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mámorban úszó koalíciós több
séget. Pedig a nemzet most 
csak várakozik, inig a válasz
tások alatt eleget lelkesedett.

Milyen könnyen intézik a 
képviselő urak a nemzet ügyeit, 
hogy mondják, hogy ezt meg jegyzőnek, 
azt akarja a nemzet, hogy igy 
meg úgy nem fogják Magyar- 
országot kormányozni, amig meg 
nem adják a nemzetnek ezt 
meg amazt.

És a nemzet, az a szegény 
istenadta nép úgy lesi a kere
setet, a munkát, az adóterhek 
könnyítését; úgy várja, mikor 
dolgoznak már a képviselöház- 
ban olyan javaslatokon is, me
lyek ezeken a bajokon segítenek.

Bizony mondom, annak a 
józanul gondolkodó magyar em
bernek nagyon rosszul esik, 
mikor azt hallja, hogy lesz majd 
szürke minisztérium, de ennek 
se szabad dolgozni, még üdvös

Ma végezte be a tisztelt Ház 
megalakulását és ezután el is 
napolta magát egész március 
hó 8-dikáig. A honatyák tehát 
ismét pihennek. Jól fog esni a 
pihenés a választási és ezután 
pedig a paktumos mozgalmak 
után. Megviselték ezek a moz
galmak a képviselőket, azt el
ismerjük. He vájjon nem visel
ték-e meg jobban a nemzetet?
Bizonyára jobban megviselték.
És ez annál rosszabb, mert 
inig a honatyák most pihennek, 
a nemzetet még mindig emészti 
a várakozás láza. Könnyű azt 
elmondani a képviselőknek, hogy 
nem engedünk se a katonai, se 
a közgazdasági kérdésben ; egyéb 
dolguk sincs. Hanem a nem
zetnek kin hallani az alkudo
zást ; gyötrelem a várakozás, 
ami szünet a honatyáknak.

Bizony mondom, hogy mind
e várakozás alatt a nemzet telnek a tisztelt Házban s ezt 
sokszor, de nagyon sokszor a bölcs szünetel is csak arra 
leisóhajt: mért nem panasz- használják, hogy egy olyan ka- 
kodhatom én őfelségének; mért binetet erőszakoljanak Magyar
nem mondhatom én magam el ország nyakára, amelyet ök
az én bajaimat: hogy felséges 
királyom, nagy az adóm, kicsi 
a keresetem, kevés a munka. 
A vámterületre csak úgy mellé
kesen talán-talán ráterelném a 
beszédet.

Hanem hát a nemzet nem 
kerülhet panaszával a király 
elé, nem eresztik oda, mert hát 
az adó, a kereset, a munka, az 
nem politika ám.

Tessék a honatyáknak a szünet 
alatt, március 8-dikáiy is gondol
kodni. Bizony mondom, üdvö- 
sebb dolgot csinálnak minden
féle paktumos spekulációnál.

Meg azután tessék még a 
következő furcsa ellentét fölött 
gondolkodni az uj, két hétnél 
hosszabb ideig tartó szünet 
alatt.

A választás nagyon meg
viselte az uj honatyákat; de 
nem nagyon viselte meg a 
nemzetet. És a paktumos idő 
és szünet nagyon, de nagyon 
megviseli a nemzetet, de bizony 
nem viseli meg a győzelmi

Miklósnak ajánlja föl a jelöltséget. 
Az előkelő polgárokból alakult végre
hajtó bizottság közfelkiáltással meg
választotta Matisz Dezső közjegyzőt 
elnöknek, Angyal Béla tanárt alelnök
inek és Mohappert Antal tanítót
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sorsolását, majd pedig a bizottságok 
megválasztására került a sor.

Ezt szünet előzte meg.
Szünet után az elnök megnyitja 

az ülést.
A választás a következő bizott

ságokra történt:Gazdasági, mentelmi, 
naplóbiráló és az összeférhetlenségi 
állandó bizottságokra.

Gazdasági bizottság: Bethlen Ist
ván gróf, Dániel László, Hegedűs

' Károly, Horváth Dezső, Malatinszky •
György, Molnár János, Noppa Elek

Elüljárójában a mai napnak a Ház háró, Nyegre László, Oberth Károly, 
tisztviselői a képviselőház uj elnöké- ! Bátkay László, Salamon Géza. 
nél, Juslh Gyulánál tisztelegtek. Andor i Mentelmi bizottság: Esterházy Mi-
Gyula elnöki tanácsos volt a tiszti
kar szónoka. Justh Gyula válaszá-

háiy gróf, Gaál Sándor, Hentaller 
Lajos, Henc Károly, Klatky Endre,

ban kijelentette, hogy cselekedetei- Kálosi József, KegLvich István gr., 
ben az igazságosság vezeti és szere- Kubik Béla, Olay Lajos, Pisztori 
tettel fizet szeretetért, bizalommal Mór, Popovich Vazul, Samassa Já-
bizalomért.

A tisztviselők Tóth Jánost, az uj 
háznagyot keresték fel ezután: itt 
aztán Dessewffy Arisztid háznagyi'.

nos, Szatmári Mór, Szivák Imre, 
Sztáray Sándor gr., Várady Károly, 
Vázsonyi Vilmos, Zboray Miklós.

Naplóbiráló bizottság: Berzsenyi
dolgokon sem. Inkább szüne- tjtkáp beszélt. A folyosó ma is élénk! ,íenö> Bénes. Bozony Árpád,
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maguk is szürkének neveznek, 
de amely kabinetnek semmi
képen sem engedik meg, hogy 
valamit elintézzen, ami a nem
zet, a nép baján-buján segítene.

Haj! képviselő urak, ne cso
dálkozzanak azon, ha mig ma
guk koalíciós kabinetet alakitat
nak, hogy ne engedjék meg 
neki a dolgozást, addig a nép, 
ez az istenadta nép kinlódásá 
ban, tépelödésében magához tér

volt. A helyzet megoldásának dolga 
foglalkoztatta a kedélyeket. A vezérlő 
bizottság ismeretes propoziciói körül

Gépán Géza, Gincsek Flórián, Dániel 
Tibor báró, Ferency Géza, Fogarasy 
Zsigmond, Geréb János, Gyár

folyt aszó-vita, azon, megadják e fás Endre, Györgypál Domonkos, Hé-
egy álmeneti minisztériumnak a meg
alakulás előfeltételeit, illetve, vájjon 
a helyzet ideiglenes megoldásába 
belemenjenek-e vagy sem.

A dolgot a Kossuth-párl esti kon
ferenciája dönti el.

Az akadémikus félóra jóval el
múlt, amikor az elnök az ülést meg
nyitotta.

Just Gyula elnök az ülést meg
nyitja.

Szunyogh Mihály körjegyző, mint
és vagy kaszához nyúl, hogy hogy a jegyzőkönyv vezetésével a 
egyenesre verje, vagy meg fogja tegnapi napra még őt bízták meg,
az ekeszarvát és megy szántani 
s ösztökével legyint arra az 
urra, aki a nemzet nevében 
utána szalad, hogy megakadá
lyozza munkájában.

Vigyázzanak jó urak, a szünet 
alatt.

felolvassa a jegyzőkönyvet, azonban 
csak az első részét, mig a megala
kulás, illetve az elnökség és jegyzői 
kar megválasztása után eső részt 
Hemmersberg László megválasztott 
jegyző olvassa.

A Ház a jegyzőkönyvei hitelesí
tette.

A körmöcbányai ellenzék. Kör Zboray Miklós jegyző jelenti, hogy 
möcbányáról táviratozzak: Ma meg- az interpellációs és inditványkönyv-
,alakult az ellenzéki pártkör és egy
hangúlag elhatározta, hogy ha Lukács 
miniszter a körmöcbányai mandá
tumról lemond, akkor Szemere

ben előjegyzés nincsen.
Just Gyula elnök a rendes osztá

lyokba való sorsolást ejti meg. 
Délben fejezték be az osztályok

derváry Lehel, Hrabovszky Guidó, 
Karácsonyi Sándor, Majthényi Ádám, 
Mollecz Dani, Róth Endre, Rudnay 
Pál gr., Trauschenfels Emil Trubinyi
János, Gray Miklós, Világhy Gyula,> •
Zichy Miklős gróf. Összeférhetlenségi 
állandó bizottság: Elnök: Károlyi 
István gróf, helyettes elnök: Günther 
Antal. Tagok: Andrássy Tivadar gróf, 
Eötvös Károly, Hadik János gr., Heine 
Hugó, Hellebronth Géza, Leszkay 
Gyula, Popovich Vazul, Szentiványi 
Árpád, Zboray Miklós.

Elnök indítványozza, hogy a még 
megválasztandó három jegyzőségre 
is a bizottságokkal együttesen tör
ténjék meg a szavazás.

A Ház ehhez hozzájárul.
Zbóray Miklós jegyző olvassa a 

névsort.
A szabadelvüpárt kivonul a terem

ből, mert a jegyzői kérdés miatt a 
szavazásban résztvenni nem akar.

A jegyzői jelölések:
Dedrics György horvát.
Eszterházy Kálmán szabadelvű.
Luby Géza függetlenségi.
A baloldali képviselők a jobbol

dalra mentek, onnan indultak sza-

la k á s  h ird e té s
a Bácsmcgyci taplóban.
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vazni. Az eredmény kihirdetése előtt 
az elnök szünetet rendelt el.

A jegyzők megválasztása után az 
összeférhetetlenségi bizottság tagjai 
tették le az esküt.

Ezután a Ház elnökének indítvá
nyára elhatározták, hogy ülést márc. 
8-dikáig nem tartanak.

Forradalom Oroszországban.
Varsó, febr. 22.

Ma Zwiebel bőrkereskedőt saját 
házában zsidó munkások megölték. 
Körner csipkegyári igazgatót, ami
dőn visszatért a munkásokkal foly
tatott tárgyalásról, meg akarták ölni, 
ami azonban nem sikerült.

Pétervár, febr. 22.
A bakui zavargások folyton tar

nak. Az elkeseredettség a végsőig 
fokozódik. — Egyes városrészekben 
fosztogatnak. A város egyik részében 
tűz van. A békés lakosság helyzete 
borzasztó. Általános a félelem. Ba- 
rakanakban is zavargás ütött ki. A 
Bakuban állomásozó csapatok, úgy 
látszik, nem elegendők a rend hely
reállítására.

Kiev, febr. 22.
A délnyugati vasút alkalmazottjai

nak sztrájkja ma is tart. Rendza
varás nem történt.

Sikkasztás a Mámái.
A pécsi vasúti állomásnak egyik 

tisztviselője sikkasztott, azután meg
szökött.

A sikkasztásról most a következő
ket jelentik:

Vadászi Nándor szertári hivatalnok 
egy esztendeje volt a pécsi állomásou 
alkalmazva. Úri módon élt, de hogy 
honnan vette az ilyen életmódhoz 
szükséges pénzt, ezt jó ideig nem is 
sejtette senki.

A nyáron azután egy vasúti tiszt
viselő jelentést tett ellene, hogy a 
pályaudvaron levő fából hat vaggonra 
valót, körülbelül száz köbmétert el
adott pécsi gyárosoknak és kereske
dőknek.

Mikor a feljelentő hivatalnok jegy
zőkönyvét odaadták neki válaszadás 
céljából, azt megsemmisítette s igy 
akarta elkerülni a fegyelmi eljárást. 
Az eset nyomban kiderült s Vadászit 
felfüggesztetté állásától.

A múlt hónapban a zágrábi üz
letvezetőség elrendelte ellene a fe
gyelmi vizsgálatot s február 9-én dr. 
Kanyó Ferenc fogalmazót küldte 
Pécsre fegyelmi biztosnak, aki két 
napig vezette a vizsgálatot s az ö 
távirati jelentésére az üzletvezetőség 
megkereste a pécsi királyi ügyész
séget, hogy Vadászit tartóztassa le.

Vadászi azonban — mint Pécsről 
jelentik — ekkor hirtelen eltűnt 
Pécsről. A vizsgálat tovább folyik.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és inuzeura. Nyitva 
<Eer<lán és szombaton délután 8-téI 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.

Országos vásár Ikerv árad  febrsár 2 4. ' 
Február 25. A Szeretetről címzett sza- j 

badkai nőegylet táncestélye a kereskedelmi |
egyesüld (Nemzeti nagyszálloda) helyisé
geiben.

Február 25. M. á. v. szolgasaeraélyzet 
táuczmulatsága a Spitzer Ign&cz-féle ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság1* 
ciraü női asztaltársaság táncmulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Február 26. A kath. kor rendkívüli tiszt
újító közgyűlése.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a koreskeM ini 
egyesület helyiségében.

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farsan ri bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általános mun- 
kásszervezet tánevigabna a Spitz er Ignácz- 
féle vendéglöb g .

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mii- 
kedvelő szakosztályának hangveraen nyel 
egyb kötött házi estélye saját helyiségében.

Március 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda összes termeiben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

Március 9. Lakatos Csendes Mátyás ci
gánybálja a özemmáry-téle vendéglőben.

— A tüzér laktanya tervei. A
Babocsai és Gerster cég tegnap hozta 
le Bíró Károly polgármesterhez a 
tüzérlaktanyának a minisztérium kí
vánsága szerint átalakított terveit. 
A további munkálatok megbeszélése 
végett a vegyesbizottságot valószínű
leg március 20 ára fogják egybehívni 
és igy valószínű, hogy az építkezést 
már a kora tavaszszal megkezdik.

— A váron a szegényekért. Az 
ínséges télen kenyér nélkül maradt 
szegény lakosság felsegélyezésére 
nagy horderejű a mai tanácsi indít
vány, amelyet holnap fog tárgyalni 
a törvényhatósági bizottság. Mind
ama kövezési, utmunkákat, csator
názási és földtöltési i- unkákat, ame
lyek a közel jövőben eszküzlendők, 
a munkanélküli Ínségesekkel fogják 
végeztetni. A munkálatoknak ez 
irányban leendő teljesítése végett a 
tanács 10,000 korona kiutalását kéri, 
amely összeg a letétpénztárban el
helyezett Prokes-féle szálláspénzek
ből lenne fedezendő.

— Rendkívüli közgyűlés Ba 
ján. Baja város törvényhatósági bi
zottsága f. hó 27-én hétfőn a pol
gári és elemi iskolák építésére fel
veendő kölcsön tárgyában rendkí
vüli közgyűlést fog tartani. A köz 
gyűlésen Bezerédy István főispán 
helyett, aki a jelzett napon a szabad
kai városi hivatalokban számonkérő- 
széket fog tartani, dr. Hegedűs Ala
dár polgármester fog elnökölni.

-  Nyugalomba vonuló tábla-
bíró A szegedi kir. tábla birói ka
rának egyik kiváló erőssége, Kdpldny 
Géza ítélőtáblái biró — mint a Sz. N. 
írja — beadta a nyugdíjaztatása 
iránti kérelmét Hosszú és eredmé
nyekben gazdag közpályának a méltó 
befejezését jelenti ez a rövidke hir, 
mely a magyar birói kar egyik 
legképzettebb jogászának vissavonu- 
lását jelenti. Káplány Géza harminc 
öt év óta tagja a birói karnak; 
1870-ben nevezték ki s tizenhét évi 
szolgálat után már táblai iró lett. 
Mint táblairó, csöndben és a nyilvános
ságtól elzárt hivatalában lelkiismeret
tel és becsületesen szolgálta azokat az 
ideális célokat, melyek a magyarjog
élet szellemi kiműveléséhez vezetnek 
Tíz éven át szerkesztette a Telek- 
könyv ciinü jogi szakfolyóiratot, 
mely egyedüli telekkönyvi lapja az 
országnak s ez idő alatt jKáplány 
Géza országos hirü kapacitássá emel
kedett telekkönyvi ügyekben. Ez a 
lap most ünnepli első jubileumát s 
ez alkalommal Írja egy kiváló jogi 
szakírónk Káplány Gézáról, hogy „ . 
ennek a folyóiratnak nemcsak a

megalapításában, hanem a további 
fenntartásában, egészen a jubiláris 
számhoz való eljuttatásában olyan 
emberfeletti tevékenységet fejtett ki 
s a telekkönyvi intézmény iránt 
olyan lángoló lelkesedéssel visel
tetett, amilyent egy-egy intézmény
nek csak olyan előharcosainál ta
pasztalhatunk, akik minden érde
küket, egész vagyonukat, sőt életüket 
is készek az általuk a közönségre 
nézve jónak ismert intézmény fej
lesztése érdekében feláldozni.*

— Egyleti közgyűlés. A szabad
kai magyar asztaltársaság ez évi 
rendes közgyűlését március hó 2-án 
délután 4 órakor fogja megtartani 
a Kollarits-féle házban levő saját 
helyiségében.

— Homok földek eladása. A
Katancsics és Szkenderjárási homok
földek nyilvános árverésen történt 
eladását ma fejezték be. Szinte hi
hetetlen, minő magas árért kelt a ho
mok. Lánconként 60') —700 kor.-t ka
pott a város. Ha az eddig úgyszól
ván hasznot sem hajtó homokterü- 
lek eladása tovább is ily eredmé
nyes lesz, megérjük még, hogy nem 
fogunk domesztikát fizetni.

— A palicsi part kiépítése. A
palicsi parton építendő kőgát elké
szítésére beérkezett ajánlatok közül, 
mint legmegfelelőbbet, a fővárosi 
Freund Henrik és társa cég ajánla
tát fogja a holnapi közgyűlésen a 
tanács javaslatba hozni. Ugyanez a 
cég szállította a városi színház uj 
vasbeton tetőzetét is. A kőgát is a 
Zielniszky-féle vasbetonból fog ké
szülni köbméterenként 35 koronáért. 
A céget kötelezni fogják, hogy a férfi 
és női hidegfürdők közli 250 mé
ternyi területen a védmüvet négy 
hónap alatt teljesen el kell készí
tenie. Ha a munkálatok teljesén be
válnának, a part többi részét is ha
sonló kőfallal vennék körül.

— Mén lovak pót vizsgálata. A
helybeli lótenyésztők állal bejelen
tett ménlovak pótvizsgáiata ma dél
előtt lett megtartva a városi raktár 
udvarán, a katonai méntelep parancs
nokság részéről Kállay százados, a 
szabadkai lóavató bizottság részéről 
pedig Varga Ágoston elnök jelenlé 
tében. Összesen 19 mén lett előve- 
zelve, amelyekből nyolcat találtak 
alkalmasnak és pedig ifj. Sztipics 
Albert Furiosóját 20 kor., Szlantics 
Béla Bolygóját 20 kor., Dulits Mik
lós Fenékjét 12 kor., lfkovics I. Már
ton Furiózójál 15 kor., Cviin Albert 
Ruperróját, 12 kor., Aradszki Mitó 
(Sándor) Taurusát 13 kor., Báics 
József Gidránját 12 kor. és Bogesics 
Félix Noniusát 24 kor. fedeztetési 
díjjal.

— II j ezég Magyary József győri 
majolika- és cserépkályhagyáros, a 
kinek üzlete már 17 27 óta fenn II 
és 187 éves s aki gyártmányai ki
tűnőségének és finom ízlésének révén 
József főherceg udvari szállítója cí
met nyerte el, Szabadkán fióküzletet 
nyitott, melynek ezégvezetőjéül Dániel 
Józsefet nevezte meg. E hires cég 
szabadkai üzlete ma nyílott meg a 
Batthyány utcában levő Weinhut-féle 
házban Dániel József mint szakem
ber már évek óla ismeretes Szabad
kán s igy a győri majdnem kétszáz 
év óta fenálló cég a legjobb képvi 
selőt választotta magának.

— Holttest a kút ban. Ma déle
lőtt egy munkás ember a Pázmány 
és Mátyás utcák sarkán levő köz- 
kutból víz merítés közben egy fel
oszlóban levő gyermekholttestet ha 
lászott ki. A holttest, körülbelül hat 
hónapos már a teljes fejlettséghez 
közelálló csemőé, a mely valószínű

NAPLÓ.___________________

leg az anya bűnének esett áldozatul. 
A kis hulla kék alapszínű világos 
kék babos rongyokba volt burkolva, 
miből következtetve a gyermekétől 
szabadulni akaró anya minden való
színűség szerint a cselédosztályhoz 
tartozik. A törvényszéki boncolást 
holnap délelőtt fogják megejteni.

— öngyilkossági kísérlet. Ma-
kovits Istvánná napszámosnő tegnap 
délután IV. köri lakásán három cso
mag kéngyufából készített oldattal 
akarta magát megmérgezni, de férje 
épen akkor, mikor már a gyilkos 
folyadékkal telt üvegcse tartalmának 
kiürítéséhez fogott, észrevette szán
dékát és kikapta kezéből az üveget. 
Gyomormosás alkalmazásával a kis 
mennyiségben elfogyasztott méreg 
hatását sikerült teljesen ellensúlyozni 
úgy. hogy az öngyilkosjelölt asszony 
túl van a veszélyen. Végzetes elha
tározását a családjában előfordult 
viszálykodás érlelte meg benne.

— Orvtámadás az V. körben.
Kovács Sztrikó István kereskedőse
géd ma a rendőrségnél panaszfelje
lentést tett, hogy tegnap este haza
térőben az V. körben levő Wald- 
hauser-féle üzlethelyiség előtt egy 
ismeretlen suhanc megtámadta és 
botjával összeverte, azután a közel
ben várakozó két társával együtt 
elszaladt.

— Betörés az antikváriumban.
A Petőfi-utcában lévő Lipsitz-féle 
antikvár könyvkereskedés kirakatát 
mára virradó éjjel ismeretlen tette
sek feltörték és mintegy 60 korona 
értékű diszmüveket loptak el. A ren
dőrség a tettesek kézrekeritése iránt 
a nyomozást megindította.

— Elveszett. Egy fekete ridiküh, 
benne látcső, kulcs, stb. a színház
ban elvesztettem. A megtalálói kérem 
hogy illő jutalom mellett a színházi 
péuztárnál adja át. Szabonya Ber
talan.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Verőce Ferenc 3 hó, Marcel István 
2 hó, Kolozsvári Mária 3 hó, Séföl 
Zsófia 2 év, Kovács József 1 hó, 
Sárcsevics Albert 40 év, Gyurkovits 
Gergely 63 év, Kuluncsics Istvánná 
87 év, Budincsevics Simonná 78 év. 
Született 9, 5 fiú és 4 leány. Há
zasság: Péics T. Fülöp—Meznerics 
Jusztival, Balázs P. Simon—Gsajkás 
Viktorral, Godár Péter —Tumbász 
Máriával, Milyacski Simon—Vojnics 
Erzsébettel, Sztipancsics Mátyás— 
Kopilovics Marcellal, Mácskovics Be
nedek—Rostás Katával, Tóth Elek — 
Molnár Emmával, Bodrics János— 
Szabó Máriával, Kecskés József— 
Petrik Ilonával.

Innen onnan.
A leknősbéka fogadott a nyul- 

lal, hogy gyorsfutásban ki ér előbb 
célhoz?

A verseny idejét áttették az alkony 
óráira, amikor enged rekkenő me
legéi ől a nap. Az is elérkezett s a 
teknősbéka megindult, mig a nyúl 
mosolyogva tisztogatta a körmeit s 
igazította a frizuráját.

— Indulj már nyúl koma!
— Ráérek Csak nem teszem ma

gam nevetségessé!
. . . Már a reggeli nap mosolygott, 

mikor álmából fölébre It a célpont
nál a teknőskéka. Ahogy pedig kö
rülnéz, vágtatva rohan feléje a nyúl.

— Bocsánat, dadogta zavartan, 
randevúm volt, elkéstem.

** *
A csermely mentén egyszerre ivott 

a vízből a farkas és a bárány. Föl-
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jebb állt a farkas, lejebb a bárány, 
mégis rákiáltott:

-  Mit zavarod előttem a vizet? 
Ezért meghalsz.

— Kegyelem, kegyelem, nyöszö
rögte a bárány,irgalmazz életemnek 
Szegény nagybácsim szive megreped, 
ha meghallja halálom hírét.

— Úgy, nagybácsid van? Megke
gyelmezek, ha ráírod a nevél egy 
váltóra.

Mit tehetett mást a bárány, kész
séggel megt tie annál is inkább, — 
mert aktív hadnagy volt és sok baj
társi összejövetelen kelleti részt ven
nie. Fipiicx.

a inegyében.
A kereskedelemügyi miniszter egy 

évre meghosszabbította az előmun
kálati engedélyt: a magyar királyi 
államvasutak Szabadka dáljai vo- 
valának Gombos állomásából kiága- 
zólag Rác Mihtics, Hódságh, Lalics, 
pivnica és Deszpót-Szentiván köz
ségek belterületén át Hódságnál a 
baja zombor—újvidéki helyi érdekű 
vasútnak, Deszpót-Szentivánnál pedig 
a hegyes—feketehegy—palánkai helyi 
érdekű vasút átszelésével s innen 
folytatólag Ó és Ujsové, valamint 
Ó-kér községek belterületén át a 
magyar királyi államvasutak Sza
badka—zimonyi vonalának átszelé
sével Temerinig, illetve a nevezett 
község belterületén át az ó-becse — 
újvidék -  titeli helyi érdekű vasút 
Temerin állomásáig leendő kiépí
tésére.

Községházépítés Madarason. Ma
daras község elhatározta, hogy eme
letes községházat építtet. A terveket 
el is készíttette Pál L. Leó budapesti 
inüépitészszel iV., Váci-körűt 22.) 
ahol azok megtekinthetők. A tervező 
építésznél az építésre már ajánlkozni 
is lehet.

Építkezések Kulán. A bácsme- 
gyei Kula községben szépen megin
dultak a magánépitések, csak nem
rég adta vállalatba egy építő társaság 
megbízásából Dudás Fábián mérnök 
egy emeletes bérház építését mint
egy 1< '0.000 korona vállalati összeg
gel és máris újabb nagyobb föld
szintes épület mintegy ő ).000 ko
rona költséggel fog épülni és annak 
terveit költségvetését Vadász Pál 
bajai műépítész, ki a művezetéssel 
is meg van bízva, már ki is dol
gozta. Az építkezést március havá
ban fogják megkezdeni.

Titel. (Házeladás.) A titeli kir. 
adóhivatal f. é. március 13-án d. e. 
10 órakor szó- és írásbeli verseny- 
tárgyalást tart a község határában 
levő eddig pénzügyőri laktanyául 
szolgált épület eladása céljából. Ki
kiáltási ár cOOO kor. Bánatpénz 300 
korona. Az árverési feltételek Titelen 
a kir. adóhivatalnál ludhatók meg.

Magyarkanizsa. A Magyarkanizsa 
községben Csuka Sándor községi 
mérnök tervei szerint építendő ha
todik tanyai iskola építésére február 
18-án tartott versenytárgyalás alkal
mával a kőmives és ács munkákat 
5050 koronáért Bata Sándor hely
beli kőmivesmester, az asztalos, üve
ges és mázoló munkákat pedig 628 
koronáért Barna János helybeli asz
talos mester vállalta el.

SZÍNHÁZ.
Bip van W inkle.

Egy igazi operette, összevágó elő
adás, művészi szereplők, lelkes mü- 
érlő közönség, ezek a benyomások, a 
melyekkel a tegnapi reprise után 
színházunk nézőterét elhagytuk. Az 
első alkalom, mióta az idei szezon 
kezdetét vette és milyen jól esik ezt 
egyszer is regisztrálnunk. Vajha min
dig vagy legalább ismételten igy refe
rálhatnánk. Pedig a tegnapi előadás 
nem is tulajdonképeni felelevenítés, 
mert Rippet Pesti igazgatása alatt 
majd minden szezonban viszontláttuk. 
És mégis sokan jöttek el tegnap a 
színházba, különösen a finomabb 
muzsika kedvelői, szinte mohó vá 
gyakozással, hogy végre több mint 
három hónap után az atyamesterek 
egyikének müve is műsorra 'kerülhe
tett. De meg is látszott a szereplő
kön is, a a közönségen is a lelke
sedés.

A címszerepet Falussi István éne
kelte és játszotta meg egyforma tö
kéletességgel, tudással és művészettel. 
Az ő Ripjét már ismeri közönségünk, 
de tegnap valóssággal ragyogtak 
mindama qualitásai, amelyek őt im
már szerepkörében a legkiválóbb 
elismerésre teszik méltóvá. Lisbet 
szerepében Áldor Juliska igazolta be 
ismételten a müértő közönség előtt, 
hogy a művészi egyéniségének meg
felelő szerepekben tud csak igazán 
a hírnevének megfelelő magaslatra 
emelkedni Lisbelje emlékeztet Lili
jére, mindkét szerepében tökéletes 
énekművészeiével, finom játékával és 
előkelő Ízlésre valló megjelenésével 
egyaránt osztatlan tetszésben része
sült.

De a többi szereplők is kitünően 
egészítették ki az ensemblét. Rálkai 
(Derrick) ezúttal is ötletes, diszkrét 
komikummal játszott, úgyszintén Új
vári (Nick) és Vitéz (Vanderbilt) 
is. Kuthy Janka szépen adta elő 
kellemesen csengő hangján ének-) 
számait, valamint Bálint (Hudson j 
szelleme) érces baritonja is gyönyö
rűen érvényesült. Bálint különben 
Királylyal egyetemben a kar tőkéié 
lesitése végett a névtelenek táborá
ban működtek, amiért feltétlen el
ismerést érdemelnek. A rendezés is 
jó volt, a második felvonás díszletei 
hatásosak és stílszerűek voltak.

T Á V IR A T O K
A háború.

London, február 22. A Daily Te
legraph jelenti Tokióból: Ma érkezett 
jelentések szerint Kamimura ten
gernagy hajóhada az Indiai Óceán 
közelében van. Ezért azt hiszik, hogy 
a közel jövőben nagy tengeri csata 
várható.

Balkán zavarok.
Konstantinápoly, febr. 22. Az 

osztrák-magyar hajóhadnak Szalo- 
nikiba érkezése némi hatást tett. 
Nem igaz az a hir, hogy ez tüntetés 
a célból, hogy a macedón pénzügyi 
szabályzatot elfogadják. A Szaloni- 
kiba va:ó érkezés programmszerüen 
történt. A hajóhad Szmirnában és 
egyebütt is kiköt.

Konstantinápoly, febr 22. A 
porta megcáfolja azt a hirt, hogy a 
csap ttok a kuplesi vilajetben gyújto
gattak és más gaztetteket végeztek.

Konstantinápoly, február 22. A 
patriarkátus ma juttatta a portához 
ama válaszjegyzékei, a melynek el
küldését már jelezték. Ez négy pont 
tót tartalmaz és jelzi, hogy a kul
tuszminisztérium jegyzéke a minisz- 
trtanács határozatával nem egyezik 
meg Az áll benne, hogy a szeptem
ber 30 án kezdődött válságot a nem
zeti statútum értelmében, mely ilyen 
eseteket nem provideál, nem sza
bályozhatja, miért is azt kannonice 
kell rendbehozni. A patriarkátus kéri 
a kultuszminisztériumot, tekintse a 
kérdést szabályozottnak és a patriar
kátus illető eljárását hagyja helyben. 
A zsinat határozata következtében 
a patriarkátus ma más jegyzéket 
intézett a nagyvezérhez, a melyben 
azt kéri, hogy intézzenek a főkor
mányzókhoz rendeletet, hogy akadá
lyozzák meg a patriarkátus enge- 
delme nélkül jövő metropolitának 
az ideutazását. Ezt azért kérik, mert 
attól tartanak, hogy a zsinati ellen
zék 17-iki felhívásának foganatja lesz.
Egy altábornagy a Szózat 

ellen .
Nagyvárad, február 22. Az itteni 

főgimnáziumban ma matiné volt, 
amelyen egy magyar rabszodiát is 
játszottak, a melybe szerzője a ma 
gyár Szózatot is beleszötte. Mikor a 
Szózatot kezdték játszani Steinberg 
Mór altábornagy tüntetőén fölkelt 
és elhagyta a termet. A tábornok 
viselkedése nagy fölháborodást kel
tett a jelenlevők közt.

TÖRVÉNYKEZÉS.
A boszus kaland vágyók. Tóth 

István és Tóth Mihály moholi su- 
hanclegények múlt év október 12 én 
egy átmulatott blái éjszakán a tánc 
hevétől feltüzelve útnak indultak 
hazifelé. Útközben bekopogtattak 
Pénzes Mari leányismerősük abla

kán és bebocsáttatást kértek. — 
A tervezett látogatás azonban abban 
maradt, mert Ónodi közcsendőr már 
megelőzte őket. Bosszúsan távoztak 
a ház elől és néhány lépésnyi távol
ságban találkoztak egy másik leány
ismerősükkel, aki szintén társaságban 
volt. Iván Mihály volt a kísérője, 
akinek jelenléte anyira felinge
relte a heves vérü fiatal embere
ket, hogy mindketten nekiestek és 
a náluk levő botokkal agyba- 
főbe verték. A mai tárgyaláson a 
két vádlott tagadta azt, hogy ők 
bántalmazták volna Ivánt, s miután 
az Onodi csendőr által vezetett nyo
mozás is helytelen volt és a tanú
vallomásokból sem lehetett a bűnös
ségüket beigazolni, a kir. törvény
szék felmentő ítéletet hozott, miben 
a vádhatóság képviselője is meg
nyugodott.

Elhalasztott esküdtszék! cyklus.
A legközelebbi esküdtszéki cyklus 
kezdetét a szabadkai esküdtbiróság 
a jövő hó 14 éré tűzte ki. A kir. 
ügyészség azonban ma bejelentette, 
hogy jelenleg egy ügy darab sincs, 
amely az esküdtbiróság elé tartoz
nék. így tehát az esküdtszéki cyk
lus kezdetét bizonytalan időre el
halasztották.

Megcsókolta Clarisset.
Irta : Aczól Henrik.

1.
I.

Pergő Sándor ügyvédjelölt havi 
száz koronáért fáradozott Melc/.er 

| Kálmán ügyvédi irodájában a kielé- 
i gitési Végrehajtás iránti kérvények 
i és a sommás váltó-keresetek nehéz
ségeinek eredménydus lebonyolításán. 
Láposon ugyan, kivált a helyi fiatal
ság körében, sokan esküvel is készek 
lettek volna megerősíteni abbeli vé
leményüket, hogy Melczer Kálmán a 
segéde lelkiismeretes működését nem 
kizárólag a hitvány ezüstkoronások 
csengésének és ragyogásának kö
szönhette, hanem sokkal inkább a 
lánya csengő kacajának és ragyogó 
barna szemeinek, amely kincses- 
bányák révén Pergő Sándor ur gyak
rabban és bőkezűbben jutott az el
ismeréshez, mint a papa legtöbbnyire 
üres Wertheim-szekrénye révén. Sőt 
sokan azt is tudni vélték, hogy az 
ügyvédjelölt ur restantiáinak felsza
porodása és ennek következtében 
hivatalos óráinak önkéntes meghosz- 
szabbitása, meg a Melczer Zsuzsiká
nak az irodában való sürü látogatása 
közt némi összefüggés van és hogy 
ezt az összefüggést az érdeklődésnél 
erősebb szálak közvetítik.

De hát ezek csak a féle mende
mondák, pletykák voltak, amik a 
kukoricánál és a cirokseprőnól is 
bővebben teremnek Láposon és a

Legolcsóbb építési anyag beszerzési fon-íw. Legjobb és legszaporább zsíros mész Beocsini portland 
TZFnmrC n \  T DDDFTI és ron,án cen,eilt’ sz0,,rilsz (stuccatur) és  alabastromK iü l i  L b Z  ALDdKI g'P8z> cement-, mozaik-, m árván y-és keram it lapok,

csöinöszölt portland cement-csövek, homlokzati kő-II. k ör  Pelüfl n  88  SZA B A D K A  T ele fo n  sz á m : 2 0 4 .
Eternit-Müvek s Hatschek 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 ert könnyű te tsz e tő s  és 

o lcsó . ........ ....

por kőfedlemez valódi
aszfalt elszigetelő lemez 

f & S T  T e s s é k  a j

lemez —  
(chamotte) tégla.
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mikből elegendő ha az ember épen 
csak annyit jegyez meg magának, 
hogy: „No, no . . . van valami a do
logban."

Egyébként Pergő Sándor szolid, 
csendes fiú volt, akire egy kis jó
akarattal azt is mondhatta az em
ber, hogy jámbor; amely jelzői kü
lönben elég sűrűn használták a neve 
előtt — nem ugyan jóakaratulag, 
hanem inkább gúnyból — abban a 
vidám társaságban, melyik minden 
délben és este Török uram barátsá
gos, terített asztalai mellett űzte a 
hasznost a kellemessel egybekötve.

Ebből a jókedvű kompániából, 
ahol úgyszólván csak Pergő Sándor 
képviselte a komolyabb elemet, sok 
jó és rossz tréfa indult útnak, amelyek 
legtöbbjének az éle természetesen 
a szegény ügyvédbojtár ellen irányult.

Az pedig csak tűrte türelmesen a 
sok jó meg rossz tréfát. Tűrte, előbb 
szelíd rezignációval, később boszu- 
sággal elegy nyugalommal. Egyebet 
mit is tehetett volna a szegény gyá
moltalan Pergő Sándor, akinek az 
egész javadalmazása havi száz ko
rona volt a principálisától, meg egy 
pár aprópénzre fel nem váltható 
csók a .szép Melczer Zsuzsikától, 
amikről azonban még máig sem 
tudja bizonyosan az ember, hogy 
csak úgy, a láposi pletyka nénikék 
jóvoltából jutottak-e Pergő Sándor
nak, vagy hogy megkapta-e ők t 
amúgy is -  in natura.

II.
Egy napsugaras, bűbájos májusi 

délutánon, mikor odakünn, az orgona- 
illatú, madárszótól hangos légből 
csak úgy ömlött a hangulatok lel
keket tápláló poézisa, Pergő Sándor 
édesdeden szunyókált a büntető- 
codexek meg a porlepett akták közt. 
Pergő Sándor ugyanis szemtelen 
módon prózai lélek volt Mialatt 
mások tele tüdővel szívták Láposon 
az éltető levegőt és déli harang
szókor nem ebédelni siettek, hanem 
lyrai költeményeket Írni, Pergő Sán
dor akkor is, olyan bámulatos hideg
vérrel fogyasztotta el a maga meg
szokott körözött borjuszeletét, hogy 
Török uram nem tudta, örüljön e az 
ő felesége készítette ebéd győzelmé
nek a szivbeli érzelmek felett, avagy 
boszankodjék-e inkább a természet 
rendjének ilyetén arculcsapására . . .

Fofyt. köv.
W f f — 11....... - í r — — i  — Mini— m

Felelőn nzerken/tö:
I) U G 0 V I C II 1 M li E 

Laptuliijdonosok : A Z A L A P I T Ó K 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

A KATONA-féle N#vényes»zeucla- 
l'lu (1 egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

Páratlan ! ! Nt lklllüz,betétién ! !
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyedüli valód , 
s évek óta forgalomb >n levő K ATON A- 
féle jó Illatú, igazi Növényesseneia- 
Fluidról ,,K . A.“ védjegygyei, un* 

- uak gyógyerejéröl és hatásáról. —

Valódi KATONA-féle

„K. A.“ Niivényesszeneia-
l?llli<l”,iak Gfryctlen m agyar család- 
1 IlIiU  uál sem szabadiul hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú llnidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár k oly o’csón vannak szabva, 

mi zer nt
1 próba-üveg 20 kr. =•= 40 lblér.
12 üveg 4 kor. póstadiíjal «gyütt.

KATONA-féle Nővén) esszencia-Fl üld
t ljeaen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt ló ságban
KA I ON A-l’éle NövényesszenciaFluid
megszünteti a gyomor és hasg rcaöt, 
gy morrendetlenségnek minden nemét
KATONA-féle Növény esszencia-Fluid 
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gy- r an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áj u‘ást.
KATONA-féle Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a szivszoru ást, ’égzési za
varok t, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kó ika mellfájdalom, tii- 
dóbántalmak és vérszegénység el en. 
Gyorsan < tvágyat gerjeszt, Uy a testi 
erő foko/ódását, a test sólyának nö
vekedését idézi elő, az egész ideg- 
rendszert megerősíti Pontos haszná
lati u tasítás mellékelve v a u i !  Mint 
külszer „KATONA-féle Fluid66 éven 
ismeretes, igazán népsz rü  házi szer, 
már több mint 20 év óta fáj dalom csil
lapít • bedörzsölésnek fémesen bizonyult 
kösz vén) nél, c^uznál, tagszaggatás ál, 
stb.-nél — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran  aján - 
ható! — — — I tasitás m e.lékelve! 
Minden n egren ’elés pontosan címzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a S /en t Háromsághoz,

SZABADKÁN,
V III. kör Cscrnovics-utca.

Budap sten : Török József gyógyszer- 
tára, Király-Lite a

* á
á£«!

Dr. Schmiedi G. főtöi •z&orvos és phi- 
sicus hires

f  ü l ő i j a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül l’ lávsics G. 
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható. — Használati utasítás van hozzá. 

Ara 2 írt üvegenként.

KIS HIRDETÉSEK.
M nden szó C3 f i l l é r  Vastag betűkből ©  
f i l l é r .  Le*kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

I l"í ItAr/*1C ézv. HamburgerIjuhíln vtlllvZiiln* Mária okleveles 
szü’t szno látását Petőli-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

USnílnvil/i vásároljon az Antikv/í 
nllllUvIIKI riumban: Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapom 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymna 
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
étetnek és eladatnak.

feltételek mellett czimbalom- 
órákat ad egy szakképző t 

! czimbaom tanító. Czim a kiadóban
Kedvező

egy nagykiterjedésü szőlő a rajta 
I J l l l lv  lévő házzal. Cim a kiadóban.

[NfV IÍt I t I HeSéd a füszerszakmából 
kereste ik, aki a magyar 

és szerb nyelvet tökéletesen bírja Cim a 
kiadóhivatalban

|7»ipi|ll1»l Kiváló szép, legnemesebb faj 
(ljulllllU almát szállítok, kilóját 50 

fillérjével ; ötkilós mintakosárral bérmente
sen 3*50 koronáért. Mertz Károly, Nagy
váradon.
I l i i i i v Á  ügyes kereskedőnek . be- 

J v í v  rendezek rőfös, rövidáru 
és cipő fióküzletet május h<> 1 éré, 2 — 3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

[i|/\ rés vénytársaság érettségizett, a 
magyar és némzt nyelvben, va

lamint a gépírásban jártas gyakornokot 
keres Ajánlatok ..Jövő 377 4 ’ szám alatt 
Sclivarz József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utcai cimz ndők.

Pt Üpuaii 5 kftPa 92010 I (lIlvN vII építkezésre jutányc 
Cim a kiadób in.

alkalmas 
yosan eladó.

Ü z l e t  m e g n y i t á s !
A k i e le g á n sa n  és  

o lc s ó n  a k a r  
ru lió zk o d u i, az forduljon

F a ra g ó
cég női- és gyeiTiiekruha üzletéhez
Gőzfürdő-utca Su- 
gár Béla melletti
mindig a legdivalo abh női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok 
nyák, reform női és mindenfajtá
hoz! kötények, női ingek és gyer
mek r uh k nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel

F a r a g ó  M .,
edénypiac, Batthányi (Gozíürd- ) utca 

Sugár Béla mellett.

LAKAS HIRDETŐ.
üli.50 Egy HU. 
lakás hirdetés!

A T o m p a -u tc á b a n
e g y  k e r t  3 3 5  n é g y sz ö g ö l

h á z t e l e k n e k
a lk a lm a s , a v ö r ö sö  k ö r  is k o lf  k ö z e lé b e n

jutányos áron eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Egy nagyobb

üzleti helyiség
a Budics-utcában má’us 1-től kiadó 

Egy elegáns

bútorozott úri la k k
kiadó. Cim a kiadóba.

Föposta -közelében
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.

Tiszt uraknak
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép lakás istálóVal
kiadó.-------Cim a kiadóhivatalban.

Deák-utcában

egy emeleti t a V s  Kiadd
május 1-től. - Cim a kiadóban. 

Petőfi-utcában egy szép

emeletes úri (akis
május 1-tői kiadó. Cim a kiadóbai

KIADÓ LAKÁS!

5zSl Stfesszc!
A világhírű

D E L AW A R E
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszerának ellenáll!
beírását irigyel küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
N z ö l ö o l t v ú n y - e l a d í t N !

Cim:

Szíjgyártó Nagy Mihály.
Eelsö-Segesd

Lugasvesszők drb, két óriással 
csak 10 korona.

-T X *t_

l e g ju t á n ^
á r b a n e s z H « z ö l =

fürdő szoba ?s 
- • dosset be- 
rendezéseket a

a b b

W e is z  János A n ta l
---------- vízvezeték , villany- és gázberendezési műhelye -----------
Eötvös-Utca-------------- S z a b a d k á n - - - - - - - - - - - Eötvös utca

TerVezeteKKM és KöUs$gVetéssel sziVern szolgátok,

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

hó l-től kiadó. 

K orcsm alielyiség
30 év óta fennáll, jó forgalmú helyen, 

a Zombori-uton

Bővebbet Brummer Gvulánál Zom 
bori-uton.

S á T  Kiadd
a Bercsényi-utcában május l-től

egy nagyobb, szép Villanyos pince*
helyiség. -  Cim a kiadóhivatalban

píéhai Piros Józsi
M ^ b e g e d iije

Nyomatott a kiadók Kladek ós Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




