiKeUzett ütleggel
is aazí-KíjzBKKKel
KetUezS fizetési föltdteleK mellett

m

1178

eladás

finom csemege akácz és kiváló jó
mely m ű h elyn ek is alkalmas,
minőségű fen yő
Kisebb nagyobb szántó-, kaszáló-,
f . é v i n o v e m b e r h ó 1 - t ó l erdő- és szőlő-birtokok eladásával és
v
i
r
á
g
m
é
z
▼ételével is megvagyok bízva s föl
1133 világositásokat levél utján is elintézek.
(gyógyméz) kapható
É rtekezhetni K e r t é s z
A l b e r t n á l ugyanott.

H a jn a l B e r n é t,
1187

Kis-Kun-Halason.

1184

Karácsonyiénál
Fiizfávutcsa 313.

