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E lőfizetési árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.

S zerkesztőség és k iadóh iva ta l
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

A válság.
Budapest, 1905. február 18.

A dolog természetében rejlik, 
hogy a krízis megoldása csak 
vonatottan halad előre. A nor
mális lefolyást mindenekelőtt 
akadályozza, hogy ma a ma
gyar parlamentben nincs olyan 
párt, mely abszolút többséggel 
rendelkeznék. így hát egysze
rűen a közismert programmja 
alapján egyetlen pártot sem le
het megbízni a kormányzással. 
Több frakció egyesülésére van 
szükség parlamenti többség al
kotása céljából. Ez pedig csak 
uj, — ad hoc megalkotott kor
mányzati programm alapján le
hetséges. Mindenekelőtt is kon
statálni való, hogy frakciók ösz- 
szevonására a mai adott hely
zetben sokféle kombináció le
hetséges. így szó lehel a 67-es 
alap híveinek csoportosulásáról, 
az egész ellenzék szövetkezésé
ről kormányzati célrá, szó lehet 
a liberális elemek sorakozásáról 
és sok egyéb szempont szerint 
való alakulásáról. Az kétségtelen, 
hogy minden párt szeretne részt- 
venni az aktív kormányzatban, 
— a mi meglehetős tülekedést 
eredményez, mely ha nem is 
látható nyíltan, de egy és más
jelenségből észlelhető.

** *
A kialakulást végre is az 

fogja eldönteni, hogy lehet-e 
többséget verbuválni egy olyan 
kormányzati programmnak, — 
mely gazdasági téren is, kato
nai téren is számol a kivihető 
ség lehetőség feltételeivel. A 
belpolitikai téren mi sem aka
dályozza az átalakító reform 
munkát. Ám gazdasági téren 
nemzetközi helyzetünk, katonai 
téren Ausztriához való, ma még 
fennálló, közjogi viszonylatunk, 
a 67-es jogalap radikális át
alakítást lehetetlenné teszi. A 
függetlenségi párt obligója a vá
lasztókkal szemben kétségtelen 
mind e kérdésekben Nekik tehát

bajos az engedékenység. A ko
rona viszont nem tekinthet el 
az ö szempontjaitól, melyek 
végre is országos szempontok. 
A német szerződés a közös 
vámterület alapján köttetett, a 
67-es k egyezést eltörölnünk 
ugyan lehetséges egyoldalulag 
is, ám uj közjogi rendezést 
Ausztriával — kölcsönös meg
állapodásokról lévén szó csakis 
Ausztria hozzájárulásával hoz
hatunk létre. Mindez bonyodal
makhoz vezet, melyek végső 
eredményben az országot káro
sítanák. Bűnt követ hát el, a 
ki azt mondja, hogy ebben a 
válságban a király és a nem
zet állanak egymással szemben. 
Nem igaz. Itt a különböző nem
zeti étetérdekek összeegyezteté
séről van sző, — mely nehéz 
munka és sok bölcseséget, hig
gadtságot kíván.

** *
Egy előkelő, objektív gondol

kodású államlerfiu szájjából hal
lottuk a napokban a következő 
igen találó megjegyzést:

— Nem akarom kicsinyleni 
Tisza István gróf kvalitásait, 
melyek balsikere dacára is két
ségbevonhatatlanok. De a mai 
helyzetet különösen egy tényé
vel tette ilyen vigasztalanná. 
'Természetesen — akarata elle
nére, csak a viszonyok saját
ságos alakulása folytán. Ez a 
ténye az a vívmány, mely a 
honvédségnek tüzérséggel és 
műszaki csopatokkal való ellá
tását jelenti. Ha ezt a vív
mányt most kapja az ellenzék, 
a katonai nehézségeket egyelőre 
leküzdöttük volna. Akkor pedig 
semmi üdvös hatása nem volt 
a vívmánynak. Én azt gondo- 

j lom, ha egy államférfimnak 
I ilyen nagy adut van a kezében, 
avval ütést kell csinálnia. Tisza 
gróf avval az aduttal nem csi
nált ütést . . .

Andrássy a k irá ly n á l. Becsből 
táviratozzak a Budapesti Tudósító
nak: Ö Felsége Andrássy Gyula 
grófot, ma délután 3 órakor külön
ít ihalgatáson fogadta.

Az autonóm  vám tarifa . Az osz
trák parlament vámügyi bizottsága 
letárgyalta és elfogadta az egész 
autonóm vámtarifát. A vita során 
szóba került természetesen a gaz
dasági különválás kérdése s indít
ványt tettek egy önálló osztrák vám
tarifa kidolgozására. Ezt az indít
ványt azonban elvetették. Viszont Gall 
báró osztrák kereskedelmi miniszter 
két figyelemreméltó kijelentést tett. Az 
egyik, hogy »arra a nem kívánt s re
mélhetőleg be nem álló esetre*, ha 
Magyarország külön vámterületet állít 
fel, a kormány rendelkezésére fogja 
bocsátani az anyagot az autonóm vám
tarifa megfelelő revíziójára, a másik 
hogy a német birodalommal semmi
féle megállapodás nincs a vámkülö- 
nités eshetőségére. Az első azt jelenti 
hogy vámkülönülés esetén Ausztria 
a most elfogadott autonóm vámta
rifánál is súlyosabbat akar megálla
pítani Magyarországgal szemben, a 
másik pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy 
vámelkülönülés esetén tényleg kér
désessé válik a német kereskedelmi 
szerződés.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A k épviselőh áz első ülése.

— S a j á t t u d ó s i t ó n k t ó l .

Budapest, 1905. feb. 19-én.
A mai ülés a mandátumok átadá

sának és a képviselőknek osztályokba 
sorsolásának van szánva. A képvise
lők ebből az alkalomból majdnem 
teljes számban gyűltek össze.

A folyosó népes és mozgalmas. 
Az ifjak ismerkednek, a régebhje 
politizál. Az érdeklődés Andrássy 
Gyula grőfnak bécsi útja iránt nyil
vánul. A vénnesebbje nagy remény
kedéssel tekint a királyi audencia 
elé. a higgadtabbak azt jósolgatják, 
hogy hetek telhetnek még bele, a 
mig a helyzet tisztázódik.

Nagy csoport veszi körül itt Tisza 
István grófot, amott Kossuth Ferencet.

Érdemleges nyilakozatot azonban 
egy sem tesz. Kossuth Fereoc mókára 
fogja a dolgot, hogy a kiváncsisk«>- 
dás elől kitérjen.

— Majd elolvassák az újságban, 
mi történt Bécsben. Hisz olyan jó

értesüléseik vannak, hogy még a 
felség és közöttem folyt párbeszédet 
is vissza tudták adni.

Madarász apó érkezett meg most.
Mindenünnen szeretettel üdvözlik, 

Bosenberg Gyula pedig emigyen:
-  Engedd meg, bátyám, hogy 

benned a kormánypárt legidősebb 
tagját üdvözöljem.

— Fiuk — mondja Madarász apó 
jó lesz beljebb kerülni, mert meg
nyitom az ülést.

A társaság megfogad'a a szót és 
a terembe vonul, a hol akkor a kar
zatok már túlzsúfoltak ismét.

Tizenegyedfél óra volt, a mikor a 
korelnök az ülést megnyitotta.

Madarász József: T. képviselő urak! 
Az ülést megnyitom. Ifjabb Mada
rász József olvassa fel a jegyzőköny
vet.

Ifj. Madarász József a jegyzőköny
vet olvassa.

Ugrón Gábornak megjegyzése vari. 
Azt a törvényt, a melyre hivatkozás 
történik, szakasz-idézéssel kell jegy
zőkönyvbe iktatni.

Madarász József: Ki fog igazit- 
tatni. A jegyzőkönyvet hitelesítették. 
A miniszterelnök ur óhaji szólani.

Tisza István gróf: Egy legkegyel
mesebb királyi kézirat érkezett hoz
zám, kérem felolvasását.

Szunyogh Mihály jegyző felolvassa.
Mi I. Ferenc József, Isten kegyel

méből ausztriai császár, Csehország 
királya stb. és Magyarország apos
toli királya.

Hü Magyarországunk és Társ
országai zászlósainak, egyházi és 
világi főrendéinek és képviselőinek, 
kik az Italunk 1005. évi február 
hó 15. napjára Budapest fó és szék
városunkba összehívott országgyűlé
sen egybegyülnek, királyi üdvözle
tünket.

Kedvelt Híveink! Közbejött akadá
lyok miatt a jelen országgyűlést 
atyai szivünk óhajtása szerint trón- 
beszéddel meg nem nyithatván, azt 
jelen leiratunkkal ezennel inegnyi- 
toltnak nyilvánítjuk. Kikhez egyéb
iránt királyi kegyelmünkkel állan
dóan hajlandók maradunk.

Kelt Bécsben, 1905. évi február 
hó 16-án.

Ferenc József s. k.
Gróf Tisza István s. k

SzabadHa

h íd o n  2 0 2 . sz. -  papucs-piac.
Ebben a szűk esztendőben ha már mu
latni megyünk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
versenyképes árakban szerezzük be,
o o o o o o o o o o o o  és azt csak a

SztojfcoVics p.fotgljiizlete n a lk tl.
-ben élhetjük el, hol mindennemű báli 
czij.öket, keztyüket, harisnyákat, in- 
geket, nyakkendőket és sok-sok más 
cikkeket bámulatos olcsón szerezhet
jük be o o o o o o o o o o o o o o
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Madarasa József: Hódolattal tu
domásul vétetik és a főrendiházhoz 
átküldetik. És most a megbízóleve
lek átadására kerül a sor. Felkéri 
a körjegyzőket, hogy a mandátumo
kat vegyék át.

Szunyogh Mihály és Kerese György 
körjegyzők a terem közepén elhelye- 
lyezett asztalhoz ülnek, hogy a man
dátumokat átvegyék.

Teleki Pál gróf a névsort olvassa.
A képviselők az asztalhoz járul

nak sorba és átadják mandátumaikat.
Apponyi Albert grófot, amikor 

megbízólevelét átadja, a baloldal 
megéljenzi.

Dániel Gábort megabcugolja a bal
oldal, Kossuth Ferencet viszont meg
éljenzi.

A folyosón ezalatt Kossuth Fe
renc Apponyi Albert gróffal, Bánííy 
Dezsővel és Zichy Aladár gróffal 
konferál.

Idebent ezalatt hol éljeneznek, hol 
abcugolnak, amint népszerű vagy 
népszerűtlen ember adja át mandá
tumát.

Tisza István gróf mellett, a mikor 
megbízólevelét átnyújtotta, a szabad- 
elvüpárt zajos tüntetést rendez. A 
horvát delegátusok névsorának fel
olvasása következett, majd a mandá
tumokat szíjakkal lekötözték.

Madarász József korelnök: Az 
osztályokba sorozás következik majd. 
Panaszok Medián Vazul és Vlád 
Aurél ellen érkeztek be. Az osztá
lyokba való sorozás előtt az ülést 
fél órára felfüggesztem.

Szünet következett.
A képviselőházban az osztályok 

sorolásának befejezése után a Ház 
elhatározta, hogy legközelebbi ülését 
kedden tartja. Hétfőn az osztályok 
alakulnak meg.

A főrendiház ülése.
Budapest, 1805. február 18.

A főrendiház szintén tartott ma 
ülést, pontban délben, abból a vég
ből, hogy az országgyűlést megnyitó 
királyi leiratot tudomásul vegyék. A 
méltóságos Ház, mint rendesen, ma 
is gyéren látogatott volt.

Szabó Miklós korelnük az ülést 
megnyitja és az országgyűlés meg
nyitásáról szóló királyi leiratot fel
öl vastatja.

A főrendiház hódolattal tudomásul 
vette.

Tisza István gróf jelenti, hogy egy 
királyi leirat érkezett, melyet ime 
itt átad.

A királyi leiratot felolvassák. E 
szerint a felség a főrendiház elnökévé 
Gsáky Albin grófot, alelnökökké: 
Ernuszt Kelement és Kemény Kál
mánt nevezi ki.

Gsáky Albin gróf elfoglalja az el
nöki széket. (Éljenzés.) Harmadizben 
ér — úgymond — a kegy, hogy a

király a főrendiház elnökévé kine
vezett. Kéri a főrendeket, hogy tisz
tében támogassák. Elfogulatlanul és 
igazságosan tölti majd be tisztét. 
Aggodalom töltötte el, a mikor az 
utolsó ülésen részt vett. Ez még 
most sem vonult el, mert az árnyék 
nem tűnt még el Az egek minden
ható urának áldását kéri, a köz 
javát célzó törekvésekre. (Éljenzés.) 
A korelnöknek köszönetét mond 
működéséért. (Helyeslés.)

Az igazoló bizottságot választották 
meg ezután és ezzel aztán a napi
rend kimerült.

A legközelebbi ülés hétfőn lesz.

A paraszt-képviselők
panasza.

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 18.

A t. Háznak tudvalevőleg most 
négy parasztsorban lévő képviselője 
van. Makkay Zsigmond, Gsányi Sán
dor, Schiffert” János és Achim Adrás.

A négy derék, jóképű magyar em
ber sokat hallott otthon beszólni az 
egyenlőségről, az újságban is gyak
ran olvasták, hogy a követ urak az 
országházban mindig nagyon kia 
bálják, hogy a törvény előtt min
denki egyforma, s h >gy az ember 
és ember között nincs semmi kü- 
löinbség . . .

Szegény naiv emberek, nem tudják 
hogy a követ urak pénzért beszél
nek és — másoknak ? Most azonban, 
hogy a nép bizalma felküldte őket a 
parlamentbe, mindjárt első lépésük
nél megtapasztalhatták, hogy az a 
hires egyenlőség is csak úri huncutság.

A képviselőházban, ugyanis a »pa- 
raszlokat* együvé és külön ültették. 
A legutolsó sor legszélső részében 
ülnek a >paraszto'í.«

Az egyik már tegnap kifakadt a 
megkülönböztetés ellen :

Hát pestisesek vagyunk mi — 
vagy mi — hogy igv külön ültetnek 
bennünket . . . Azért, mert nincs 
rajtunk frakk, a nép éppen úgy meg
tisztelt bennünket bizalmával, mint 
a többi képviselő urakat! Ez a hires 
egyenlőség.

Az uj képviselő elhatározta, hogy 
a háznagy előtt tiltakozni fog a cél- 
zatos eljárás ellen. Nem kívánják 
ugyan, hogy máshova ültessék őket, 
de nem hagyhatjuk szó nélkül azt 
a tendenciózus eljárást, hogy azért, 
mert ők „pár isztok," ne úgy járja- 
nak.el velük szemben, mint másokkal.

A nglíába.
Már a mull vasárnapi számunk

ban említettük azon nagyszabású 
kiviteli vállalatot., melyet a Hartmann 
és Gonnen-czég az állam segélyével 
Szabadkán legközelebb létesíteni fog. 
Mai számunkban megírtuk már azt

is, hogy az uj sertősvágóhidból a 
vasúthoz vezetendő vonal közigazga
tási bejárása tegnap már meg is 
történt.

Ezen óriási fontosságú vállalatról 
a Budapesti Hírlap mai száma a 
következőket Írja:

Pirkner János állattenyésztési fel
ügyelő, a ki ritka körültekintéssel, 
tudással és lelkiismeretességgel tölti 
be fontos hivatását, máris hozzálát, 
hogy ellensúlyozzuk a német keres
kedelmi szerződés káros hatását. 
Sertéskivitelünk Németországba a 
nagy vám mellett még kontingen
tálva is lesz, amenyiben évenkint 
legföljebb 80.000 darab sertést ex
portáltunk a szász és bajor vágó
hidakra. Ez elég ok arra, hogy An
glia kínálkozik. Ez okból Pirkner 
János közbenjárására Szabadkán nagy 
sertéskiviteli vágóhidat létesítenek, a 
mely a sertéshúst Angliába fogja 
szállítani.

Minthogy azonban a magyar zsir- 
sertés erre a célra nem igen alkal
mas, erre való hússertést kell meg 
honosítani. A minisztertanács az ú j
fajta tenyészserlés meghonosítására 
Tallián Béla javaslata következtében 
meg is szavazott egy millió koronát. 
Pirkner János felügyelő maga megy 
Angliáb i, hogy onnan négyezer drb. 
jorksiri tenyészsertést hozzon, a me
lyeket Délmagyarországon fognak 
szétosztani, a hol a tej- és vajszö
vetkezetek melléktermékei a sertés- 
tenyésztésnél jól értékesíthetők.

Mig ez uj intézkedés annyira lesz, 
hogy valóban exportálhatunk sertés
húst Angliába, reméljük, lesz arra 
való hűtőkamrával ellátott vasúti 
kocsink és tenger járó hajóink is, 
E helyütt megemlítjük azt is hogy 
ha már nagyban honosítjuk meg a 
hússertést, a mi mindenesetre na
gyon okos dolog, jó volna arra is 
gondolni, hogy az úgynevezett prágai 
sonka termelését szintén meg ke- 
lene honosítani. A prágai sonka 
készítése tudvalevőleg nagy hazai 
ipar, amennyiben Csehországban a 
vállalkozó falvakban a gazdáktól 
összevásárolják a hátsó sonkákat 
a melyek aztán pácolva és füstölve 
mint prágai sonka kerülnek a for
galomba és igen nagy mennyiségben 
Magyarországban is.

Szergius nagyherceg m eg-
gyilkolása .
P éter* á r , február 18.

(A pétervári távirati ügynökség 
jelentése) Egy Garszkoje-Szelóból 
keltezett császári kiáltvány a kö
vetkezőket tartalmazza: A gondvi
selés nagy bánatot hozott ránk; 
szeretett nagybátyánkat, Szergiusz 
Alexandrovics nagyherceget február 
tizenhetedikén élete negyvennyol
cadik évében elragadta tőlünk. E - 
e.-ett ádáz gyilkosok kezétől, akik 
drága életére törtek. Bátyánkat és 
barátunkat siratjuk benne, aki egész 
életében és egész tevékenységével 
a mi és hazánk szolgálatában állott. 
Szilárdan bízunk abban, hogy min
den hű alattvalónk résztvesz ama 
fájdalomban, mely császári házunkat 
érte és a boldogult lelki üdvösségé
ért küldött iijtatos imádságunkhoz 
járul.

P á ris , február 18.
Az „Echo de Páris“ jelenti Garsz

koje-Szelóból, hogy a hir Szergiusz 
meggyilkolásáról lesújtóan hatott a 
cárra A hírt Jeromlov, a miniszter 
tanács alelnöke vitte meg a cárnak 
aki elsápadt és az asztalhoz'támasz- 
kodott, hogy el ne essék. Csak annyit 
mondott: Szegény Szergiusz! — azu 
tán sírva fakadt. A cárné előtt a 
hirt még most is titkolják.

Varsó, február 18.
Szergiusz meggyilkoltatásának hire 

óriási izgalmat keltett a városban. 
A rendőrség megtiltotta, hogy a lapok 
külön kiadásokat adjanak.

M oszkva, febr. 18.
Erzsébet nagyhercegné abban a 

pillanatl an, midőn férje ellen me
rényletet követtek el, a Kremlben 
volt dolgozószobájában.

Nyomban a .robbanás után egy 
rendőrtiszlviselőnek feltűnt egy férfi 
és sikerült azt elfognia, bár revol
verrel volt felfegyverkezve. A letar
tóztatott, aki bombaszilánkok által 
többszörösen megsérült, nem tagadta 
hogy ő a gyilkos és elismerte, hogy 
azért van nála revolver, hogy min
denkit lelőjjön, aki útjában állana.

P á r iz s , febr. f8.
Az itteni orosz forradalmárok kö

rében már régóta beszélték, hogy 
Szergiusz nagyherceg ellen merény
let készül Nejét, Erzsébet nagyher
cegnőt névtelen levelek utján, figyel
meztették hogy ne kocsizzon a<>nagy- 
herceggel.

Egyröl-másrol.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  — 

írta: Lux Terka.
Budapest, febr. 18.

Ha Tisza Istvánnak egyebet nem 
is köszönhet a nemzet géniusza, de 
azt az egyet megköszönheti neki, 
hogy az emberek öncél repertoárjába 
szépen beleillesztette az emberi ér
zések legideálisabbikát: a hazaszere- 
tetet.

Mert ezidőszerint minden tizedik 
ember érzi nagy Magyarországon azt 
a föld és levegő iránti bizonyos me
legséget, melyet a régi poéták hon
szerelemnek kopogtattak le a köl
tészet hárfáján. Úgy mondják, még 
ezelőtt rövid pár héttel is: „veszély
ben volt a haza," egy vékony bor- 
dáju, de jóétvágyu óriás szőrüstől- 
börüstől megakarta enni, de a ve
szélyben forgó és trancsirozásra 
szánt Haza idejekorán lefödette ma
gát a hazaszeretet szent és sérthe
tetlen lödőjével.

Szép dolog ez a födő, az bizo
nyos s mikor az ember csikorgó 
hideg időben nézi az ablakából, hogy 
egy huszadik századbeli hős szittya, 
egy tök józan hordár (muszáj neki 
a mestersége miatt józannak lenni) 
inkább közönyös, mint lelkesült po
fával viszi elől a harci lobogót és 
őszbecsavarodott, ünneplőruhás pol
gárok lelkesülten fújják a ropogós 
melódiára készült uj Kossuth-nótat, 
hát bizony, megdobban az ember 
szive ott túl az ablakon.

Pedig a Kossuth-nótákból ugyan
csak sűrűn hallani mostánában s ezt 
a nóta-kultuszt Tiszának köszönheti 
a magyar.

Meg még azt is, hogy az arisztok
raták annyira megbarátkoztak a 
néppel, a demokrata néppel, hogy 
az egyetemi ifjúság lakomáján a 
még mindig fess s hajdanában leg

•I ERENCZ JÓZSEF KESERŰ V IZ71
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első gavallérja Magyarországnak, 
Károlyi Pisla gróf, büszkén vallotta 
magáról, hogy ő nem kegyelmes ur, 
még csak nem is kamarás és esnie! 
__ méltóságos ur, mert arról ő sze
nny már igazán nem tehet, hogy 
gróf Károlyinak született.

Remélem, ezek után csak boldog 
iesz a nagy demokrata-párt és dísz- 
tagjának választja meg a csak grófot?

11a ugyan, mire erre kerül a s.t, 
lesznek még demokraták. Ez a sűrű 
érintkezés most, az összefogózkodás 
idején, még bizonyos asszimilálódási 
idézhet elő. T. i. nem az arisztokra
tákra nézve.

A nagy csoda is megtörtént tehát, 
az elmúlt napok szenzációja:«Kossuth 
Ferenc a királynál* s ezt mind 
Tiszának köszönheti a magyar.

Egyébről, mivel egyéb nem is tör
ténik most sem másutt a hazában, 
sem Budapesten, csak politika, alig 
is tudok önöknek Írni.

No, meg künn a nagyvilágban, 
egy-egy kis szerelem is akad még 
Már tudniillik azok között, akik erre 
is ráérnek: a legmagasabb körük 
között.

A szegény, százötven milliós belga 
királyleány szerelmi vagy jobban 
mondva házassági erélyével rokon
szenvezik nagyban az egész világ 
gyöngébb neme és égfelé tárt karok
kal rémüldözik igen sok jó parthie 
kisasszony: hát százötven millióval 
is megérhet egy leány harminchárom 
évet? !

Meg, meg, sőt még azt is meg
érheti, hogy százötven millióval se 
csinál elsőrendű házasságot.

Azért mondom önöknek, Károlyi 
István gróffal: ne legyen senki nagyra
vágyó és elégedjék meg ki-ki azzal, 
ami van. Ha nem több, hát azzal 
is; hogy ő csak gróf Károlyi. Mert 
a Honnak is meg kell hozni a maga 
áldozatait. Eddig ugyan még csak 
Tiszából lett füst és pára a be
mutatott áldozaton, de a porrá égett 
máglya hamujával mosakodnak a 
jövő papjai és a megszabadított ha 
zának szentül Ígérik: igy raknak ők 
máglyát mindazok alá, akik maguk 
hordják maguk alá a máglyához 
való gályát. Ámen!

H ÍR E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és rauzeu n. Njitva 
sz rdán t-8 szombaton délit.án ö-ig
Va^arnap délelőtt V tői 12-ig.

Országos vásár Szabadkán íeJ.uár 19. 
2d. 21. — Tetnorin február 19. — BPó er- 
váiai február 24.

Február 19. A szibadkai épi o iparomk 
körének közgyűlése a G .1 .er fé.j házba , 
Eötvös utc ..

F ebruár 19. A magyarországi épitbutin 
kasok szabadjai sza esősorjának tán vi
galma a Pe.t- zálioea ös zea termeiben.

Február 19. A szabadkai nemzeti Kaaziuó 
ten les közgyűlése.

Február £i. A szabadkai pince.i k a ro lja  
a Nemzeti kaszinó t*ttermében.

Február 25. A óz retetrnl c inuett sza
badkai nócgyle; táuees.é ye a kme .Ledobni 
e&Ycbü cl (Ne^ize.i n a g y fá b ó l  9 h lyisé- 
geiben.

Február 25. ál. á. v. szulgaszemé y/.et 
ta. czmulat ága a Spitzer lgnacz-íéie ven- 
dtfgluben.

Február 26. A szabadkai „Világosság14 
cirnü női asztal, ársaság tánc mulatsága a 
Szarvas vendéglobeu.

Február 26. A kath. kör rendkívüli tiszt- 
t’ji'ó közgyűlése.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
t rsulatanak táncmulatsága a koreske ’elun 
egyesület helyiségébe.

Március 5. A Katholikus legényegylet 
faisau 4 balja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A biabadkai általános muu 
kásszervvZet tanév gal a a S jlt^e r Ignác s 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mii- 
Ltdvelj szakoutályánák hangvetseu nyel 
t‘gyb k itotf házi estélye saját helyi,égeben.

M árcius 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda ö.-a .es termeiben.

Március 9 Cigány bál, a Spitzer Ignáe- 
fele vendéglőben.

— K inevezések. A pénzügyminisz
ter Gsepelia Tamás szabadkai adó- 
tisztet a zombori adóhivatalhoz 
adóhivatali segéddé, Bados Jenő tö
rökbecsei adóhivatali gyakornokot a 
szabadkai adóhivatalhoz ideiglenes 
minőségű adótisztté és Dalajcsik
András újvidéki adóhivatali gyakor- földárverésen. Hogy milyen nagy 
t okot a magyaróvári adóhivatalhoz az érdeklődés a városi szőlőföldek 
ideiglenes minőségű adótisztté ne- arverése iránl> legélénkebben illusz-

trálja a tegnapelőtt történt eset, a
-  A Szabad Lyceum harmad,ki' 3  K^ancsics járási Bldek árve 

szereplése tegnap este volt a Nem- í Sé"eF  “ mhelyen játszódott le.

vezte ki.

szereplése tegnap 
zeti Kaszinó dísztermében. Dr. Bó-kellj Gyula ügyvéd tartott ezúttal K ' “ 8 ™ 1,
mély kritikai tanulmányra valló íel. '™»ulan részt vett a parcellák ara-
olvasást »A mauvar közéuoszláiv a lelhaJLasaban> de sehogysemOlvasási a magyar kozeposztaiy a tudoll mtígftíieiő arban egy darab 
XIX. szazadban* címmel, amely tu- , ,,, . , ,bJ . .
lajdonképen folytatását képezte a ‘un uklold tulajdonosává lenni Az
megelőző korszakok hasonló tárgyú J u ’ lát b,  elkesertídését
ismertetésének. A rendkívül érdekes ,, ékesei edését,
. . .  | . . annyira telboszileHe az eredmenyle-théma es a lelulvasó ismert vonzó , , . ,ix j - • j í z -  I I len licitálás, hogy az utolsó parce lak

A telolvasót az egész halgatóság kölén lól dőkerfL LL uaDrikál’az 
élénk tetszésnyilvánításokkal h o n o - K ^ J  dobit. Szerencsére azonban

r a‘ a meglepetésszerü beavatkozásnak
— A zom bori pénzügy igazgató- nem volt eredménye, mert a meg-

ság köréből. A zombori pénzügy- támadottnak volt annyi lélekjelenléte, 
igazgatóság Szabó János díjtalan hogy fejét idejekorán félre fordította 
adóhivatali gyakornokot díjas gya- és igy a maroknyi homoki bomba 
kornokká a zombori, Tan Sándor ártalmatlanul hullott a földre. — Itt 
szabadkai és Schwerer Károly József említjük meg, hogy eddig mintegy 
hódsági lakosokat díjtalan jadóhiva- 200 láncnyi Katancsics-járási hornuk- 
tali gyakornokokká a szabadkai föld lett elárverezve és hogy a szken- 
illelve hódsági adóhivatalhoz ki- der-járási földekre kedden kerül a sor. 
nevezte. — Magaiiméuek pótvizsgálata.

— A szegén yh áz orvosa. Egyike A szabadkai gazdák figyelmét fel
legszebb intézményünknek a sze- hívjuk ezúton is ama körülményre, 
gényház. Példaszerű rend is uralko- hogy a magánmének pótvizsgálata 
dik benne. Csillog a tisztaság. A február hó 2.-én délelőtt 10 óra- 
hatóság feje és a kulturtanácsos a *<or fog megtartatni a városi raktár 
legszigorúbban felügyelnek arra, hogy udvarán.
ez az intézmény méltó legyen szép — Gyanús halálozás. Mai la- 
embe. baráti iiiválásához. Valami púnkban e ciin alatt megírtuk, iiogy 
mégis hiányzik belőle. Nincs külön Horvát István másfél éves tiu Leg-
orvosa. Ezen a hiányon talán segí
teni lehetne, meg talán kellene is. 
Az egészségügyi felügyelet és a 
szegényház betegeinek kezelése az 
egyik kórházi a.orvosra van bízva, 
aki kettős feladatának ha eleget is 
tesz, de csak nehezen. Előfordulhat 
olyan eset, mikor a két intézetben 
egyszerre kellene orvos. A kóriiáz 
az első, a szegényház lakója azután 
ilyenkor segély nélkül marad. Talán 
segíteni lehetne ezen a bajon úgy 
hogy a szegényház betegeinek gyógy 
kezelésével valamelyik városi orvost 
bíznák meg. Körültekintő hatósá
gunknak valószínűleg már ki is ter
jedt erre a körülményre a ligyelme, 
s igy legközelebb valószínűleg külön 
orvosa lesz a szegényháznak, ami 
előnyös lehetne kórházunkra és sze
gényházunkra nézve egyaránt.

-  Farsang. A farsang jövő he
tében szombaton lesz megtartva a 
„Szeretet"-röl címzett nőügyiét mu 
latsága. — A táncestély sikere ér
dekében a rendező bizottság min
den lehetőt megtett. —  Az eladott 
jegyek számából ítélve a mulatság 
igen népes lesz. Az est sikere ér
dekében a hölgybizotlság mellé 10 
tagú rendező bizottság alakíttatott. — 
A jótékony célra való tekintettel a 
táncrendek egyszerűek, de azérLcsi 
nosak lesznek. — A zenét Hasi Kai 
mán zenekara fogja szolgáltatni.

— A szabadkai építő iparosok  
koré f. hó 19 dikén d. u. 2 órakor 
a Guln-féle hazban (a postával szem
közt) ülést tart, melyre nem csak a 
kör tagjait, de az összes építő ipa
rosokat egy fontos ügyben leendő 
tanácskozásra ez utón is tisztelettel 
meghívja az elöljáróság.

— D oh án yterm elés a fö ld iu lves  
iskolában . A íöldmives iskola igaz
gatósága az intézet tanítványait a 
dohánytermeléssel is megismerteti, 
miért is a város engedélyt kért az 
aradi dohánybeváltó felügyelőségtől, 
hogy 40 négyszögöl földterületen do
hányt termelhessenek.

— Paprika am azon a városi

Egyik árverező, aki az édes anyját

nap gyanús körülmények között meg
halt. A megindított vizsgálat alapján 
meglett állapítva, hogy a liucska 
égéoi sebei attól keletkezhettek, hogy 
mikor pattogatott kukoricát akart 
szedni a tűzhelyről, előrebukoLt és 
arcát a tüzes vastüzhelyen össze
égette. Miután gondatlanság esete 
nem forog lön, a rendőri boncolást 
mellőzték.

— A müóras szabadlábon. Geizler 
Lipól, a .szélhámos niáórás néhány 
nap óta szabadiadon van. A vádta- 
nács határozata értelmében ugyanis, 
miután az esetleges megszökésétől 
nem keli tartani, a vizsgálati fogsá
gának fentarlásál megszüntették. A 
bűnügyi tőtárgyalást rövid idő múlva 
fogja a kir. törvényszék büntető 
tanácsa megtartani.

— V erekedő hazas társuk. Leg
kevésbé sem példás házasólelel éltek 
Zajács Zsuzi es férje ura, sőt a gya
kori civódasnak ma az lett az ered
ménye, hogy a harcias természetű 
asszony hirtelen felindulásában egy 
főzőedényt kapott fel a konyhában 
és azt élete parja fejéhez vágta. Az 
ebből keletkezeti foiy foiiossaglnány 
gyógyítására a közelben levő men
tőkhöz fordultak, akik az eléggé 
súlyos sebet bekötözték.

— Tombol aeslély. Holnap, va
sárnap este a Ballhyáuyi-utcai 
Spitzer-féle vendéglő helyiségében a 
lombolaestéiy ismét meg lesz tartva. 
A szép és értékes nyeremény tárgyak 
a vendéglő helyiségében egész napon 
at megtekinthetők. Kitűnő ételek és 
italokról, valamint zenei szórakozás
ról is goiidjsiodva van.

— DoiUtZaj’ lwlllbolae.stélye. 
Ma vasárnap este a Douiszky-féle Ed

zeni sörcsarnokban is nagy farsangi 
tombolaestély lesz. A szebbnél-szebb 
nyereménytárgyakért még eddig min 
dig megtöltötték a sörcsarnok he
lyiségeit.

— A nyakönyvi h írek . Halottak: 
Berkes Ilona 6 év, Budincsevics Pál 
5 hó, Gálik Julianna 6 hét, Francis- 
kovits János 1 hó, Milyacski Kelemen 
1 hó. Született 10, 4 liu, 6 leány. 
Eljegyzés: Patarica Péter Páncsics 
Márta, Pplyákovits Pál Tumbász Ce
cil, Matkovits Miklós Héger Magdolna. 
Házasság: Horvát József Hegedűs 
Júlia, Balog Imre Bajnai Borbála, 
Óvári József Rozs Erzsébet, And- 
rusek Ferenc Szabó Etel, Gábris 
Ágoston Tikvicki Magda, Piontek Jó
zsef Vujkovics Róza.

Forradalom O roszországban.
Lotz, feer. 18.

A munkások és munkaadók tá r
gyalásai lassan haladnak. Nap nap 
után fordul elő összeütközés a ka
tonasággal és minden alkalommal 
esik emberélet áldozatul. A lapok 
ma nem jelennek meg, mert a sze 
dők tegnap sztrájkba léptek.

l ’ő tervór, febr. 18.
A mai napon huszonnyolcezer 

munkás ismét sztrájkba lépett. A 
sztrájkmozgalom Szergiusz nagyher
cegmeggyilkolása folytán megint igen 
széles körre terjedt. Pétervár egész 
helyőrsége mozgósítva van.^

Innen onnan.
Megrögzött rossz csont áll a bí

róság előtt. Kérdi tőle a bíró:
— Hogy hívják ? Kicsoda maga ?
Vádlott: Ki? Én?
Bíró: Igen, maga.
Vádlott: Kurucz Péter.
Bíró: Hol született?
Vádlott: Ki? Én?
Bíró: Persze, hogy maga, hiszen 

magával beszélek.
Vádlott: Hát Berényben.
Bíró: Hány éves?
Vádlott: Ki? Én?
Biró: (Magából kikelve, dühösen.) 

Nem, hát én!
Vádlott: Bíró ur alighanem öl) év 

körül jár. ♦* *
Rendező: Na, Kelemen urain, hogy 

tetszett a jelöltünk beszéde ?
Csizmadia mester: Nem valami 

nagyon. Nem szeretem a sok hiába 
való beszédet!

Rendező: Hát akkor mért jött el 
a bankettre ?

Csizmadiainester : Mert a jó ebédet 
meg szeretem !

** *
— Tudod-e kislányom, szólt a 

vőlegényjelölt a meuuyasszony 'kis 
húgához, ki vagyok én?

— Tudom. A Klára nőném utolsó 
reménysége.

* *♦
A legboldogabb immár nem a haza, 

hanem Visontai Soma nagyságos kép
viselő ur. Nem a mandátuma szerezte 
meg a nagyon nagy boldogságot, ha
nem az, hogy képviselőnek került 
vissza az ő leghűségesebb párja, Vajay 
István, aki káplán volt, de mar ebben 
a sorban is plébánosán gömbölyű. 
Ma mar plébános és így tökéleteseb 
ben adhat keresztény színezetet az ö 
Visontai barátjának.

Sok, sok adoma került ki a két 
ember barátsága révén. Egyszer azt 
mondták, hogy Vajay l zsidósitolta el 
Visontai, másszor meg fölsziszszent 
a Lipótváros, hogy ellenzéki Somából 
antiszemitát nevelt Vajay István.
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Néhai Károlyi Gábor gróf asztalánál 
egy alkalommal megvádolták Vison- 
tait, hogy megszökött egy zsidó szinti 
javaslat elöl. Már hogy a megszava
zása elől.

— Tudom, — jegyezte meg az 
asztal egyik vendége.— Vajay nekem 
két nap előtt megmondta, hogy 
Visontait eltiltotta ettől a javaslattól.

Gyilkosság Kisasszondon.
Vérfagyasztó gyilkosságról adnak 

hirt Kisasszondról.
A községből a szőlő felé vezető 

országúton agyonütve, vérébe fagyva 
találták meg Pallos Istvánt, Kis- 
asszond község egyik leggazdagabb 
polgárát.

Tegnap este egyedül hajtott ki a 
szőlőjébe, kocsist sem vitt magával. 
Kevés ideig tartózkodott a pincében, 
aztán visszafelé indult. Es ma reggel 
az arra tartó községi fuvarosok 
találták meg az országúton — vérbe 
fagyva, holtan.

A szerencsétlen ember fején két 
szörnyű fejsze csapás van, a melyik 
közül valószínűleg mindkettő halá
los volt.

Most aztán a vizsgálat lesz hivatva 
kideríteni, hogy az‘agyonvert ember 
rablógyikosság-e vagy bosszú áldo
zata.

Ez irányban indította meg a vizs
gálatot a csendőrség és a kaposvári 
törvényszék vizsgálóbirája, a ki a 
törvényszéki orvossal együtt még 
délelőtt a helyszínére utazott.

T Á V IR A T O K
Z rínyi Iloua.

Budapest, febr. 18. Ma délelőtt 
tiz órakor az erzsébetvárosi temp
lomban Zrínyi Ilona halálának 202. 
éves évfordulóján gyászmise volt. A 
templomot nagy és előkelő közönség 
töltötte meg, amely áhítattal hallgatta 
a gyönyörű egyházi énekeket. A szép 
ünnepség a Zrínyi ilona-kör kegye
letét és hazaíiságát dicséri.

A titkos alagút.
Budapest, feb. 18. Déváról távi

ratozzak: A brádi aranybánya tu
lajdonában lavő Doalu barzai bányá
ban az őrök éjszakánkint gyanús 
zajt hallottak, mintha csákányülóstől 
származott volna. A csendőrség né
hány éjjelen át megfigyelte a dolgot 
és tegnap éjjel kiderítette, hogy 
bányászokból alakult banda alagutat 
akar ásni, hogy az aranyérchez jusson 
és megdézsmálja. A csendőrök a 
banda vezetőjét, Togyerán Lázár és 
Todor Miklós bányászokat letart'»z 
tállá.

SZÍNHÁZ.
Kuruc bója havid. Tegnap Fényes 

Samunak nagyhatású darabja került 
szilire lélhelyárakkal. Az előadás elég 
gondos és összevágó volt. A cím
szerepet Tóth Lajos játszotta. Ki- 
vá'ó alakilást mutatott be és igazán 
csodálkozunk, hogy ezt a művé
szünket csak nagy ritkán látjuk 
egyéniségének megfelelő szerepben. 
A nők közül első sorban Szabados 
Gizit illeti a dicséret. G a humor

nak játszi hangját épen olyan jól 
eltalálja, mint a szívből fakadó ér
zését. Vécsey Ilonának jó szerepe 
Báskainé, de eleinte nem tudott 
belemelegedni, helyenként igen szép 
hatást ért el. A lantos szerepe nem 
Falussynak való. Miért nem játszatták 
ezt Könyves Jenővel v-gy Szilágyi 
Ívorral, mivel ez úgyis az ő szerep 
körükbe vág. Ez estén mindketten 
jelentéktelen szerephez jutottak. — 
Könyves Petneházyt, Szilágyi a tisz
teletest feladatuknál nagyobb ambí
cióval játszották.

TO KVÉNY K líZES.
B ü n tető  fötárgyalások. A sza

badkai kir. törvényszék büntető ta
nácsa e hétre a következő bűnügye
ket tüztj ki főlárgyalásra: február 
20-án Elek Czérna Mátyás súlyos 
testi sértés, Vojnich Hajdú Jakab 
m. okirathamisitás; február 21-én 
Szlavnity Izidor és tsai súlyos testi 
sértés. Törtei Urbán és társa lopás 
és mezőrendőri kihágás, Fodor Ká
roly sajtórendőri kihágás; február 
22-én Lesnyai Lukács és tsa súlyos 
testi sértés, Tóth Mihály és tsa sú
lyos testi sértés, Szűcs Mátyásné és 
tsa lopás és tulajdon elleni kihágás; 
február 24 én Bognár János és tsa 
hatóság elleni erőszak, Lakatos Mi
hály súlyos testi sértés, Mészáros 
Ferenczné halált okozó testi sértés.

M e g r á g a 1 m a z o 11 b a n k v e z e t ö s é g.
A Szabadkai Közgazdasági Bank 
igazgatósága néhány hónappal ezelőtt 
sajtópárt indított/tetwíte Vilmos nyom 
dász ellen, aki egy brosúrában min
denféle visszaéléssel vádolta a bank 
vezetőségét. Az esküdlbirosági tár
gyaláson Beinitz kijelentette, hogy 
kész vádjait bizonyítani, s mivel a 
bank képviselője sem ellenezte a 
bizonyítást, a főtárgyalást a bizonyí
tékok beszerzése céljából elhalasz
tották. Tegnap volt Budapesten a 
sajtópörben a folytatólagos esküdt
széki tárgyalás, Zúlvai Leó elnöklé
sével. Beinitz beismerte a brosúra 
szerzőségét, s kérte a valódiság 
bizonyításának elrendelését. Azután 
ezt a kérelmet a panaszos képvise 
lője is támogatta, a bíróság elren 
delte a bizonyítást és a tanuk ki
hallgatását. A bizonyító eljárás 
befejezése után, az esküdtek Beinitz 
Vilmost három rendbeli rágalmazás 
és egyrendbeli becsületsértés sajtó
vétségért kéthavi fogházra és 80 
korona pénzbüntetésre ítélték.

Irodalom.
F ölh ívás előfizetésre. Murány 

várának története nem csak Götnör 
vármegyét érdekli, hanem az egész 
Magyarországot is, hisz honunk tör 
lénetében úgyszólván léplen-nyomon 
találkozunk eseményeivel.

Murányvárának történetét néhány 
évvel ezelőtt terjedelmesen megírta 
Droppa József s annak magyar- és 
lót nyelven való (német nyelven ké
sőbb) egyidejűleg közlendő kinyo- 
matása s kiadattásával megbizattam.

Murányvárának története számos 
kútfő nyomán felöleli: a legrégibb 
időktől kezdve: Girska. Mátyás király, 
Tornallyayak, Basók, kapitányok. 
Széchyek, Wesselényik, kurucok, 
császáriak korát és befőzést nyer 
Koháryak s Góburgok történetével. 
A munka (mindkét nyelven) illur 
trálva lesz és pedig: a var alaprajza 
a várról régebbi és ujabbkori leivé 
Lelek, szereplő és kiváló személvek 
arcképei sajátkezű aláírásával, c aládi 
címerek, zene: továbbá Murány várára 
vonatkozó népmondák (a tót nyelvű

kiadásban pedig a népköltészet is) j 
stb.

Előfizetés: egy fűzött példány ára 
4 korona, mely összeget kérem ne
vemre f. é. rriárc. 15-ig beküldeni 
hogy a nyomatandó példányok száma 
iránt tájékozva legyek. Az előfizetés 
beküldésekor kérem világosan meg
jelölni, melyik nyelvű példányra 
küldetik be az előfizetés.

A munka, az előfizetési határidő 
lejárta után körülbelül másfél hónap 
múlva megjelenik.

A nyomatást a Fraklin-Társulat 
eszközli.

Fohorella tu. p. Pohorellavasgyár 
Gömörm.) 1905. január havában.

Bahéry József.

S zen zációs zsu rn a lisz tik á i j u 
bileum . Az »Egyetértés«, mely a 
hazai zsurnalisztikában a legelső he
lyek egyikét foglalja el és amely 
mint politikai tényező is igen neve
zetes, a közel jövőben nagy ünnepet 
ül. Ez év tavaszán lesz ugyanis 
negyven éve annak, hogy az Egyet
értés fennáll. Az évfordulót a leg
nagyobb magyar lap igen érdekes 
módon fogja megünnepelni, aineny 
nyiben olyan jubiláris számot ád ki, 
aminőre még aligha volt eset vala
hol. Jubileuma alkalmából ugyanis 
az Egyetértés 2 0 250 oldal ter
jedelmű disz számot ád ki. Ez egy 
51)0 -HÓ • oldalas kisebb alakú lap
nak felel meg. A jubiláris szám 
igen fényes kiállítású és rendkivü* 
gazdag tartalmú lesz. A mesteri il- 
lustrációknak egész tömege fogja 
díszíteni, azonkívül a magyar iro
dalom legjelesebbjeitől lesznek benne 
dolgozatok, tudományos és szépiro
dalmi közlemények, sőt egy teljes 
regény is. Egy egy ilyen óriási lap 
példánynak a nyers előállítási költ 
s 'ge mintegy 6 koronára rúg. Ilyen m 5 
dón akarja az Egyetértés lerőni há
láját a magyar olvasóközönség iránt, 
mely négy hosszú évtizeden át a 
legmelegebb rokonszenvvel támo
gatta. Hogy a lap előfizetői meg 
kapják a jubiláris dísz-számot, mely 
egymagában egy egész kis könyv
tárral fog fölérni, az természetes. 
Az Egyetértés azonban úgy intézke
dik, hogy az óriási lapszámot em- 
iékképen azok is megszerezhessék, 
akik nem tartoznak az előfizetők so
rába. E czélra elegendő, ha az ér 
deklődők levélben fordulnak a ki- 
adóhivatalhoz (Budapest, IV. Vár- 
megyeház-utca 11 ) amely levélhez 
az expedíció költségeinek fedezésére 
50 fillér melléklendő levélbélyegek- 
bpn. Tekintettel arra, hogy az óriási 
disz példány csak bizonyos korlátolt 
számban jelenik meg, ajánlatos, hogy 
azok, akik a legalább 200 oldalas, 
jubiláris Egyetértést meg akarják 
kapni, mielőbb forduljanak eziránt 
a kiadóhivatalhoz,

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes1’ Magyar Általános Váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapest, 
heti jelentése a tözsdeforgalomról és 

a pnzpiacro ,
Budapest, febr. 17.

A lefolyt héten az üzlet a tőzsdén 
nagyon csendes mederben folyt le, 
de azért az alapirányzat eléggé ked
vező volt, ami azon körülményre 
vezetendő vissza, hogy az általános 
vélemény Kossuth Ferencnek a ki
rályhoz történt meghivalásál oly ese 
ménynek tartotta, mely kiválóan al 
kalmas a politikai válság megoldását 
előmozdítani. Egyes értékekben, igy 
különösen a Magyar A l alános Hitel
bank részvéuyeiben ennek folytán

nagyobb áremelkedés is volt észlel
hető és e mellett egyes gépgyári és 
iparvállalati részvények is fokozott 
figyelemben részesültek. A bécsi tőzs
dén első sorban vasértékek iránt 
mutatkozott érdeklődés, ami össze
függésben áll egyrészt a vasművek 
üzletmenetéről szóló kedvező jelenté
sekkel, másrészt pedig azon még meg
erősítésre szoruló hírrel, hogy a prágai 
vasipar társaság és az alpesi vasbá- 
nya-társulat közt fúzió van készü
lőben.

A befektetési értékek piacán, szin
tén szilárdság mutatkozik, a mi 
eltekintve a fix kamatozású értékek 
iránt belföldön még mindig mutatkozó 
nagy szükséglettől, azon körülmény
nek is képezi folyományát, hogy a 
külföldi járadékok az utóbbi napok
ban rohamosan emelkedtek.

A befektetési értékek eme szilárd
sága mellett főleg vidéki pénzántéze- 
teink sietnek heverő tőkék elhelye
zése céljából értékpapírokat besze
rezni.

A sorsjegyek közül az Erzsébet 
királyné sanatorium sorsjegyek része
sültek nagy áremelkedésben, mely a 
lefolyt héten körülbelül 50 fillért tett 
ki, továbbá nagy tételekben vásárol
tattak a 3%-os magyar jelzáloghitel
bank sorsjegyek, tekintettel a folyó 
hó 2 »-én 2O0.00J koronás főnyere- 
ménynyel megtartandó húzásra.

A pénzpiacz változatlanul megtar
totta eddigi signaturáját és megemlí
tendő e helyen, hogy a német biro
dalmi bank hivatalos kamatlábát 
4%-ról 31/2% -ra leszállította és való
színűnek tartják, hogy az angol bank 
követni fogja a német bank példáját.

A nevezetesebb értékpapírok árfo
lyamváltozásai a lefolyt héten követ
kezőképen alakultak:

Február 7-én-. 4% 03 magyar ko
ronajáradék 9Tlő, Magyar általános 
hitelbank részvény elővételi jog nél
kül 770- Ganz és Társa gépgyári 
részvény 3080' Magyar cukoripar 
részvény 1885 —, 3% os magyar 
jelzáloghitelbank sorsjegy 234'—, 
Erzsébet sanatorium sorsjegy l0'2ó.

Február 16 án. 4%-os magyar ko- 
ronajáradék 98‘4ó, Magyar általános 
hitelbank részvény elővételi jog nél
kül őíö'o'*, Ganz és Társa gépgyári 
részvény 3 90 —, Magyar cukoripar 
részvény 1905' —, 3%-os magyar 
jelzáloghitelbank sorsjegy 23 T—, 
Erzsébet sanatorium sorsjegy DTőO.

REGÉNY CSARNOK.

A S Ö T É T  T IT O K .
44.

— De mégis, hogyan derül ki 
ebből a gyilkosság?

— Mikor ez öreg, megérkezésünk 
után két öcscsétől elvált, kétségen 
kivül Klimpsonhoz ment, aki magá
nál marasztalta. Az öreg idegenekben 
bízott és barátjai elölt titkolódzott. 
Smithwork levelével, mely látszóla
gosan értéktelen volt, Klimpson a 
legvégső esetben kimutathatta volna, 
honnan kerüllek birtokába az érték
papírok, melyeket áldozatától el akart 
rabolni. Valószínűleg rábeszélte Boch 
fordot, hogy étkezzék vele a villájá
ban és eközben erős borokkal leitatta. 
Ekkor kocsiba tehették, azzal az 
ürügygyei, hogy öcscseinek villájába 
viszik és útközben megfojtották ki
rabolták és az éj sötétjében a Boch- 
ford villájába hurcolták.

A fiatal embereken a megindultság 
vett erőt.

— Most siessünk vissza Angliába,

1905. február 19.
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kiáltott Henry. Vigyük meg az öröm
hírt. A legközelebbi könnyek, melye
ket Jane és Alice ontani fognak, a z ! 
öröm könnyei lesznek.

Megindultan szorítottak kezet.
Mikor lecsillapodtak, az iratokat 

melyek később bizonyítékokul szol
gálhattak, magukhoz vették és az 
utcára surranva vendégfogadójukba 
mentek. A bámuló Husbandnak egyet
len szóval sem adva felvilágosítást, 
csomagoltak és távoztak. A kikötőbe 
siettek, két benszülötiől kísérve, akik 
málháikat cipelték.

Néhány hajós legény, akik egy 
csónakban közeledtek a part felé, 
egy öreg férfiúval, úgy látszott a 
kapitányukkal, kiabálva váltottak né
hány szót.

— Még ma történjék meg? Kiál
tott az egyik.

— Igen, még ma legények! Ászéi 
megfordult. Pompás utunk lesz! Min
den készen van a fedélzeten?

— Minden.
— ügy tehát evezzetek ide, én is 

megyek.
A csónak hamarosan a parthoz, 

ért. Mikor az öreg a part léj. csőin 
lefelé lépkedett, a partról kiáltot 
tak feléje.

— Bolondul siettek, ha még az 
utasokat sem akarjátok bevárni. — 
Henry hangja volt.

Az öreg megfordult és megpillan
totta a két fiatal embert feléjük sietve.

— Állj, kiáltott a tengerészeknek, 
Igaz, hogy már meglehetős a rako
mányunk, de ezeket még magunkkal 
vihetnénk, ha jól megfizetnek.

Henry köszöntötte a kapitányt.
— Ceylonba?
— Igen, ha jól megfizet.
— A rendes dij kétszeresét fizetjük.
— Jól van! Szádjának be.
— Igen, de csak egy feltétel alatt. 

Sehol sem köt ki, mig Point-de-Galle- 
ba nem érünk.

A kapitány jobbját nyújtotta 
Henrynek.

— Megegyeztünk, monda és fél 
órával későbben a Yacht fedélzeté
ről gyönyörködtek Kalkutta pompás 
tájképében.

Mikor reggel Smithwork felébredt, 
s a helyzetet, amelybe került vizs
gálta, szitkokra fakadt. A cselédség 
őt is, a kormányost is kiszabadította 
kötelékéből. Ez utóbbi elmondta az 
éjszaka történetét s hogy a két jó 
barát eltűnt. Smithwork dühöngött, 
s mikor megtudta hogy kulcsai is 
eltűntek, majd hogy nem őrjöngött.

— Gyorsan, Johnston a gondolámat.
Mint a villámsujtott támolygott, 

megtidva, hogy gondolája nincs meg.
Egy másikat kerítettek elő, amely

ben Johstonnal és a legjobb evező
seivel indult Kalkutta felé.

Lassankint visszanyerte angol fleg
máját.

Mindenekelőtt irodájába sietett. 
Minthogy Henry az összes ajtókat 
gondosan becsukta, kénytelen volt a

zárakat feltöretni, ami délig tartott.
Ekkor ismerte csak meg a bajt 

egész nagyságában. Rochford John 
elismervényének eltűnését, s az oly 
könnyen szerzett ötezer dollár el
vesztését.

Husband szállodájába rohant.
— Husband, lihegte, mi történt

az ön fiatal angoljaival ?
— Bolondok azok kedves Smith

work, lelelte Husband, a legvalósá 
gosabb bolondok Elrohantak buciul, 
sem véve, egyetlen szót sem szólva.

Folvt. köv.

Felelős bzerkeMztő:
D II G 0 V I C II I M R E .  

Laptulajdonosok : AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám : 62.

A KATÓ NA-féle Növényesszenclu- 
Flu d egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK.

Páratlan  ! ! Nelklllözhetetlen ! !
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyedüli valód , 
s évek óta forgalomban levő KATÓN A- 
féle jó  illa tú , Igazi Növényesseucla- 
Fluidról „K . A.“  védjegygyei, an- 
— uak gyógy erejéről és hatásáról. — 

Valódi KATONA-félc

„K. A.“ Növényesszeneiii-
Fllllll nak e^yetlen csalúd-I HHu inti sem szabadiul hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár-:k oly olcsón vannak szabva, 

miszerint
próba-üveg 20 kr. =  40 fillér.

12 üveg 4 kor. póstadiijal együtt.
KATONA-félc Növényesszencia-Fl üld 
teljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt bnságban.
KATÓN A-féle Növényesszencla-Fluid
megszünteti a gyomor és basg rcsöt, 
gyumorrendetlenségnek minden nemét.
KATÓNA-féle Növényesszencla-Fluid
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese- 
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és ájulást.
KATÓN A-féle Növényesszencía-Fluid
megszünteti a szivszoru'ást, Jégzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kóiika mellfájdalom, tü
dőbán talmak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan é tvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését Idézi elő, az egész ideg- 
rendszert m egerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve vau I 1 Mint 
kiilszer „KATONA-féle Fluidu réven 
ismeretes, igazán népszerű házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil- 
la p it» bedörzsölésnek fémesen bizonyult 
köszvénynél, csuznál, tagszaggatásuál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran aján -
ható ! — ------ U tasítás m ellékelve!
Minden n egren 'elés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
V ili .  kör Csernovics-utca.

Badap.sten: Török József gyógyszer- 
tára, Király-utca.

52ŐIŐVC55ZŐ1
A v ilágh írű

II E L AWA R E
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszerának e llen á ll!
beírását ingyei küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

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

Gim:

Szíjgyártó Nagy Mihály.
Felső Segesd

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

LAKAS HIRDETŐ.
C f l  Üli. Egy HU. 

lukás h ird etés! 50
w  Föposta közelébei

3  k is e b b -n a g y o b b  
ú r i  l a k á s  k i a d ó

Cim a kiadóhivatalban.
Keresek a főtér közelében

lakást
Cim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcai szoba
a főtéren kiadó. Cim a kiadóhivalban.

Tiszt uraljuak
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében , egy igen szép lakás istálóVal
k ia d ó .------- Cim a kiadóhivatalban.

Deák-utcában

egy emeleti lakás kiadó
május l-től. -  Cim a kiadóban.

B ú t o r o z o t t  s z o b a
főtéren, városházzal szemben elő
szobával, villanyvilágítással, erkély 1 y el

azonna’ kiadd.
Felvilágosítás kapható Kunetz Kálmán 

üvegkereskedésében.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes ur i lakás
május l-től kiadó. Cim a kiadóban.

Keresek egy

2 szobás lakást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

KIADÓ LAKÁS!
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében 
egy különálló úri lakás, 
mely áll több szobából, 
mellékhelyiségekkel, is
tállóval és kerttel május

hó l-tö l kiadó.
V a sú tta l sze m b e n

levő házamban

három szobás lakás
k ia d ó .

JL iclitn eck ert K á r o ly .

és egy alkófból álló

úri lakás
nagy mellékhelyiségekkel a Széchenyi- 

téren május hó l-töl

iw  IciacLó. ~s*a
Czime a kiadóhivatalban.

B é rb e  adó
a főtérhez közel fekvő

k o rc s m a  h e ly isé g
f. é. május l-tö l.

Bővebb felvilágosítást adnak Kunetz 
Testvérek.

Korcsmahelyiség
30 év óla fennáll, jó forgalmú helyen, 

a Zombori-uton

Bővebbet Brummer Gvulánál Zom
bori-uton.

Kiadó lakház!
I. Kör, Árpád-utca 151. rz. lakház 
több éVrc is, május bére kiadó. 
Az utcai rísz á ll: 3 nagyobb ás
1 kis szoba, előszoba, éléskamra, 
konyha, mosókonyha, pince és eső- 
vizes kutbót. A másik lakrész külön 
udvari épületben: 2 csinos szoba, 
konyha, élés- és fáskamrával, érte
kezhetni szemben: f  ül öp f a j o s

■ lakatos urnái. = = = = =

Legolcsóbb építési anyag beszerzési forrós. Legjobb és legszaporább zsíros mész Beocsini portiam!
n T i n m  és román cement, szobrász (stuccatur) és alabastroin

ALd EKI gipsz, cement-, mozaik-, m árvány-és keram it lápok, 
csömöszölt portiam! cement-csövek, homlokzati kő

i t  Kór Petófl-u. 88. S Z A B A D K A  Telelőn szám■ 204-
Fternit-M íívek s lla tschek  Lajos 
gyárainak képviselete és raktára

E tern it-(A sbest-czem ent) pala  a  leg jo b b  
te tő fe d ő  anyag , m e rt könnyű te ts z e tő s  és 
—  -t t s  OlCSÓ. ========================

por kőfedlemez valódi aszfalt lemez
aszfalt elszigetelő lemez —  tűzálló (chamotte) tégla, 

T e s s é k  a j á n l a t o t  k é r n i !
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  í t l l a r  Vustng bellikből S  
f i l l é r .  Le'kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

I iL«iú l’ülfAváC! ^zv. Hamburger 
LllRíld lílllvZ íln*  Maria okleveles 
szülésznő lakását Petöfi-ufccza -csirke piacz, 
idb Illés Síitái ur házába helyezte át.

UítiJnnlzí vásároljon az Autikvá* 
ill I HU d l  KI riumban: Köpés köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. tílum háza gymua 
sium átalleuében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
életnek és eladatnak.

l ín d in r /Á  feltételek mellett cziinbalom- 
l \ l  UVt Ziv órákat ad egy szakképzet 
czimba om-tanító. Czim a kiadóban

Kiadd taHá?.
Közel a piachoz Kölesei utcza 255. gz

egy mi lakás
külön bejárallai, az udvarban jó ivó-' 
viz, 2 szoba, egy előszoba, konyha, 
pince, éléskamra, padlás, m ájus 1-től 

kiadó.

pomszKy Antal
V c n d í g l ö j í b c a  
színházzal szemben

Vasárnap’, f. hó 19-én
egy első rendű

tambura zenekar KozretnüKS 
dfcWel

oi lehet lepoksbbati

. "f |
v*-i ♦ • *»» « V* ■• . 1 » f T-T - - 1 • V

kész  
KJ

ö ltö n y t, 
ru h át, 

női k a b á to t  
ön p a le to t

IjU oJA  egy nagykiterjedésü szőlő a- rajta 
LulUv lévő házzal. Cim a kiadóban.

fpiP lI seS^d a füszer9zakmából
IliiIdl kerestetik, aki a magyar 

és szerb nyelvet tökéletesen birja Cim a 
kiadóhivatalban.

Kiváló szép, legnemesebb faj 
almát szállítok, kilóját 50

fillérjével; ötkilós mintakosárral bérmente
sen 3’50 koronáért. Mertz Károly, Nagy
váradon.

hir/ÍAft IÁVÁ ügy68 kereskedőnek, be
li lZilvu J v lv  rendezek rőfös, rövidáru 
és cipő fióküzletet május hó l ére, 2—3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

I^ a La I a r<$s vénytársaság érettségizett, a 
jlvK vlv  magyar és némzt nyelvben, va

lamint a gépirásbau jártas gyakornokot 
keres. Ajánlatok ..Jövő 37764“ szám alatt 
Sclivarz .József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utca] cimz- ndők.

PqlipttAn 5 kapa szőlő igen alkalmas 
I ttllvu v ll építkezésre jutányosán eladó. 
Cim a kiadóban.

Szabadka és Vidéke TaKaréhpénztár 
=  Részvénytársaság. =  

M e g h í v ó .
A „Szabadka és Vidéke Takarékpénztár

30,u

1905. évi m árczius hó 5-éu
vasarnap délelőtt 10 órakor

a P e s t-szálloda I-ső számú szobájábin

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tisztelt részvényesek 
ezennel meghivatnak.

A Közgyűlés napirendje:
1. Intézeti elnök választása.

o o o o o o

tonbote este ly
tartatiK-

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházt el "adás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
csapolásu kőbányai és pil- 
o o o o  seui sör. o o o o

0 0 0 o o o

Jzabadha, főtér Vermes-palota.
Férfi öltöny......... .
Ulster ... ...........
Felöltő... ...
Gyermek öltöny...
Gyermek felöltő ...

K ü lö n  o s z tá ly  n ő i

17 kor. feljebb 
22 
17 
5 
9

»>
»»

♦)
»»
»»

Női Jaquetok 
Női Paletok
Fiú és leánygallérok 5

k o n fe k c ió k b a n .
11 kor. feljebb

. . .  17 M
M »)

Kiadd
a Bercsényi-utcában május 1-től

eoy nagyobb, szép Villan os pince
helyiség. — Cim a kiadóhivatalban.

Magyar gyártmány!

We

légszes
csilláron

n a g y  v á la sz ték b a n  k a p h a tó k
e

vízvezeték, villany és légszesz berendezési műhelye és raktára 
Eötvös utca. S Z A B A D K Á N . E ötvös-n lca .

A m intaraktárt bárki megtekintheti.
Tervezetekkel és költségvetéssel szivesen szolgálok.

Ugyanott szabadalmazott tözegszóró klozettek, tőzegpor és 
tőzegalom legolcsó'b árakon.

Dunántúli Közművelődési Egyesület
i in

nVIlFMU
1AB84 n y erem én y  ér té k e

6 0 . 0 0 0  k o ro n a .
1 főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korona ért.

2 főnyeremény 1 0 . 0 0 0  korona ért.
1 drb ára 1 kor. 11 drb ára 10 kor

l lu z á s  1 9 0 5 .  m árciu s 1 1 -
Kapható m indenütt és a O ultur-egyle t irodájában, Rökk S z ilá rd -u . 2,

Vidékre viszonteladók ksrostotnok.

• i. •«*' 'W t-

Védjegy: „ H o r g o n y " .

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bodorzsolea-
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony" vódjegygyel és a Richter ezég- 
jegyzessel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában, 

E l i s a b e th s t r a s s e  5 neu. 
Mindennapi ssétlriUdét,

Ü z le t  m e g n y i t á s !
E y 5 e le g á n sa n  és
■WB o lc s ó n  a k a r  

ru h á z k o d n i, az forduljon

ftíST F a ra g ó
nkrnha iiz letéh

a ho
cég női- és gyerm ekrnha ü zletéh ez
Gőzfürdő-utca Su
gár Béla mellett,
m in d ig  a legd ivatosab b  női b lú
zok, p ongyolák , fe lső - és a lsószok 
nyák, reform  női és mindenfajta- 
házi k ö tén yek , női ingek  és gyer- 
m ekruliák n agy vá laszték b an  kap 
hatók. Tisztelettel

f a r a g ó  M .,
edénypiac, Batthányi- (Gőzfürdő) utca 

Sugár Béla mellett.

ZILVASSYFERENCZ
zongora készítő 

és hangoló Szabadkán
Z lP etö íl-v u  S c lx M .i® x - íó le  Ixábz.

EWillal h a n g o lá so k a t  éj
minden « szakmába Vá®6 munkákat 
pentosan <$ jutányosán.
Zongorák rövidítését elvállalja.

Aki jól és olcsón akar vásárolni az forduljon 
egész bizalommal Hegedűs Bálint Fia Feernc 
céghez, ahol a legjobb minőségű, saját őrlésű

enyér
fűszer, termény és élelmi cikkeket

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

H e g e d ű s  B á lin t Fia F e re n c
mokrini m in im i lisztraklár. Fűszer-, termény- és élelmiszrr üzletében

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

Nyomatott a kiadók KÍadek és Hamburgé' könyvnyomdáját ar Szabadkám




