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Előfizetési árak:
Egész évre 12 kor., fél évre 6 koróna 

'negyed évre 3 kor. MEGJELENIK NAPONKINT IIEGUEI., KIVÉVE HÉTFŐN.

A megjelent félelem.
Nem akarunk más szót hasz

nálni arra, amit elmondunk; 
aki birja, tudja és ami a fö, 
akarja is, az megtalálja amúgy 
is ezt a másik szót, amely bi
zony gondolkodóba ejthet sok 
magyar embert. Tehát tessék 
figyelni annak', akinek kedve 
van.

Nem tudunk kibontakozni a 
válságból. Ez nem újság; ezt 
le sem kellett volna Írni, mond
ják majd. Igaz. Keresik erö- 
megfeszitéssel a kibontakozást 
itt, amott meg azt mondják leg
újabban, hogy ráérünk várni. 
Ez az amott a szövetkezett el
lenzék. Ez az utolsó mondat 
az, ami uj. Csak ne tessék 
türelmetlenkedni. Ha fölösleges 
üresség is ez az uj, talán majd 
valami érdekesebb újat is mond
hatunk.

Tehát ezen keresés közben 
emlegettek férfiakat, akiket a 
kibontakozás múmiájában Mó
zesnek képzeltek, aki hivatva 
van kivezetni a népképviselőket 
az ígéret földére. Ilyen férfiak 
voltak Andrássy Gyula, Kossuth 
Ferenc, Vekerle, Széli Kálmán, 
Láng Lajos. Azután a Mózesek
ben vetett hit megingott, v^gy 
hogy szenvedöleges alakban is 
beszéljek, megingattatott. Foly
tak és folynak azután a kombi
nációk tovább.

Eközben néhány embernek 
feltűnt, hogy Bánffyt nem em
legették. Azt a Bánffyt, akinek 
a nevével harcoltak; a megtér 
Sault, aki uj apostolként járta 
he az országot „szenvedelmet" 
keltve ö maga is, kísérő apostol 
társai is.

Türelmet kérek, nem gúny 
az, amit mondok: teljes való
ság, letagadhatatlan valóság és 
fényes mint a nap.

Mikoron pedig néhány em
bernek feltűnők, hogy Bánffy 
nevét nem emlegetik vala az 
uj Mózesek között, akinek pedig 
immáron szerzett jogai is valá- 
nak, akkor ez a néhány ember 
emlegetni kezdé vala öt, hogy 
stylszerüen használjam az igéket

És amint emlegetni kezdték 
a Bánffy nevet, az amottak 
táborában megszólalt a figyel
meztető hang. Nem lehet Bánffyt 
számításba venni. Nem szabad. 
Ugyan hogyan is gondolhatnak 
ö reá.

És igy történt. Az önálló 
vámterület, a magyar hadsereg 
magyar vezényleti nyelvének tör
hetetlen hive nem jöhet számí
tásba. Hasztalanul lett a bűnös 
Saulból Pál apostol a bölcs, az 
ékes nyelven hirdető! Ő nem 
kell. És miért nem ? Az egyesült 
ellenzék és a néppárt, igen, a 
néppárt és az egyesült ellenzék 
megfelelt erre a kérdésre. A 
disszidensek is persze.

A felelet ime igy hangzik. 
Bánffyt nem szabad előtérbe 
tolni, mert kérem, ha Bánffy 
hatalomra jut, ha megszavazunk 
neki indemnitást, újoncot, akkor 
választat és megcsinálja magá 
nak a többséget, És mi ismer
jük Bánffyt és a választásait. 
Félünk tőle. A félelem meg
jelent.

És a föld forgott tovább erre 
a feleletre egész zavartalan mél
tósággal ; meg se zökkent. Föl 
sem tűnt neki, hogy az uj meg
tért Sault ezzel a felelettel le
pocsékolja a szövetkezett ellen
zék ; hogy nem bízik Bánffy 
szavában, nem bízik hazafiságá- 
ban, hogy ezzel a felelettel úgy 
tüntetik föl Bánffyt, mint akit 
csak választási kortesnek hasz
náltak föl és bizalmukkal csak 
ámitgatták, édesgették, mint a 
gyermekeket a cukros kásával.

És a föld forogni is fog tö
vább, ilyen dolgoktól még csak tételek melleit a koalíciós kormányt 
meg sem fog zökkenni. És mivel támogatni, 
a föld nem tért le a pályájáról, A feltételek ezek voltak;
az emberek is mindezt termé
szetesnek fogják találni, külö
nösen ma, mikor az elvek sza
badságát hirdetőkre, a szabad- 
elvüségre, ujjal mutogatnak a 
képtelenségnek is képtelen „váltó 
gazdaság" jelszótól megszállva.

Hanem azért vannak, akik 
gondolkodnak, akik sajnálják is 
a megtagadott megtért Sault. 
Nem, nem öt sajnálják, hanem 
a megtagadást, a megjelent félel-

met, mely nem is Bánffytól fél. 
Talán nem is félelemhez 1 Talán 
más ennek az igazi neve! Aki 
igazán keresi, meg is találja 
ezt az igazi nevet. Tessék csak 
igazán keresni.

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, febr. 28.

A politikának újabb mozzanata 
ma sincsen. A politika őrtüzein in
nen is, tulnan is a várakozás állás
pontjára helyezkedtek a harcosok. 
Becs felé tekint minden szem; azt 
várják politikusaink, hogy a felség 
kit hiv meg legközelebb. De ha a 
meghívás megtörténik is, kérdés 
marad még mindig, vájjon a felség 
meghallgatja-e csupán a meghívot
tat, vagy egyszersmint él is az illető 
tanácsával. Mert csak az utóbbi eset
ben várható, hogy a holt pontról 
le;'klünk ismét és fluktuációnak indul* ft
a politika ismét.

Érdekes dolog ma Zichy Nándor 
grófnak és Kossuth Ferencznek nyi
latkozata. Mind a kettő olyan dolgot 
cáfol, amit senki sem impulált nekik, 
azt ugyanis, hogy a két vezérpoliti
kusok között megállapodások jöttek 
volna létre.

Engedelmet kérünk, nem ezt Írták 
a lapok, hanem a találkozást meg
előzően azt, hogy leginkább a nép
párt az, amely a szövetkezés főn 
tartását hangoztatja, még pedig a 
következő okokból:

A mikor a koalíciós kabinet • sz- 
méje a választások eredményének 
hatásán fölvetődött, a néppárt ki
jelentette, hogy kész bizonyos fel-

1. A néppárt tárcát kap a kabi
netben.

2. Az 184S-ban inaugurált egyház- 
politikának folytatódnia nem szabad.

3. A néppárt befolyást gyakorol 
a püspökök kinevezése és a püspök
ségek adományozása körül.

És a szövetkezett ellenzék vezető
bizottsága ezt a három feltételt el
fogadta, aminek fejében a néppárt 
kimondotta, hogy a szövetkezést 
továbbra is rendületlenül állja.

Szerkcsztőség és kiadóhivatal
KLADEKés HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

Ez a valóság. Ez a megállapodás 
régebbi keletű és igy igaza van 
Kossuth Ferencnek, a mikor azt 
mondja, hogy Zichy Nándor grófot 
udvariasságból látogatta meg és nem 
azért, hogy vele bármire nézve is 
megállapodásra jusson.

Forradalom Oroszországban.
Kiev, február 28.

A nőcselédek sztrájkba állottak. A 
főúton összegyűltek és a kozákok, 
valamint egy század katonaság a tün
tetőket mind a rendőrségre vitte.

Varsó, február 28.
Ma öt felfegyverkezett ember jelent 

meg a zsidó hitközség irodájában és 
azt kívánta, hogy ott szüntessék be 
tevékenységüket. Hire jár, hogy a 
Szidlce kormányzóság falvaiban nagy 
zavargások kezdődnek.

Bécs, február 28.
Csak ma érkezik auténtikus hire 

annak, hogy Gorkij Maximot szabad
lábra helyezték. Tízezer rubel biz
tosíték ellenében bocsátották el a 
börtönből. Az összeget Fava Murusov 
gazdag gyáros tette le helyette. Gor
kijnak tartózkodási hely gyanánt Ri
gát jelölték ki.

London, február 28.
Óriási feltűnést keltett az a hir 

hogy Szergiusz nagyherceg gyilkosát 
kivégezték — még pedig minden 
Ítélet nélkül.

Igazi orosz barbarizmusra vall az 
a körülmény, amelylyel a szeren
csétlen embert az utolsó pillanat
ban megyötörték. Azt hitették el 
vele, hogy megszöktetik a börtön
ből és kísérői tulajdonképpen bör- 
tünruhába öltözött forradalmárok.

A börtönből ugyanezek egy ka
szárnyába vitték, ahol a megmenlői 
szekercékkel agyonvágták. A holt
testet pecegödörbe dobták.

Pétervárott nagyon titkolják az 
esetet, mindamellett a moszkvai 
börtönigazgatóság révén kiszivárgott 
a rettenetes hir.

A forradalmárok izgatottsága le
írhatatlan. Azt mondják, hogy arra 
csak egy választ lehet adni: — Ki 
kell íratni az egész cári családot.

1

'4 la k á s  h ird e té s
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Háború.
Pétervár, február 28.

Maximovics főhadsegéd a dón csa
patok főnöke, holnap mutatkozik 
be a cárnak. Hir szerint kinevezik 
kaukázusi főparancsnoknak.

Vashington, február 28. >
A külügyminisztérium azért hogy 

szembeszálljanak ama híresztelések
kel, melyek szerint tárgyalnak a 
béke helyreállítása végeit, ma a 
következő közleményt adja ki:

Az Egyesült Államok kormányát 
Japán sohasem kérte fel, hogy 
Oroszország elé békeföltételeket ter
jeszen és természetes, hogy sohasem 
közvetve, sem közvetlenül Oroszor
szágnál ez ügyben még nem pró
bálkozott.

Ezt a közleményt azonnal közzé 
tették a japán követnek Hay mi- 
uisztarrel történt tanácskozása után.

London, febr. 28.
A Daily Telegraphnak jelentik Toki
óból: A port arthuri dokk javítása 
majdnem be van fejezve. Port-Arthur 
szénkészlete elég lesz a japánoknak 
a következő egész nyárra. A legna
gyobb hajókat néhány nap múlva a 
kedvezőbb időjárással kezdik sza
baddá tenni.

Ugyanennek a lapnak azt jelentik 
Sanghaiból, hogy a japánok veszte
sége a legszélsőbb jobb szárnyon, 
hol sikerült nekik az oroszokat 
visszaverni, mintegy hetven fő.

Boriin, február 28.
Niucsvángból érkezett jelentés sze

rint a japánok három napja bom
bázzák Mukden t

Mukden blokádja teljes mert a 
japánok összes haderőiket egyesítet
ték e részről.

A seregeknek teljesen sikerült az 
orosz hadállások megkerülése, Kuroki 
már hátba került Kuropatkin sere
gének.

Kuropatkin hadseregétől délnyu
gatra is feltűntek a japánok, vasúti 
vonalat megközelítve és Kuropatkint 
a visszavonulástól elzárva.

Pétervárott azt állítják, hogy a 
japánoknak ez a megkerülés csak 
úgy sikerült, hogy Mongolországon 
jöttek keresztül, tehát a semlegesség 
durva megsértésével.

Fakumen felül is feltűntek a japá
nok nagy és erős hadtestekkel, el
foglalva az összes magaslatokat és 
igy Kuropatkint teljesen bekerítet
ték. Már a napokban döntő ütközet 
várható, amelynek eredménye az 
oroszokra nézve válságos lehet.

'Gyilkosság Feketehegyen.
— Saját tudósítónktól. —

A topolyai járás szolgáltatja me
gyénkben a legtöbb anyagot a bün
tető igazságszolgáltatásnak. Alig múlik 
el hét, hogy ne vennénk hirt egyik 
másik községből halálos kimenetelű 
bicskázásról vagy verekedésről. _

Ma Feketehegyről érkezett hozzánk 
tudósítás hasonló bűntényről a kö
vetkezőkben:

Vasárnap este egyik falubeli — 
korcsmahelyiségben együtt mulattak

Scheer Ádám, Berger János és Brauch 
ler János földművelők A nagy mennyi
ségben elfogyasztott szeszes ital csak
hamar megoldotta mindhármuk nyel
vét, vitába elegyedtek, minek szóváltás 
lett a vége, úgy hogy haraggal vál
tak el egymástól.

Előbb Burger és Brauchler távoz
tak a korcsmából és rövid idő múlva 
Scheer követte őket. Alig haladt 
Scheer néhány lépésnyire egyik ház 
kapuja mellől előugrott a két ivó
pajtás, akik meglesték a meggyőz- 
hetetlen cimborájukat és a ház léc
kerítéséből kitört lécdarabokkal neki 
estek és addig verték fejbe védtelen 
ellenfelüket, mig az bezúzott kopo
nyával holtan bukott a földre.

A tettesek miután véres munká
jukat elvégezték, otthogyták a holt
tetemet. A járó-kelők találták meg 
Scheernek hulláját és a csend őrség 
azonnal a tettesek után kezdett ku
tatni. A gyanúba vett tettestársak 
eleinte tagadtak, de a terhelő bizo
nyítékok súlya alatt csakhamar be
ismerték bűnüket.

A vizsgálatot a topolyai járásbíró
ság vezeti. Burger és Brauchler le 
vannak tartóztatva.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár óa museum. Nyitva 
jzerd&n és szombaton délután 3-t^l 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereske 'elun 
egyesület helyiségében.

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

Március 6. A Fehér-Kerenzt Egylet sza
badkai fiókjának japán-estélye a Nemzeti 
Kaszinó összes helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általános mun
kásszervezet táncvigalma a Spitz er Ignácz 
féle vendéglőben.

Március 7. A ni. á. v. altiszti kör mii- 
ekdvelö szakosztályának hangversen’nyel 
egybekötött 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 Szeiumáry-féle vendéglőben.

-  Fehér Ipoly püspök. Pécs
ről írják: A jelenlegi kormány meg 
oldásra akarja juttatni a pécsi püs 
pöki szék betöltésének kérdését. — 
Minden előzetes lépés már megtör
tént. hogy Fehér Ipoly, a pannon
halmi rend főapátja, a volt szegedi 
tankerületi kir főigazgató kerüijön 
a pécsi püspöki székbe.

— Számonkéröszék. A félévi 
városi hivatalvizsgálatokat ma dél
előtt fejezte be az e végből kikül
dött bizottság Beeerédy István főis
pán elnöklete alatt. A bizottság ma 
délelőtt a mérnöki, javadalmi és adó
hivatalt, végül pedig a községi bírói 
hivatalt vizsgálta meg és ezzel a 
számonkéröszék befejezést nyert. A 
ma megejtett hivatalvizsgálatok al
kalmával is a tapasztalt rend fölött 
az elnöklő főispán teljes megelége
désének adott kifejezést.

— Bucsucstély. A helybeli m. 
kir. adóhivatal tisztikara tegnap 
Vass Ádám vendéglőjében bucsu- 
estéíyt rendezett a zombori kir. 
adóhivatalhoz adóhivatali segéddé 
kinevezett pályatársuk: Cs pella Ta
más tiszteletére. Az ünneplőkhöz a 
helybeli dalegyesület is csatlakozott, 
amelynek a távozó tisztviselő egyik 
legrégibb és legbuzgőbb működő 
tagja volt. A mindvégig emelkedett 
hangulatú lakoma folyamán a hiva
tali kartársak nevében Kövessy Ödön 
adóhivatali ellenőr, a dalegyesület 
nevében pedig dr. Bévfy Jenő elnök

intézett meleghangú búcsúszavakat a 
közszeretetben álló ünnepekhez, aki 
meghatottan köszönte meg a szép 
kitüntetést.

— Műkedvelők háziestélye A 
máv. altiszti kör műkedvelő szak
osztálya március hó 7-én saját he
lyiségében hangversenynyel egybe
kötött háziestélyt rendez a követ
kező műsorral: Felolvasás, tartja 
Dugovich Imre hírlapíró Dialog. Elő
adja: Kiss Sarolta és Kertész Lajos. 
Vonós kettős. Charles Danela: Op. 
68 Előadják: Hermecz Ferenc és 
Beck Jenő. Bekvártélyozás, magán
jelenet Hercegh Ferenctől, előadja: 
Szente Mariska. Ének Katalinból Édes 
édes álom .. . Előadja Schreier Paula. 
Mama kedvence. Monológ Gabányi 
Miklóstól, előadja Tóth Lajos. Gulyás 
Miska és Káposztás Sári szivettépő 
tragédiája. Előadja zenekiséret mel
lett Zsedényi Jenő.

— Halálozás. Palotay Béla máv. 
állomási felvigyázó-gyakornok életé
nek 22-ik évében f. hó 26-án hosz- 
szas szenvedés után elhunyt. Nagy 
részvét mellett temették el ma dél
után 4 órakor.

— Villamos világítás a fog
házban. Megírtuk már régebben, 
hogy a helybeli kir. törvényszék 
fogházának összes helyiségébe a 
villamos világítást fogják bevezetni.
A kir. ügyészségtől most ezen ügy
ben átirat érkezett a polgármesteri 
hivatalhoz, amennyiben a városnak 
a szabadkai villamos társasággal 
kötött szerződését betekintés végett 
átkéri a kir. ügyész.

- -  Szocializmus a megyében. 
Tiszakálmánfalván a földműves mun
kások március n-én gyűlést tarta
nai, melyen a fölomüvelők helyze
tével foglalkoznak.

-  Telefon előfizetők uj név
jegyzéke. A posta, távirda és tele
fon hivatal főnöke ez utón is figyel
mezteti a közönséget, hogy e hó 
közepén a telefon előfizetőknek uj 
névjőgyzéke jelenik meg. Akik tehát 
előfizetni óhajtanának, azok siesse
nek az előfizettéssel, hogy neveik 
az uj névjegyzékbe belekerüljön.

— Csőd, A szabadkai kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Lőw 
Zsigmond szebadkai lakos kereskedő 
ellen a csődöt elrendelte. Csődbiz
tosul dr. Kindris Gábor törvényszéki 
biró, tömeggondnokul dr. Szilasi Fü- 
löp. helyettesévé dr. Guttman József 
helybeli ügyvédek neveztettek ki.

— Alapszabály jóváhagyás. A i
bácsbodrogh-megyei »Úrszállási ön
kéntes tűzoltó egyesület* alapsza
bályait a belügyminiszter jóváhagyó 
záradékkal látta el

— Derűre ború. Nagy volt az 
öröme tegnap Bosnyák Istvánnak, a 
szabadkai törvényszék fogházőrmes
terének előléptetése alkalmából, de 
már ma beinazolódott nála is, íiogy 
nincsen öröm üröm nélkül. Reggelre 
ugyanis arra a keserű tapasztalatra 
jutott, hogy egyezer koronáról szóló 
takarékpénztári könyvecskéje eltűnt. 
Érzékeny vesztesége a rendőrségnél 
bejelentette, hol mást kutatnak az 
elveszett érték után.

— A villamos csengők vesze
delme. Nap-nap után érkeznek 
panaszok a rendőrséghez, hogy a 
város egész területén ^szedegetik a 
kapukon elhelyezett villamos csengő 
készülékeket. A rendőrség erélyes 
nyomozást indilott a tettes kézre- 
keritése végett, aki valószínűleg a 
villamos készülékekkel foglalkozó 
munkások közül való lehet és a 
nyomozás sikere érdekében felhívja 

i a nagyközönséget, hogy hasonló ese
tek előfordulását haladéktalanul ér
tesítsék a bűnügyi osztályt. 1

A Fehér Kérést Egylet japán 
estélye. A Klotild főherczegnő ö 
cs. és kir. fensége védnöksége alatt 
álló Szabadkai Fehér-Kereszt Gyer
mekvédő Egyesület 1905. évi már
cius hó 8-án este 8 órakor a sza
badkai ,.Nemzeti Casinó“ termeiben 
Japán estélyt rendez. Üzv. bajsai 
Vojnich Lukácsné sz. kamjonkai 
Szemző Jozefa védnök helyettes. 
Birkáss Gyuláné sz. pacsóri Szucsich 
Adrienne elnök. Mamuzsich Lázárné 
Paukovioh Andorné, matovicsi Piuko- 
vics József, neudorfi lovag Na- 
chodszky Manó Farkas Zsigmond 
másod elnökök.Szigethy József titkár. 
A vigalmi bizottság elnökei: Vermes 
Béla elnök. Dr. Biró Károlyné Dr. Regé- 
nyi Gábor Dr. Kertész Sándorné 
Meskó Kálmán hadnagy Törley Gyu
láné Polgár István. Védnökök: Dr. 
Antunovits Józsefné Borovicsényi Gyű 
láné Balázs Tihainérné Conen Vil- 
inosné Dr. Flatt Viktorné Dr. Fölser 
Istvánná György Mórné Hartman 
Rafaelné özv. Kovacsich Károlyné 
özv. Kállay Kállay Jenőné özv. Kuz- 
manovics Sándorné Kunetz Ignácné 
Lelbach Jánosné Milassin Illésné 
Szalachy Sándorné Dr. Manojlovits 
Vladiszlávné Miloszávlyevits Milánná 
Taussig Vilmosné Raichl Ferencné 
BuíTy Pálné Dr. Veszelyné Balajthy 
Ilona Vermes Vermes Mici Vojnits 
Máténé Nella Vojnits Sándorné Voj- 
nils Vermes Erzsi Sztoykovits Du
sánná Vojnits Gyuláné.

Innen onnan.
— Hogy hívják a csecsemőt To

polyán?
— To-polyás babának.

* **
A diák történelemből felelt. Mikor 

minden mondanivalóját elvégezte, igy 
fejezte be a feleletet:

— Halála után pedig meghalt!
Óriási hahota tört ki a gyerekek 

között. A tanár ur is mosolygott és 
odaszólt annak a diáknak, aki leg
jobban mulatott a furcsa feleleten:

— Nos, hát mi a nevetséges eb
ben a feleletben, fiam ?

A diák felállott és absolut biztos
sággal válaszolt:

— Az, hogy igy kellett voina 
mondani: halála előtt meghalt . . .

* **
Barátom, boldog vagyok, a 

feleségem megajándékozott egy kis 
fiúval.

— Hát ő kitől kapta ?
* **»

Hantházyné: En sokkal idősebb 
vagyok, mintsem gondolja:

Eécz Mtiki: Ezt nem hiszem.

Véres kimenetelű biróválasztás volt 
e napokban a toronlálmegyei Zso i- 
bolya nagyközségben. A megürese
dett bírói székre három jelölt i ’• 
pályázott s mind a háromnak tekin
télyes pártja volt. A főszolgabíró bár 
ismervén a ^zsombolyai németajkú 
polgárok békés hangulatát, mégis 
szükségesnek tartotta, hogy a válasz
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tások alkalmával a különböző párto
kat egymástól elkülönítse.

A biróválasztáshoz Kőrössy Sán
dor csendőrőrsvezetőt 14 csendőrrel 
a helyszínre rendelte s a választás
hoz felvonult pártok közé csendőrö
ket állított.

A legényeknek, akik rendszerint 
ilyen alkalmakkor a kortes szerepét 
viszik, sehogy sem tetszett ez az 
intézkedés s emiatt a szavazás alatt 
megkísérelték a csendőrök inzultá- 
lását, de akkor sikerült őket szét
ugratni. Késő este lett vége a biró- 
választásnak. Mikor a választók is 
szétoszlottak Körösi őrsvezető 1 ’ 
csendőrrel még a községben maradt 
és az utcákon őrjárati szolgálatot 
végzett addig, mig a nép teljesen 
lecsendesedik. Estetájban a nagy
vendéglő udvara előtt haladtak el a 
csendőrök, amikor a deszkakerítés
sel elkerített udvarból 25 30 főből
álló legénycsapat futott ki, akik meg
rohanták a portyázó csendőröket, 
hogy fegyvereiket elvegyék.

Az őrsvezető ebben a válságos 
ht lyzetben előbb szuronyrohamot 
intézett a támadók ellen, miközben 
Kreiter Johan —- és Scheiber An
tal nevű legényeket megszűrték a 
csendőrök. Ekkor azonban még el- 
szántabbak lettek a támadó legények, 
minek következtében az őrsvezető 
tüzel vezényelt s a tiz csendőrpuska 
egyszerre dördültek. A lövés után a 
támadók szétfutottak, már aki lu 
dott, mert szerencsére emberhalál 
nem történt, de több oly súlyos sé
rülés, mely alighanem életükbe ke
rül az illetőknek.

T Á V IR A T O K
A berlini nagykövetségi 

betörésről.
Berlin, febr. 28. A nagy követsé

günkbe történt betörést szerették 
volna eltitkolással elfojtani, ez azon
ban nem sikerült.

Mindenféle gyanúsítás, találgatás 
után most végre úgy látszik megta
lálták a titkolódzás nyitját.

A berlini oszták-magyar nagykö
vetségen nem hivatásos betörök jár
tak, nem olyanok, a kik pénzt és 
pénzértékeket akartak Jelemelni, ha
nem a kik politikai és állam titkokra 
vadásztak. A berlini nagykövetség
nek titkos irattárában igen sok nagy
becsű és féltve őrzött titkokat tar
talmazó okmányokat vittek el a be
törők, akik úgy mondja a gyanú

egy velünk nagy barátságban élő ' mindennek dacára is mintegy meg- 
állam berlini nagykövetének meg- követelik, hogy annyiszor nézzük 
bizatásából jártak a nagykövetsé- meg, ahányszor előadják, 
günkö n.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Szerdán: Eecskefészek francia ope
rétté.

Csütörtökön: Cyrano de Bergerac fran
cia dráma (Pethes Imre 
felléptével).

Pénteken: János vitéz eredeti ope
retté (újdonság).

Szombaton: Ugyanez.
Vasárnap d.u. Zsidó honvéd, népsz. 

este: János vitéz.
Hétfőn: Arany patkó, német víg

játék (újdonság).

Petites Imre vendég- 
szereplése.

Hétfőn este adta Pethes Imre
Rostand Cyrano de Bergerac cirníí 
klasszikus tragédiájában a cimszere 
pet. A magyar kritikában annyi
ellentétes vélemény, mint Cyranoról, 
erről a kiválóan tragédiái hősről 
írtak, nem igen jelent meg. És saj
nos, a vélemények egyrésze bizonyos 
tekintetben képtelenségnek tartotta 
Cyrano költői egyéniségét. Pedig 
nem az. Ezt Pethes Imre bizony
lattá be alakításával, amikor a költő 
által alkotott hőst az ő utánozhatat
lan verizmusával mutatta be a kö
zönségnek. így mindaz a magasztos 
fellengzős, amely különben is tör
vényszerűen övezi a tragédia hőseit 
s amelynek feladata a gyarló emberit 
ostorozva tökélyetesiteni, a maga 
való, reális hivatásában jelent meg 
a színpadon. Cyranot ismertetni és 
Pethest épen ebben a szerepben

M acnUtura
p ap iro s

Kapható

laputtH KladőhWatalában

egyebet Barta Ákos, megírta a vá
laszt, hogy mihelyt rá ér, haza 
megy.

Pedig olyan kelletlenül Ígérte, 
olyan nem szívesen hagyta ott a 
kényelmes berendezésű, izgalmaktól 
és dohányfüsttől terhes levegőjű 
szerkesztőségi szobát és a maga 
megszokott kompániáját, a legény- 
pajtásait. akik olyan kitünően értet
tek hozzá, hogy megvalósítsák a so
kat emlegetett elvöket, azt, hogy 
munka után édes a szórakozás.

Mégis, ha csak egypár napi meg
válásról volna szó. De mikor azt 
kívánják az öregek, hogy legalább 
egy hónapot, a nyár derekát töltse 
otthon. Borzasztó!
..Ámbár úgy érzi, hogy nagyon jól 

tenne néki az az egy hónap pihenés 
ott a falun. Az estéli harangszókor 
való lefekvés és a naphosszat való 
gondatlan kószálás, szomszédozás, 
úgy lehet talán az arca elveszett 
pírját is megszerezné neki újra. Es 
a fásult kedélye, kimerült fantáziája 
is eleven frisseségre, egészséges 
impressziókra tenne szert. Ki tudja?

Eh megpróbálja Utóvégre is hi 
szén az öregek is megérdemlik. Hadd 
örüljenek azok is. Szinte lelkendezve 
kiált ki a szomszéd szobában szu
nyókáló öreg gazdaasszonyának:

— Holnap elutazom egy pár hétre, 
készítse ki a holmimat!

Tiszt uraKnaV
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép laKSs istálóVat
Kiadó. —  —  Cim a kiadóhivatalban.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes úri laljás
május 1-től kiadó. Cim a kiadóban

KIADÓ LAKÁS!
I iin n n o n  ó n i ío H  hnn  • • • És Barta Ákos másnap csak-M Z  U ju i i í ld í l  c p i l c l l  HUH" ugyan elutazott. Maga sem érlelte

véd laktanya kÖZGléban ; tökéletesen mikor gondolkozott felőle 
. . . . . .  . . í r  '  ■ i I ' a vasúti kocsiban, hogy hogyan szánta

e g y  k ü lö n á l l ó  úri lakas, j rá magát. De azt érezte, hogy vá
mol*. áll t í i h h  Q 7 n h á h n l  látni jóleső érzés szállta meg a lel-lliuiy dll tuuu ^UUÖUUI. kóUal,n ;zért hogy leikiismerete

szavának tett eleget, vagy hogy mert 
a vasúti kocsi nyitott ablakán át 
becsapódott hozzá a mindenféle 
vadvirágillattól fűszerezett falusi 
levegő.

Az a jól ismert, üdítő falusi le
vegő, a melyért annyiszor vissza 
visszasír az, aki kénytelen otthagyni. 
Aki kénytelen felcserélni a füstös 
gyárvárosok fojtott levegőjével és a 
ki az ibolya meg a gyöngyvirág illa
tát azontúl legfeljebb csak a szalos 
nők levegőjéből szívta tele tüdővel, 
kéjjel. Es ami azt az illatot olyan 
kellemessé teszi, oh nem a környe
zet az, hanem ahhoz az illathoz 
fűződő édes sejtelem.

Menyiszer szállta meg ez a sejte
lem Barta Ákost is! Az a sejtelem. 
Csak a sejtelem, semmi egyéb! És 
épen ez a bizonytalanság olyan 
gyötrő. Mikor az ember csak homá
lyos kontúrokban látja azokat, a kik 
után két kézzel kap, mikor az az 
ostoba, az a hamis parfüm-illat úgy 
megtéveszti az ember lelkét, hogy 
még bolondos törlénetkéket is az 
eszébe juttat, akkor annak a mind
össze is csak pár pillanatig tartó 

1 j sejtelemnek olyan kimondhatatlanul 
Már a harmadik levelet kapta ha- j zsibbasztó hatása van.

zolról az öregektől, telve unszolás-; Ezt érezte sokszor Barta Ákos is. 
i sál meg gyengéd szemrehányással, ' Boszankodott bár miatta sokszor 
a miért sohsem jön haza a szépen i lelkemélyén míg is rajta csiiggöt 
hivó szavakra; hát nem tehetett | azon a zsibbasztó sejtelmein. És

mellékhelyiségekkel, i s 
tállóval és kerttel május 

h ó  I-tö l kiadó.

Alapos oktatási ad
Zongorajáték, továbbá 

magyar, német, franczia
külön magasztalni csak utánzás le- latin nyelvtanból egye téren
hetne. Nem is vállalkozunk reá. ..... , • . , , több mint 30 évi gyakorlattalNéhány megjegyzést teszünk még
csak a tegnapi előadásra. Az ossz- biió egyen.

Bővebb felvilágosítás a ki-játék rossz volt, néhol komikus, ka- 
czegtató. És épen a legszebb jelene
tekben Ezt mondhatjuk el a szece- 
nirozásról is, amiben semmiféle 
igyekvést sem találtunk s amint 
nem ment az a baná'is frázis, hogy 
hát baj ez, ha Pethes játszik. Baj 
ám, Pethesre baj. A szereplők közül 
jók voltak Szilágyi Ivor és Bátkay 
Sándor. Szabados Gizi most az egy
szer nem volt az a kedves megjele
nés, mint rendesen.

Maga a darab klasszicitása és 
Pelhes bámulatos játéka azonban

adóhivatalban kapható.

REGÉNY CSARNOK.
D I A D A L .

Irta : Aczél Henrik.

i,cgt>ic8ói>i) építési anyag beszcr/fai r»n&w. Legjobb és  legszaporább zsíros mész Beocsiiii portland 
nnnm fifl n 11 nFTMH r0l,liin ce,ne,,t’ szok ,ílsz (stiiccatiir) és  alabastromK E R TÉ S Z ALdEKI S ’P s z ’ eem ei,t"’ llloza ik > márvány- és keramit lapok

csömöszölt portlaml cement-csövek, homlokzati kő-
II. M r  P » tM -« . 88- SZA B A D K A  T e le fo n  s z á m : 2 0 4

liternil-M ítvek s llatschek Lajos 
gyárainak képviselete es raktára

E tern it-(A sbest-czem en t) pala  a  leg jo b b  
te tő fe d ő  anyag , m e rt könnyű te tsz e tő s  és 
7 -  ■ I —  o lcsó .

por —  kőfedleinez 
aszfalt elszigetelő lemez

valódi 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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! r  incselkedett az orrával a sok
fele nehéz parfilm-illat, egy kicsit 
boszankodva és jócskán örvendezve, 
szinte önkénytelenül is a maga kis 
falujára gondolt, a hol mindezen 
illatoknak az eredetijét, az eszményi 
valóját tanulta megismerni az azok 
közt, azokból az illatokból születve 
egy hamvas arcú, naiv kislányt, Gere 
Adélt.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő :
U U G 0 V I C H I M K K. 

Laptulajdouosok : A Z A L A P Í T Ó K  

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

A kertek rendezésére
a kertkedvelő n. é: közönség becses 
pártfogását felhívom az évek óta 
fenálló kereskedelmi kertészetem 
ben cserepes növények, rózsafák 
s melegágy! saláta, retek, ugorka, 

méltányos áron kapható.
Villák, udvazi kertek, nagyobb 

parkok létesítése s annak javítása, 
a nyári idényen való gondozása, sző- 
nyegányak s egyébb növények kiül
tetését jutányosán és pontosan esz
közlök.

Telepem, dr. Purgly-féle kert, 
az uj lelencház háta illegett., 
villam os m egálló, szegedi szőlők  
egyenes ut he a kertészetbe.

Ugyanott egy jó családból való 
13—15 éves fiú gyakornokul felvé
tetik azonnal.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve tisztelettel

Vágó G y ö rg y ,
kereskedelmi miikertész.

ti Milleniuuitclc|»“Nagyősz.
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Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, n ki Ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.

piro

hegídiije
MT*

A KATÓN A-féle N 3 vény esszencia- 
Fhi'd egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

Páratlan  ! ! Nélkülözhetetlen ! !
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyedüli valódi, 
s évek óta forgalomban levő KATÓN A- 
féie jó illatú, igazi Növényessencla- 
F lui (Írói „K. A.w védjegy gyei, an- 
- - uak gyógyerejéről és hatásáról. —

Valódi KATONA-féle

„K. A.“ Növényesszencia-
|? | | |  if|*llak- egyetlen magyar család- 
I Ilim nái sem szabaduu hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár k oly olcsón vannak szabva, 

mi zerint
1 próba-üveg 20 kr. 40 ti lér.
12 Üveg 4 kor. póstadiijal < gyütt.

KATONA-féle Növényesszeneia-Fl uid
teljesen és biztosan gyógy it minden 

gyengeségben, étvágyt lóságban
KATONA-féle Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a gyomor és hasg rcsöt, 
gy» inorrendetlenségnek minden nemét
KATONA-féle Növéuyesszencía-Flnid
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyúr an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áju’ást.
KATONA-féle Növénycsszeneia-Fluid 
megszünteti a szivszorulást, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kó.ika mellfájdalom, tü- 
dőbántalmak és vérszegénység el'en. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi eló, az egész ideg
rendszert megerősíti Pontos haszná
lati utasítás mellékelve van ! ! Mint 
kiilszer „KATONA-féle Fluid44 éven 
ismeretes, igazán népsz rii házi szer, 
már több mint 20 év óta fáj lalomcsi'.- 
lapit * bedörzsölésnek fényesen bizonyult 
köszvéuynél, euizuál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran ajánl
ható! — — — l tasitás m ellékelve! 
Minden n egrenlelés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent. Háromsághoz,

SZABADKÁN,
V ili .  kör Csernovics-utcu.

Budap sten : Török József gyógyszer- 
tára, Király-u tea.

ol lehet legoksbban

k ész  férfi ö ltön y t, 
"•vermek ru h át, 

női kabátot
és p a le to t

u »»
»»

JzabadHa, főtér Vrmes-palot?.
Férfi öltöny ..
Ulster ...................
Felöltő .. ... 1
Gyermek öltöny...
Gyermek felöltő..

Külön osztály női

17 kor. feljebb
99

»»

konfekciókban.
II kor feljebbNői Jaquetok 

Női Paletok ... 17
Fin és leánygallérok 5

I,

LAKÁS HIRDETŐ.
50 fill. Egy tilt. 

lakás hirdetés! 50
Deák-utcában

egy emeleti laHás Kiadd
május 1-től. Cim a kiadóban.

Cl«fiX a Tompa-utcában a Vörös- Q l f l U V - - - -  iskola közelében
e g y  k e r t  2 3 5  n ég y szö g ö l 
te r ü le t te l ,  3 0  m eter  u t
c a i v o n a lla l, m e ly  h á z 
é p í t é s r e  legalkalmasabb,
jutányos áron, kedvező fiizetési fel
tételek mellett (dadó. Cim a kiadóban. 

Egy nagyobb

üzleti helyiség
a Budics-utcában máius 1-től kiadó.

Korcsmahelj iség
30 év óta fennáll, jó forgalmú helyen, 

a Zombori-uton
K á T  I s i a d - ó .
Bővebbet Brummer Gyulánál Zom

bori-uton.
•JTJ

4  szobás úri l?Kás
fürdőszobával és hozzátarloző mellék
helyiségekkel kiadó. Cim a kiadóban.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires

f o l a j a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül PIAvsIcs ti. 
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható.— Használati utasítás van hozzá. 

Ára 2 frt üvegenként.

KIS H1KDETÉSEK.
Minden szó 33 f i l l é r  Vastag hetükből S  
f i n  é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Tll.AllPllI felvétetik egy jó házból való 
1 llllvlIvUl fiú faszebrászathoz. — Cim a 
kiadóhivatalban.

PuilL ir il bizalmi pénzbeszedői, esetleg 
DdlIKIItll házmesteri ál’ást keres egy 
tisztességes, józan előéletű egyén. Szükség 
esetén ovadékot is letesz. Cim : Lódi Sán
dor, Ó-Morovica 948.

Lakás változás,
szü’észnő lakását Pefcőfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

\ l í  Ilii A I l i i  v. sároljon az Antikva
ITllHUvIIKI riumban: Képes köny;  

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

| Í a / | i 7A7Á feltételek mellettczimbalom- 
l lv u l vAv órákat ad egy szakképző t 
czimba oin tanító. Czim a kiadóban.

r iq J A  egy nagykiterjedésü szőlő a rajta 
ILI (III 0 lévő házzal. Cim a kiadóban.

I?ÍFV f í í l tn l  segéd a füszerszakmából 
■Lfej IH lltll kereste ik, aki a magyar 
és szerb nyelvet tökéletesen birja. Cim a 
kiadóhivatalban

Ípuinliivi Kiváló szép, legnemesebb faj- 
llJdllIlíU almát szállítok, kilóját 50 

fillérjével; ötkilós mintakosárral bérmente
sen 3 50 koronáért. Mertz Károly, Nagy
váradon.
P ir /f /w  lftVÁ ü&yes kereskedőnek , be- 
IM/JvN j " ’ ” rendezek rőfös, rövidáru 
és cipő fióküzletet május hó 1 éré, 2—3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

|7 |a | ; a | a  rést vénytársaság érettségizett, a 
ö l UK v í v  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.

P mIÍPKHIII ® kapa szőlő igen alkalmas 
I (lllvövll építkezésre jutányosán eladó 
Cim a kiadóban.

Ilnlrj vidéki égynökök magas jutalék 
II’ 1)1 mellett felvétetnek Kik ily i l l ő 
ségben alkalmaztattak, előnyben részesül 
nek Cim a kiadóhivatalban.

W

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburgor könyvnyomdájában Szabadkán.




