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Kihallgatások.
Hosszú névsor jelent ina meg 

a lapokban. Azoknak a nevei 
akiket ö-felsége a válság ügyé
ben meg fog hallgatni. Minden 
párt képviselve lesz a kiráy 
előtt, minden párt elmondhatja 
azt, amit óhajt. Meg lesznek 
hallgatva a főrendiház és kép- 
viselöbáz elnökei is. Kifogás te
hát egyik oldalról sem emelhető. 
Érdekes mégis az, amit a ki
hallgatások elölt uralkodó han
gulatból és véleményből meg
állapítani lehet. Ez a következő.

Bizonyos, hogy a meghallga- 
tandók nagy száma miatt a 
válság még néhány hétig el fog 
húzódni. Pedig a válságnak hat 
heti tartama is nagy gondot okoz 
a nemzetnek.

Bizonyos az is, hogy Tisza 
kijelentette, miszerint e huza
vonával szemben ö maga sze
retné a gyors megoldást, hogy 
a gyors kormányzást átadhassa 
másnak. Öt tehát nem hibáz
tathatják a válság megoldásának 
halasztásáért, minthogy nem le
hetett vádolni azzal sem, hogy 
ö-felségét egyoldalulag infor
málja, mert hiszen az összes 
pártok vezérembereinek meg
hallgatását javasolta ö-felségének 
ami most be is bizonyosodott.

Bizonyos az is, hogy a szö
vetkezetieket ezen kihallgatások 
nem hevítik. Az a meggyőzödé • 
sük, hogy ö-felségének sem 
Apponyi Albert, sem Bánfl'y 
Dezső nem mondhat mást, mint 
amit Kossuth Ferenc már mon
dott, mert hiszen most minden 
cselekedetük közös akciónak ne
vezhető ; mindenért mindenki. 
Ez a jelszó. Bizonyos az is, 
hogy a nemzeti követelésekből 
engedni nem fognak.

Az is bizonyos, hogy Juszth 
Gyula semmi olyast nem fog 
az elnöki székről elkövetni, ami 
a forradalomnak leghalványabb 
színezetével is bírna. Nem csak 
hogy nem fogja engedni az 
esetleges királyi kéziratokat a 
kezéből kitépni engedni, de sőt 
fel is fogja olvasni, mert saját 
kijelentése szerint semmi okot 
sem ismer, ami a királyi kézira
tok felolvasását akadályozná.

Az elnöki szék tehát teljesen 
rendben volna.

A szövetkezettek pártja biz
tosra veszi azt is, hogy őfelsége 
nem igen lesz hajlandó oly 
mérvű engedményeket tenni, 
aminö mérvben azokat az egye
sültek kívánnák.

íme ezeket állapítják meg 
már most, a kihallgatások előtt. 
És pedig mindezt az illetékesek 
úgyszólván egyhangúlag állapít
ják meg.

Nos hát ezek a közös meg
állapítások olyan természetűek, 
hogy meghallásukkor önkényte-. 
lenül is felmerül előttünk ez a 
kérdés : mire valók tehát ilyen 
tényekkel szemben a kihallga
tások ?

Persze, hogy e kérdésre fe
letet mi adni nem tudunk, de 
erre illetékeseknek sem képzel
jük magunkat. Nem is baj ez; 
abban látja a nemzet egyelőre 
a nehézséget, hogy maguk az 
illetékesek sem tudják, hogy 
mit feleljenek. .» en az a fele
let, hogy várhatunk, vagy az, 
hogy' mi nem akadályozzuk a 
kibontakozást, a nemzetet ki 
nem elégiti.

Sőt ellenkezőleg. Ez a halo-; 
gatás fájdalmasan érinti. Pedig! 
nagyon könnyen segíthettek 
volna a nemzet aggódásán. Nem 
kellett volna nekik mást ten-; 
niök, mint lehetővé tenni azt 
az ideiglenes kormányt, amely 
a törvényen kívüli állapotot 
megszüntette volna

Ekkor is maradt volna idő a 
végleges kibon'akozásra és ezt 
ezen cselben sokkal uyugodtab- 
ban csinálhatták volna meg, 
mint a mostani zűrzavaros hely
zetben.

*

Es ezt a nemzet érdeke is 
igy kívánta volna, igy is kívánja.

A kettős mandátumok. A kép
viselőház március hó 8-iki ülésében 
Juslh Gyula elnök befogja jelenti, 
hogy Lukács László pénzügyminisz 
ler a győri, Tallián Béla földművelés
ügyi miniszter a szegedi Graenzen- 
tein Béla államtitkár a soproni Ba
rabás Béla a váci mandátumról le
mondott. E kerületekben az uj vá
lasztás iránt az elnök meg fogja 
tenni az előirt intézkedéseket

A poétikai helyzet.
-  Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. március 3.

Tizenhat előkelő tagja a magyar 
politikai világnak járul szép sorjába 
a felség elé. A sort Gsáky Albin 
gróf, a főrendiház elnöke nyitja meg 
Jutsh Gyulával, a képviselőház elnö
kével, a holnapi napon.

Es mielőtt tovább megyünk, álla
podjunk itt meg egy pillanatra. Mind 
a két politikus intranzigens liberális. 
Mind a két politikusnak döntő befo
lyása volt az egyházpolitikai törvé
nyek körül. Gsáky Albin gróf indí
totta meg az elkereszlelési rendelet
tel, az első sorban álíolt a csatában 
ki vele volt Justh Gyula, aki akkor 
a függetlenségi pártot vitte magát 
és nagy érdeme volt, hogv a csata 
győzelemmel végződött és az egyház- 
politikai törvények megalkotódlak.II
Ok járnak most is legeiül és nyo- 
rnatéka van ennek a dolognak ak
kor, amikor a meghívottak között 
van a néppárt vezére, Zichy Nándor 
A ói is, a néppárt aieinoke, Bakovszky 
István és a konzervatizmus képvise
lője, ifj. Zichy János gróf.

A válság körül egy újabb momen
tum is vegyült. A hangot Tóth János 
ütötte meg, aki kijelentette, hogy 
nem ismeri el a delegációk jogo
sultságát. Uj kérdésnek felmerülése 
ez, a melyet a függetlenségi párt 
kebelében meg kell oldani. Úgy lát
szik, hogy a függetlenségi párt meg 
békéit a delegációba való bevonulás 
eszméjével, befogadta kebelébe az 
Ugron-csoporlot, amely már régen 
a delegációba való bevonulás mellett 
döntött. És ime mi történik ? Az, 
hogy a függetlenségi párt egyik al- 
einöke a delegációs intézménynek 
eltörlését követeli akkor, a mikor a 
párt, ha oda bevonul, a többséget 
képezi.

Politikai körökben nagy érdeklő
déssel tekintenek az audienciák ered
ménye elé, bár alig hihető, bogy a 
válság hamarosan megoldást nyer

Mozgalmat keltett politikai körök
ben, Barabás Béla cikke, a mely 
március 8-ikára akciót helyez kilá
tásba a képviselőházban.

Ezzel szemben utalunk az ellenzék 
vezérkarának felfogására, a mely 
mindenekkel szemben a passzív 
reszisztanciát hirdeti és igy alig hi
hető, hogy Barabás akciójának bár

milyen irányban is foganatja találna 
lenni.

A tömeges meghívásnak megvan a 
maga szenzációja is, Tóth János 
pld. a meghívottak egyike kijelen
tette, hogy ö csak magyarul tud, se 
németül, se franciául. A' szerint Tóth 
János nem fog Bécsbe utazni.

Ugronék megint haragszanak.
Az „egységes1* és „tömör" koalí

ción ismét hatalmas repedések mu
tatkoznak. A friss viszályt a királyi 
meghívások idézték elő.

Aki végigtekint a listán, rögtön 
észreveheti, hogy minden pártárnya
lat van benne — Ugronék kivételé
vel. Sem Ugrón Gábort, se Szeder
kényi Nándort, se Bartha Miklóst, 
se Holló Lajost — de még Molnár 
Jenőt — sem hívták meg.

Ugronék ebben határozott tenden
ciát látnak, annál is inkább, mert 
hiszen Tisza István — mielőtt elő
terjesztést tett a meghívandó poli
tikusok tárgyában — érintkezésbe 

i lépett az egyes pártok vezetőségeivel. 
Ma már panaszt Í3 tettek Kossuth 
Ferencnél.

Kossuth mindenképpen megakarta 
őket nyugtatni, de az nem sikerült.

Holló Lajos azt mondja, hogyha 
most ők külön pártot alkottak volna: 
akkor bizonyára nem felejtik el őket 
s igy Ugrón Gábornak — aki a had
ügyminisztériumban oly járatos — 
módjában lett volna a felséget a had
ügyi dolgokról informálni.Bartha Mik
lós viszont a Pester Lloyd kitiltására 
tehetett volna előterjesztést az ural
kodónak — ha Kossuth Ferenc erélye
sebb Tiszával szemben.

De hát nem erélyes és azért 
Ugronék komolyan gondolkoznak a 
felől: nem jó lenne-e megint külön 
pártot alakítani.

Kétszáz forint
meg egy bolond ember.

— Levél Amerikából. —
•4

'Főbb ízben adtunk már hirt arról, 
hogy mily ijesztően szaporodik Bács- 
Bodrog megyében a kivándorlók 
száma, annak dacára, hogy Ameri
kában a megélhetési viszonyok erő
sen rosszabbodnak s a bevándorlás 
megnehézitésére az .amerikai álla
mok akcióba léptek. Ugyanis az 
Európából Amerikába irányuló ki
vándorlás olyan mérveket öltött, 
hogy a New-Yorkba érkező kíván-

Spitzer jgnácz Vendéglőjében V asárn ap  
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dorlókkal zsúfolt hajók napokig vár- j 
nak, mig partraszállás előtt a b e -: 
vándorlási bizottság vizsgálata alá 
kerülhetnek a kivándorlók.

Sok a száma azoknak, kik roko
naik és ismerőseik ottani lakcímét 
pontosan nem tudván, a bevándor
lási hatóság által megakadályoztattak 
a partraszállásban és visszautazásra 
lettek kényszerítve.

Köztudomású lett immár az is, 
hogy a munkaviszonyok még az 
Egyesült Államokban is oly kedve
zőtlenek, hogy a legtöbb kivándorló 
keserű csalódásoknak van kitéve.

Ezt igazolja az a levél is, melyet 
egy vármegyénkből kivándorolt le
gény irt haza; mikor kiment pénze 
is volt, meg egészsége is, azóta — 
nem is olyan régen, csak vagy há
rom hónapja — nagyot változhatott 
az állapota, mert ugyancsak felpa
naszolj? sorsát, mely teljesen azo
nos azokkal az állapotokkal, melyek 
két év előtt Délamerika államaiban 
uralkodtak s a kivándorlókat nyo
morba döntötték.

Keresethiány, rósz bánásmód, ne
héz munka, kicsiny napszám, drága 
élet, szóval — mint a panaszkodó 
kivándorló írja — kutyának való 
az egész. Meg is Írja atyafiainak, 
hogy utána ne jöjjenek, mert ah
hoz, hogy valaki kivándoroljon, két 
dolog szükséges: kétszáz forint, meg 
egy bolond ember. Üdvös volna, ha 
az atyafiak itt is, máshol is meg
szívlelnék véreik intelmét, mielőtt 
nekivágnának az Óceánnak.

A háború.
Tokió, márc. 3.

A japánok a legszélső jobbszár
nyon folytatólag élénk tevékenységet 
fejtenek ki. A jobb szárny előre
nyomul és űzi az oroszokat állásaik
ból. Oyama tábornok főhadiszállásáról 
eredő hírek jelentik, hogy Csingcseng 
vidékén álló japán csapatok, miután 
Gsingcsencsenget elfoglalták, az ellen
séget észak felé üldözik. Gsingcseng- 
csengben a japánoknak nagy tömeg 
élelmikészlet jutott kezükbe. A japán 
csapatok, melyek Penci körül tevé
kenyek, elűzték az ellenséget állásából 
mely Pencihutól északkeletre 13 
mérföldre volt és egy másik állásából, 
mely ettől két inértföldnyire észak
keletre van, úgyszintén egy harmadik 
állásából is, mely a másodiktól négy 
inértföldnyire van nyugatra.

Miután az ellenséget észak felé 
szorították ki, a Saho mellett levő 
japánok bevették a Vajtascsantól 
három mértföldnyire északra levő 
Sunmunpaotsut és Taokutunt. Az 
oroszoknak a vasút mindkét felén 
sok tábori és nehéz ágyúja volt 
melyek eddig nem voltak tevékenyek, 
most azonban a japán állásokra lő
nek.

London, március 3
A “Daily Telegraph** jelenti: Muk

den teljesen el van zárva. A japánok 
óriási erővel vonulnak előre.

Szegedi baka Mukdenkól.
Sánta Sándor 46-os ezredbeli köz

legény, aki Gsicserics alezredes szol
gálatában még a múlt nyáron 
kiutazott az orosz-japán háború 
színterére, szorgalmasan küldi haza 
tévéiéit hol Szegedre, hol Makóra az

ő ismerőseinek. Most újból jött egy 
levél egy makói ur címére. Sánta 
ezt a levelet január 15-én adta föl 
s csak tegnap érkezett meg.

A levélből érdekesebb a követ
kező rész:

Még egyszer köszönöm a szíves
ségét, hogy levelével megtisztelt és 
egy egyszerű levélben válaszolok rá 
röviden, mert nem igen van idő. 
Mindig ébren kell lennünk, mint a 
nyúlnak, mert a golyók — nem tud
juk, — hogy mikor röpködnek a 
fejünk felett ,és ilyenkor menekül
nünk kell, ha nem akarunk a hadi 
bajban részlvenni. Hadi baj itt van 
bőven, mert a japánok kicsik, de 
derék fürge fiuk és tudják, miért 
harcolnak, nem úgy mint az oro
szok, akik csak pálinkát tudnak 
inni és a fegyvert nem tudják ke
zelni és nem tudják, hogy miért 
harcolnak. Ezért esett el Port-Artur. 
De az oroszok mindamellett azt 
mondják, hogy a japán huncut, 
pedig én azt mondom, hogy nem 
huncut, hanem bátorság van a szi
vükbe. Én büszke vagyok a felebb- 
valóirnra, mert itt látom, hogy nincs 
párja a magyar tiszteknek, pedig 
itt van mindenféle tiszt ur. Itt az 
élet nem a legjobb, mert sokat já
runk, de sokat is türünk és szenve
dünk az alezredes úrral. Ezzel be
zárom levelem. Engedelmet kérek, 
többet nem irhatok, nincs rá alka
lom. Tisztelem a tekintetes urat, 
szívből üdvözlöm, sok szerencsét és 
jó egészséget kívánok. Szabó Sándor.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeura. Nyitva 
jzerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereske’elmi 
egyesület helyiségében.

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farsan íi 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 műn 
kásszervezet táncvigalma a Spitzer Ignáez- 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mii- 
ekdvelö szakosztályának hangversenvnyel 
egybekötött, házi estélye saját helyiségében

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

Március 9 Cigány bál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

Március 9. Lakatos Csendes Mátyás c i
gánybálja a Szemmáry-féle vendéglőben.

— A Bácsiuegyci Gazdaszövet
ség ülése Szabadkán. A Bácsme- 
gyei Gazdaszövetség holnap, szomba
ton délelőtt 10 órakor Szabadkán, 
a városháza tanácstermében értekez
letet tart. Az értekezlet egyedüli 
tárgya a hússertés tenyésztés és ez
zel kapcsolatosan Szabadkán egy 
nagyszabású kiviteli vágóhíd létesíté
sének előmozdítása. A földmivelés- 
ügyi minisétérium tudvalevőleg el 
határozta, hogy 400 ) darab hússer
tést szerez be tenyésztési célokra és 
felhívta a Gazdasági Szövetséget, 
hogy a Szövetség tagjait és azon 
tejszövelkezeteket, melyek a vaj ter
melő központnak tagjai, hívja össze 
egy értekezletre, mely hivatva lesz 
dönteni a vásárlandó hússertések 
kiosztása tárgyában. Ezen nagyfon- 
losságu értekezleten részt fog venni 
a földmivelésügyi ' minisztérium tej- 
gazdasági felügyelősége és lejön 
Sierbán János is.

— Miniszteri köszönet. A val
lás és közoktatásügyi miniszter a 
zombori takarékpénztárnak a zom- 
bori felső kereskedelmi iskola javára 
tett 400 koronás adományáért kö
szönetét nyilvánította.

— A Szabad Lyceum felolva
sása A szabadkai Szabad Lyceuin- 
Egyesíilet vasárnap délután 4 óra
kor a főgymnasium dísztermében 
felolvasást tart. Ezúttal a felolvasó 
dr. Winkler Elemér lesz. Felolvasá
sának tárgya: A boszu.

Pékár Gyula előadása Zoin- 
borban. Pékár Gyula, a neves iró 
Zomborban előadást tartott „a mo
dern művészet alakulásáról “ A vá 
rosház terme zsúfolásig telt meg ez 
alkalomból előkelő közönséggel, mely 
zajosan ünnnepelle a kedvelt írót.

— Felhívás Magyarország összes 
Március 15-iki Bizottságaihoz. Az
ország időrendileg első legrégibb 
Márczius 15-iki Állat.dó Bizottsága, 
a kolozsvári, mely már a Szabadság 
szoborra 13.488 k. 56 f. készpénzzel 
rendelkezik, tisztelettel felkéri az 
ország összes Március ’5-iki Bizott
ságait, Kaszinóit, stb., hogy ünnepé
lyeiket megfelelő belépti dij mellett 
rendezni s a tiszta jövedelmet a 
kolozsvári szabadság szobor javára 
juttatni sziveskedjenek. E zobor egy
szersmind a nemzet-egység, Erdély
nek Magyarországgal való elválhatat- 
lan Uniója megörökítését is fogja 
kifejezni. Az összeget úgy hirlapilag 
mint külön köszönettel fogja nyug
tatni az elnökség. A Március 15-iki 
Bizottságok és ünnepélyek számba
vétele végett, kéri a kolozsvári Bizott
ság azt is, hogy címeiket pénzküld- 
inény nélkül is tudatni kegyeskedje
nek. KolozsAár, 190 . február hó 
20-án, Sándor József az Emke t. 
alelnök főtitkára, elnök; Ferenczy 
Gyula a Mezőgazdasági bank r. t. 
vezérigazgatója, pénztáros.

— A magyar asztaltársaság
tegnap este Károly elnök
lete alatt közgyűlést tartott, melyen 
a lemondott Perge Lajos alelnök 
helyett Majláth Gergely választmányi 
tagot választották meg alelnöknek, 
helyébe pedig választmányi tagnak 
Zélics Alajost. Kimondták, hogy be
lépnek rendes tagnak a D. M. K. E.- 
nek. Örökös alapiló tagnak akkor 
fognak belépni, ha az egyesületnek 
szabadkai fiókja megalakul.

— Városi liomokföldek eladása.
A kelebiai és szkenderjárási homok
földek eladása után most a hajdú- 
járási városi homokterület árverését 
fogja eszközöltetni a tanács. Ez a 
városi tulajdon is szőlőtele itési 
célokra lesz eladva ugyancsak egy 
láncnyi parcellákban. Az árverés 
határnapjai március IS, 20, 21, 22 
és 23-ára leltek kitűzve, még pedig 
naponként délelőtt 9 órai kezdettel 
a helyszínén. A kikiáltási ár lán
conként 400 korona. A vételár 20 
év alatt egyenlő részletekben lesz 
fizetendő.

— Orvosválasztás óbecsén. Dr.
Varró János moholi orvost Obecsére 
községi orvossá választották meg 
egyhangúlag, i7 pályázó mellőzésével.

— Hirdetmény A helybeli izr. 
hitközség elöljárósága ezennel köz 
hirré tesi, hogy uj templomban lévő 
imaszékeket az újonnan megállapított 
árak alapján a bérlő-közönségre való 
tekintetből már folyó évi március hó
-tői kezdve bérbe adja, azon meg

jegyzéssel, hogy a régi bérlők elő 
jogai folyó évi április hó 15-ig len- 
tartatnak. Ezen időn tu) az elöljá
róság a meg nem tartott ülésekkel 
szabad u rendelkezik. Bérleti felté
telek: A kibérlendő ülés bérösszege 
a bérlet napjától kezdve folyó ’évi 
szeptember hó 1-ig havi egyenlő 
részletekben fizetendő olymódon, — 
hogy az egyes részletek minden hó 
I én esedékesek. Folyó évi szeptem
ber hó I én túl ülések csakis 20" ,,

áremelés mellett lesznek kaphatók 
Szeptember 24-ik napjának déli 12 
óráján túl bérelni már semmi szin 
alatt sem lehet. Az imaszékek bér
lői az utolsó részlet befizetése után 
névre szóló igazolványt kapnak, mely 
másra át nem ruházható. Amennyi
ben bérlő a bérösszeget jelzett ideig 
ki nem fizetné, az esetben nemcsak 
szerzett jogát, hanem a már befize
tett részletet is elveszti. Végül hang
súlyozni kivánjuk, hogy a templom
ülések bérlete érdekében hozott sza
bályzat pontos betartása fölött az 
elöljáróság szigorúan fog őrködni 
és az azok ügyeimen kívül hagyásá
ból eredő esetleges kellemetlensége
kért felelősséget nem vállal. Kelt 
Szabadkán, 1905. márczius 1-én. 
Singer Gyula hitk. titkár, dr. Klein 
Adolf hitk. elnök.

— Előmunkálati engedély —
Bácsmogyében. — A kereskedele
mügyi miniszter legutóbb a követ
kező előmunkálati engedélyeket adta 
ki egy év tartamára: Rónay Mihály 
földbirtokos tótaradáci lakosnak a 
szeged nagykikinda- nagybecskereki 
helyi érdekű vasút Nagybecskerek 
állomásától Tótadarác, Szerbaradác 
községek érintésével s a Tisía fo 
lyó áthidalásával Mosorin, Kovilszent- 
iván és Gyurgyevó községek határán 
át az óbecse-ujvidék-titeli helyi ér
dekű vasút Zsablya állomásáig ve
zetendő szabványos nyomtávú gőz
vagy motorüzemü helyi érdekű va
sútvonalra.

— A ludasi gányó az adóhiva
talban A szabadkai adóhivatalba 
beállított egy ludasi atyafi. Alázato
san instálta meg az adópénztárnokot, 
hogy teljesítse a kérését.

— Mi az? — kérdezte a pénz
tárnok.

Hát tekintetes uram, mivelhogy 
most ex-lex van, kegyeskedjék vissza
fizetni azt a kis összeget amit tavaly 
adóban bkfizettem. A takarékpénz
tárban egy váltóm jár le holnap s 
nem tudok pénzt keríteni.

A pénztárnoknak nagynehezen si
került megmagyarázni, hogy az adó
hivatal nem takarékpénztár és onnan 
az egyszer befizetett pénzt nem aa 
ják vissza.

Erre az atyafi elkeseredve niondá: 
Hiába lesz negyvennyolcas kor

mány, azért mégse boldog a magyar.
— Halálozások. IlóesavÖlgyi lá

pót sziváci orvos, ki 55 évig tartóz
kodott a kettős Szivácon, a napok- 
ben Mi éves korában meghalt. Nagy 
részvét mellett temették el a köz- 
becsülésben állott orvost. — Jová- 
novics Milán újvidéki szerb gymn. 
tanár neje a napokban 45 éves ko 
rában meghalt.

— Sertéskiviteli tilalom. A ser
téseknek való kivitele sertésvész 
miatt, az apatini, alrnási, bajai, pa- 
lánkai, topolyai, zombori járásokból 
és Szabadka, Baja, Zombor városok 
hói ezidő szerint tilos.

— A titeli rejtélyes gyilkosság.
Popov Péterné gyilkossága ügyében 
— mint 'Pitéiből írják — Rehák 
Ferenc újvidéki törvényszéki vizs
gálóbíró in hó 23-én Titelen meg
jelent és a vizsgálat lefolytatása után 
a nyomozás egybevágó súlyos gyanu- 
okok alapján Popov Péter mérnököt, 
a meggyilkolt férjét, valamint Topár 
Ágnes cselédet elfogta és az újvidéki 
kir. törvényszékhez beszállította. Az 
egész környék a letartóztatás hírének 
megdöbbentő hatása alatt áll, inert 
Popovot mindenki jóravaló, becsüle
tes úriembernek tartotta A meggyil
kolt nő férjénél 14 — 15 évvel idősebb 
volt. A fejleményeket lázas izgatott
sággal lesik.



1905. március 4. BACSMEGYEI NAPLÓ. 3.

— <1ou duók súg megszüntetése
A szabadkai kir. törvényszék köz
hírré teszi, hogy Berkiné Tóth Amá
lia ellen 1884. évben folyamatba tett 
gondnoksági eljárást megszüntette.

— Az újvidéki országos vásár
március i8-án kezdődik és 20-án 
ér véget. Sertések és egyéb állatok
nak vészmentes helyekről való fel
hajtása meg van engedve.

— Kémén) tűz Vass J?erencznek 
a Vili. kör Kállay Albert utcában 
levő házában ma déli 1 órakor ké- 
ménytüz volt.

— Nagy stiiü csalás Jánoshal
mán. Furfangos módon csalta János
halma kereskedőit — mint levelezőnk 
Írja — egy p iraszt nő. Úri asszo
nyok aláírásával ellátott levéllel be
állított az üzletekbe és hol ruha
szövetet, hol pedig vég vásznakat 
kért hitelben. Egy helyütt a keres
kedőnek gyanús volt a dolog és 
ajánlkozott, hogy majd segít haza
vinni az árut. A leány azonban az 
utón egy alkalmas pillanatban meg
szökött. A csaló állítólag egy női 
ruhába öltözött férfi. A csendőrség 
nyomozza.

— Apa a fiáért. Titelből írják: 
hogy a napokban Bászára Illés, Bá 
szára Zsárkó és Szentivánac Mirkó 
alsókaboli legények valamely régi 
korcsmái perpatvar miatt az utcán 
veszekedni kezdtek és a két Bászára 
Szentivánacot ütlegelte. Ezt Szent
ivánac Sztána — Mirkó apja — 
meghallotta, egy fejszével a helyszí
nére szaladt és ott Bászára Illést 
úgy ütötte fejbe, hogy az nyomban 
meghalt. A verekedésnél Szentivá
nac Száva súlyosan, neje pedig élet- 
veszélyesen megsérült. A holttestet 
a titeli kir. jáiásbiróság vizsgáló- 
birája boncoltatta.

— Fizetésképtelenség. Huszár 
József újvidéki lisztkereskedő fizetés
képtelen lett. Nagyobb hitelezői közt 
az újvidéki Király gőzmalom is sze
repel.

— Szőlőtelepítés részletfizetés
re. Mint értesültünk, a nagyőszi 
„Millenniumtelep44 tulajdonosa (lakik 
Nagyőszön, Torontál m.i a vidéki 
pénzintézetek közvetítésével, az idei 
rósz gazdasági évre való tekintettel
1. oszt. miniszteri szokványszerü gyö 
keres szőíőojtványokat szegényebb 
sorsú gazdák részére 1—3 — 3 évi 
részletfizetésre is elad. Érdeklődők a 
helybeli, illetve vidéki pénzintéze
tekhez vagy a tulajdonoshoz fordul
hatnak felvilágosításért. Az életképes 
eszmét üdvözöljük.

— Anyakönyvi hírek. Hegedűs 
Károly Ferenc 1 hó, Sárcsevics Ig
nác 12 hó, Kovács Róza 14 nap, 
Szenei István 11 év, Lukács Károlyné 
Perlics Mária 98 év, Horvát Mária 
9 hó. Született 15, 7 fiú, 8 leány.

— Sok pénzt takarít, ha vá
szonnemü, női és férfi férlinemüt 
közvetlen gyárakból rendel. Cím 
Kereskedelmi iroda Budapest, Kere
pesi ut 05. szám.

A liu és a mostoha.
Visszataszító bűnténynek jutott 

nyomára e napokban a temesmegyei 
csendőrség, melynek részleteiről az 
alábbiakat Írják.

Két héttel ezelőtt Dragu Péter 
nevű magyarszákosi lakos eltűnt a 
faluból. Hozzátartozoi nem akartak 
tudni semmit hollétéről, de a lakos
ság körében lassan az a hir kelt 
szárnyra, hogy az öreg Dragu bána
tában elbujdosott, mert a felesége 
viszonyt folytatott az elbujdosott 
ember 18 éves mostohaíiávál, aki

még a Dragu első feleségétől szár
mazott. Akadtak azonban olyanok 
is, akik azt beszélték, hogy Drágul 
a felesége és a fia megölték. Ezt a 
hirt meghallotta a csendőrség is, — 
mely megindította nyomozást.

Drágu felesége és a fia mitsem 
akartak tudni az öreg tartózkodási 
helyéről, de hossza vallatás után 
annyit beismert a fiú, hogy viszonya 
van mostohaanyjával. Ez a vallomás 
gyanút keltett.

Három napi kutatás után végre 
felbontották a Drágu udvarán lévő 
burgonyavermet s amikor abból a 
sok burgonyát kihordták, a verem 
fenekén szalma között megtalálták 
Dragu holttestét. A boldogtalan em
ber feje baltacsapásokkal össze volt 
vagdalva.

A felfedezés után a fiatal Dragu 
előadta, hogy már egy év óta éi 
szerelmi viszonyban a mostohaany
jával anélkül, hogy az apja tudott 
volna a dologról. Két héttel ezelőtt 
azonban az öreg megtudta a dolgot 
s ekkor fejszével agyon akarta ütni 
a fiát.

0 azonban az asszony segítségével 
kicsavarta az apja kezéből a baltát, 
leteperték az öreget és anélkül, hogy 
előre összebeszéltek volna, az öre
get agyonverték.

Hogy tettük elpalástolják, éjnek 
idején kiszedték a krumplit a ve
remből és oda temették el az öreg 
embert, azzal a szándékkal, hogy 
később ha a verem kiürül, majd 
földdel behányják. A két gyilkost 
letartóztatták.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Szombaton János vitéz eredeti ope
retté (újdonság).

Vasárnap d.u. Zsidó honvéd, népsz. 
este: János vitéz.

Hétfőn: Arany patkó, német víg
játék.

Cyrano de Bergerac. Rostand 
világhírű drámája tegnap került má
sodszor színre színpadunkon ezúttal 
is Peihes Imrével, a Nemzeti Szin 
ház kiváló művészével a címszerep
ben. A színházat megtöltő közönség 
minden felvonás után számos ki 
hívással honorálta a nagy műélveze
tet, amelyet e fárasztó és az előadó 
művészet minden kellékét igénylő 
szerepben nyújtott színházunk illustris 
vendége. Szabadot Gizi Roxane sze
repében méltó partnere a legjobb 
magyar Gyranonak. A többi szerep 
lök Csiszár, Rátkai, Szilágyi, Erdős 
elismerésreméltóan buzgólkodtak ki
sebb szerepeikben.

SPORT.
A Szabadkai Sport Egylet foot

ball osztálya f. hó 5-én, vasárnap 
délután fél 3 órakor kezdi ineg az 
idei rendszeres működését a város
ligeti játékpályáján. Megkezdi szor
galmas trainingjét, hogy helyt állhas
son a már ezideig is több helyről 
érkezett kihívásoknak. A játék min
dennap folyik és pedig hétköznapé 
kon d. u. 5 órakor, vasár- és ünnep
napokon d. u. fél 3 órakor.

T Á V IR A T O K
öngyilkos postaiét iszt.

Budapest, raárc. 3. Ma éjjel két 
órakor Hernád utca 7. szám alatti 
lakásán agyonlőtte magát Zágoni 
Mózes egri születésű 40 éves posta- 
és távirda főtiszt. A szerencsétlen 
ember már évek óta súlyos vese
bajban szenvedett. A beteg egy óra
kor aludni küldte a feleségét is a 
gyermekeit is. Mikor minden el
csendesült a lakásban, Zágoni föl
kelt, lábujhegyen átment a dolgozó- 
szobájába s ott egy karosszékben 
ülve revolverrel kétszer magára lőtt. 
A lövések közül az első nem talált, 
a golyó az ablakot 'fúrta keresztül, 
a második azonban szivén érte a 
szerencséi ien embert s nyomban 
megölte.

Po r ni tlalo in 0  ros z ország ba n
Pétervár, március 3.

A cár mám esztumot bocsátott ki, 
melyben föl? olitja a hü orosz népet, 
hogy ó bujtogatók ellen a trón köré 
seregeljenek.

London, március 3.
Varsóból jelentik, hogy ma a 

rendőrség kaszárnyájába bombát dob
tak, de ez nem robbant fel. Két 
zsidó kereskedőt letartóztattak.

TORVENYKEZES.
Halálos korcsmái verekedés.

A kir. törvényszék büntető tanácsa 
ma Szerdahelyi Sándor elnöklete 
alatt ismét falusi és pusztai le
gények bűnügyét tárgyalta, akik merő 
virtuskodásból verekedést provokálva, 
egymás élete ellen törtek és egyikük 
életével fizetett az embertelen kedv
telésért.

Múlt év szeptember 18-án Borota 
pusztán Szabó János kocsmájába 
beállítottak Deák András és Szabó 
Mátyás Borota pusztai, továbbá Vla
sies János és Radvánszki István mély
kúti valamennyien alig 18 éves su- 
hancok azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy bárki is lesz a kocsmában, 
belekötnek és verekedést provokál
unk. Deák azzal nyitott be, hogy: Én 
vagyok a borotaiak istene, fiaim, ti 
pedig az én gyermekeim vagytok és 
odament mindegyik benlevőhöz, meg 
fricskázva az állát, vagy orrát. Fa
ragó Antal gépész volt az első, aki 
kifogást emelt az ellen, hogy Deák 
fiatalabb létére őt fiának szólítja, mire 
Deák azonnal galléron ragadta és az 
egészt ársasága mellette termett. Fa 
ragó látva a veszélyes helyzetet, az 
asztalra ugrott és sörös üvegekkel 
védekezett, Deák pedig bicskát rán 
tolt elő és Faragó hasába mártotta 
A sebesült erre leugrott az asztalról 
és az utcára szaladt, üldözői pedig 
utána indultak. Az ajtóban Agocs 
Benedek megállította Deákot, kérdőre 
vonta őt a bicska használata miatt. 
Deák tagadta, hogy ő lett volua a 
tettes, majd dulakodni kezdett. Via 
sics, aki Deák segélyére sietett, a 
botjával védekező Ágocsot hátba 
szúrta. Faragó másnapra belehalt 
sérülésébe.

A mai tárgyaláson a halált okozó 
testi sértés bűntettével vádolt Deák 
András tagadta bűnösségét és igye
kezett ezt Szabó Mátyás társára hári-' 
tani. A halálra sebzett Faragó ugyanis ' 
halála előtt történt kdiallgatásakor 
nem birt határozottan visszaemlé
kezni gyilkosára. Vlasies is tagadja,

hogy Agócsot megszurta volna, csu
pán azt ismeri el, hogy bicska volt 
nála.

A kihallgatott tanuk vallomása 
eltérő volt ugyan, de mindazon ta
nuk, kik a tett színhelyén voltak és 
legközvetlenebb szemlélői voltak a 
történteknek, Deák ellen bizonyí
tottak.

A királyi törvényszék Ítéletében 
Deákot és Szabót a Faragó sérel
mére elkövetett halált okozó testi 
sértés bűntettében mondotta ki bű
nösnek s előbbit 2 évi, utóbbit pe
dig 8 havi börtönre, Vlasicsot mint 
az Agócs elleni súlyos testi sértés 
bűntettében bűnöst 6 havi börtönre, 
Radvánszkit pedig 2 havi fogházra 
ítélte.

Az ítélet ellen elsőrendű vádlott, 
úgyszintén a kir. ügyész felebbeztek.

Királysértö lakodalmi vendég. 
Bács-Gyulafalván lakodalmon volt 
Kabók István parasztlegény. Nagyon 
fejébe szállt az ott fogyasztott szeszes 
ital, mert széles jókedvében sértő 
szavakkal illette a királyt. A szegedi 
törvényszék ma felségsértésért egy 
havi fogházra Ítélte Kabókot.

Esküdtek kisorsolása. Az 1905. 
évi II. esküdtszéki cyklusra tegnap 
sorsollák ki az esküdteket. Ezúttal 
ugyan egyetlen ügy sincs tárgyalásra 
kitűzve, de a törvény értelmében 
minden cyklusra meg kell alakítani 
az esküdtszéket. Rendes esküdlek: 
Milkó Henrik, Fazekas Lajos, Miias- 
ssin Illés, Kovács Pál, Illgen János, 
Mészáros Gábor, Gsajkás Mihály, 
Buchwald Lázár, Gabrics Vincze, 
Mamuzsich Lázár, Kunszabó Lajos, 
Thurzó Pál, Birkás Dániel, Létmanyi 
Miklós, Bittermann József, Tipka 
Antal, Reiner Mór, Meznerits Albert, 
dr. Fischer Jákó, Bogesits Antal, 
Sugár Manó, Schwartz Péter, Tary 
Pál, Kádár György, Szigethy József, 
Szkenderovics Péter, Gönczi Károly, 
Rieger Mihály, Schossbérger József, 
Freudenberg Zsigmond. Helyettes es
küdtek: Matievics Máté, Bleszits 
Gáspár, Beck Hugó, Lovas Mátyás, 
Puckel Pál, Mánits Vincze, Aradszki 
Sándor, Hegedűs István, Lipozencsics 
Lajos, Deli Ferenc.

kéaz férfi ö ltö n y t, 
g y e r m e k  ru h á t, 

n ő i k a b á to t
ét) p a le to t

SzabadHa, főtér Vermes-palota.
Férfi öltöny...........  17 kor. feljebb
U lste r............  22 „ „
Felöltő............  17 „— „
Gyermek öltöny... 5 „ „
Gyermek felöltő... 9 „ „

Külön osztály női--------- =
•• 11........ ■ konfekciókba!!.
Női Jaquetok _. 11 kor. feljebb
Női Paletok ... 17 „
Fiú és leánygallérok 5 „ „
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D I A D A L .
Irta : Aczél Henrik.

4

Aztán ahogy megindult velük a 
régi nehézkes hintó, amit az uraság 
küldött ki eléje, neki a homokos 
országúinak, az öregek kérdéseire 
alig győzött felelni. Az ismerős tájak, 
mező, virány, erdő, a maguk jól 
ismert vadregényessógével, mind, 
mind inegszólitatlanul haladt el Barta 
Ákos mellett Mert hát egyre az 
édesanyja meg az apja gonddal teli 
faggatózásaira kelleti válaszolnia. 
Hogy miért nem jött haza olyan 
régen, hogy csakugyan sok dolga 
van, meg hogy nagyon jól megy sora, 
de azért sokat gondolt haza.

— De egy kicsit mintha meg
fogyatkozott volna azóta, hogy nem 
láttuk — vélte az anyja.

— No meg egy kicsit mintha na
gyon is pápista szinü volna — tol
dotta meg az édesapja.

Persze, hogy egyéb sem kellett az 
édesanyjának, hogy könyei megered 
jenek. És ki tudja milyen nagy mé
retű zokogást vitt volna véghez, ha 
időközben meg nem érkeznek vala a 
portájuk elé és elibük nem libben 
valaki, akinek a látása mind a hár
muknak visszahozta a jó kedvét.

De legkivált Barta Ákosét. Mert 
az a valaki, ott állt előttük, pirulva, 
elfogódottan, az Gere Adél volt. Csak 
úgy hajadon fővel, otthonosan, de 
azért — Barta Ákos úgy találta — 
elragadóan. Sőt még szebb lett azóta, 
hogy nem látta.

Szerette volna egy darabig csak 
igy szótlanul elnézni, de a lány oda 
futott hozzá, a kezét nyújtva feléje.

Barta Ákos lehajolt, hogy meg
csókolja.

— Ugyan menjen . . . Talán bizony 
azt gondolja, hogy én is olyan nagy
úri dáma vagyok, mint amazok ott 
fent. Hát csak olyan legyen a viszont
látás, mint a búcsú volt . . .  és 
csókra nyújtotta feléje a száját.

Barta forrón mohon csókolta meg.
— Hát nem haragszik ? azt gon

doltam, hogy meg sem ismer, meg 
sem lát többé, kérdezte meglepetve.

— Mintha csak a szájamból vette 
volna ki, a mit és akartam több 
joggal kérdezni magától. Mert, Iste
nem, hogy is haragudhatnánk én ? 
Egyedül csak maga lehetne haragos, 
a miért hogy nem irtani és nem 
mutattam, hogy mennyire jut az 
eszembe maga. De hát lássa, ez is 
csak azért történt m ert...

Ákos mohón leste a szót!
— M ert?... mert?. .
— No igen, ha már faggat, hát 

bevallom: mert attól tartottam, hogy 
már nem szeret egy cseppet sem és 
csak pirulva gondolna rám abban a 
puccos társaságban, a hol csupa ara
nyos úri kisasszonyok dédelgetik ma 
gát, a tenyerükön hordozva és a 
hol tudom, még sem volt senkinek 
annyi joga, igaz szerelmen váltott 
joga magához közeledni, mint nekem.

Érzékenykedve kezdte panaszolni 
a maga fájdalmát Barta Ákos, mi
közben megindultak a szérüszerten 
át a majorság felé. hogy nyomon
kövessék az öregeket:

— Pedig lássa..
De tovább nem folytathatta. Egy 

puha meleg kacsó tapadt a szájához, 
az nem engedte szólni:

Csitt!...
Barta Ákos azt gondolta magában, 

hogy talán jobb is, hogy nem szól
hat Hisz úgy sem tudná elmondani

néki mindezt a mi olyan nagyon, 
olyan fájdalmasan nyomta mindig a 
lelkét.

Es tűrte a szelíd kényszert. S 
odafüzve a lány karját szorossan a 
magáéba, a mint vitte, de nem is 
vitte: repült vele túláradó boldog
sága, nem birt még akkor sem szólni, 
pedig rég kezében volt már a lány 
apró kacsója, csak érezte, egész va
lójában érezte át, hogy nem volt, 
nem lesz több ilyen diadal.

(Folyt, kov.)

Felelős szerkesztő:
D U G 0  V I C H i M U E. 

Laptulnjdouosok : A Z A L A P I T O K

Szerkesztőségi es kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

N yilttér.*)
Az „uj könyvkereskedés" címmel 

a „Bácsmegyei Napló" február 26-iki 
számábani közleményre, mivel álta
lános a nézet, hogy azt én irtain 
volna, szives tudomásul úgy az igen 
tisztelt közönség, valamint a hitok
tatók testületének, hogy az nem felel 
meg a valóságnak, jólehet az aláírás 
rám mutat, mivel más kalh. könyv- 
kereskedő cég a Krécsi A. Nándorén 
kívül nincs. A közleményt tudomá 
som szerint a Surány féle Antiquá- 
rium tette közzé, mely könyvkeres
kedésnek egyáltalán nem mondható 
s vezetője sem könyvárus, csak an 
nak bitorlója.

K r 1 z 8 < > v á n s z k y István,
mint a K < c. i A. Nándor-téle 

könyvk e re k  “aéh vezet őj e.

*) IC rovat alattiakéit nain fe'elős a Szerk.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi 
sicus hires

f  ü I o I
meggyógyítja az időleges süketségei, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Plavsics G. 
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható.— Használati utasitá? van hozzá, 

/(rá 2 írt il vege tikéul.

A kertek rendezésére
a kertkedvelő n. é. közönség becses 
pártfogását felhívom az évek óta 
fenálló kereskedelmi kertészetem
ben cserepes növények, rózsafák 
s melegágyi 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: Nagys. dr. Purgly-féle 
kert, az uj lelencház háta megüti, 
villamos megálló, szegedi szólók 
egyenes ut be a kertészetbe. Me
leg ágy terményeim u. in. retek. 
*aláta stb. KISS ISTVÁN fűszer- 
kereskedésében Kossuth-utcában kap
hatók.

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

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve tisztelettel

V á g ó  G y ö r g y )
kereskedelmi mükertcsz.

LAKÁS HIRDETŐ. KIS HIRDETÉSEK.
50 fill. Egy fin. 

lakás hirdetés! 50
Deák-utcában

tgy emeleti la ljá s  Hiadí
május l-től. Cim a kiadóban.

Ctwfl/ a Tompa-utcában a Vörös- Q l& U V -- - - ökör iskola közelében
e g y  k er t 2 3 5  n ég y sz ö g ö l  
te r ü le tte l)  34> m eter  u t
c a i v o n a lla l)  m e ly  l i á t 
é p í t é s r e  lega I ka I inasa h h,
jutányos áron, kedvező tüzelési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban.

Egy nagyobb

S zkíi helyiség
a Budics-utcában m áus l-től kiadó.

T i s z t  u r a s a t
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép lakás isláiőVal 
kiadó. — — Cim a kiadóhivatalban.

MBM\ • -I1IJIÍUUH43. ,

2 0 0  beüti
bácsalmási szőlőtelcpem en

termelt kitűnő minőségű
v e g y e s  fa jú  4  -J» év es

fehér asztali bor

M a r tin o v ic s  B é la
Szabadka. Széclienyi-tér 101

Minden szó 33 f i l l é i*  Vastag betűkből C  
f i v é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

IT*íH(k7*ÍU özv. ham burger 
Jllk lln  V ílllvÁ ílb*  Mária okleveles 

szülésznő lakását Petőfi-utcza < csirke piacz) 
idb. Illés Antal ur házába helyezte át.

lUIII/MlI felvétetik egy jó  házból való 
1(1 IIUIIvili fin faszobrászathoz.— öirn a 
kiadóhivatalban.

V IJndA lii/ i vásároljon az Antikvá- 
lTllllUvIIIVl rium ban: 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 gymna
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
vétetnek és eladatnak.

k tu liA r /n  feltételek mellett czimbalom- 
H v U ív Z ív  órákat ad egy szakképzet 
czimba’om-tanító. Czim a kiadóban.

I?Ii/AC7aH  e^y fehérszőrü fox kölyök- LII v n /jv ll kutya. A megtalálója ju ta 
lomban részesül. Cim a kiadóban.

A™ M a g y a r  P é t e r  ur 
(I V 1(111 (ln« Alsó-központ melletti 

tanyáján nagy mennyiségű széna eladó.

tszSy Untai
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f hó 5-én
egy első rendű

A szobás úri l?kás
fürdőszobával ős hozzátartozó mellék- 
helyiségekkel kiadó. Cim a kiadóban.

o o o
tambura zenekar Ifózremiikö

déséVelo o o

tombola estély
o o o tartatik- O O Q

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
.Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
esapolásn kőbányai és pil- 
o o o o  seni sör. o o o o

Nyomatott a kiadók Kiadok ós Hamburgé1 könyvnyomdájában Szabadkán.




