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KLADF.K és HAMBURGER könyvnyomdája 
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A r ín a

Budapest, 1905. március 4.

Vizsgáljuk azokat a módoza
tokat, a melyek a kibontakozás
nak lehetőségét nyújtják.

Ki kell indulnunk a képviselő- 
ház azon összealakulásából, a 
mint az ma a választások után 
mutatkozik. Az feltétlenül bizo
nyos, hogy minden kibontako
zás alapja csak koalíció lehet, 
azaz több pártcsoport szövet 
kezése a kormányzás céljaira, 
illetőleg egy alakítandó kabinet 
támogatására. Ez a logikai 
kényszerűség abból foly, hogy 
ma egymagában abszolút több
séggel egyetlen pártalakulás sem 
rendelkezik.

A pártok számarányát és 
elvi alapját tekintetbe véve, 
nyilvánvaló, hogy koalíció két 
irányba jöhet létre Szövetkez
hetnek a kormányzás céljaira 
mindazok a pártok, a melyek 
a választási hadjáratban is szö
vetkezve vették fel a harcot a 
szabadelvű párt ellen. Szövet
kezhetnek lehál ezen az alapon
a függetlenségi párt, a néppárt, pártok koalíciója ebben a tekin- 
az ujpárt és a disszidensek A tetben abban térne el a balol-
szövetkezésnek másik alapja a 
parlamenti pártok programújá
nak rokontermészete ilyképen 
ezen az alapon létrejöhet egy 
kormányzati koalíció a 67-es 
alapon álló pártok közt. Szö
vetkezhetnek tehát ez alapon a 
szabadelvüpárt, a néppárt, az 
ujpárt és a disszidensek. .Mind
két koalíciónak meg volna az 
abszolút többsége s igy a siker 
reménységével vehetné át az 
ország ügyeinek intézését a feszélyeztesse. 
parlamentben.

Amióta a választások ered-

harcot. Ennek a koalíciónak Jenségi párt programmját kitöl- 
természetszerüleg gerince a füg- tenék, a párt megtarthatná a 
getlenségi és 48-as párt volna, maga ellenzéki pártállását, küzd 
mint a mely párt közöttük . hetne további eredményekért és 
legnagyobb. A kormányzati mindenesetre egy lépéssel kö- 
programm összeállítása azonban zelebb jutna programi újának
azóta mind a mai napig olyan 
nehézségbe ütközött, a melyeket 
áthidalni ezideig egyáltalában 
nem volt lehetséges. Ez csak 
természetes. Mert egy kormány 
zati programra, melynek támo
gatására a függetlenségi párt 
vállalkozhatnék, úgy közjogi, 
mint gazdasági téren olyan erős 
változást jelentene radikális 
irányban, hogy annak megvaló
sítása máról-holnapra alig le
hetséges.

Viszont azonban, ha a 67-es 
alapon álló pártok szövetkezné
nek is a kormányzat átvételére, 
úgy katonai, mint gazdasági té
ren nemzeti irányú reformoktól 
ez a koalíció sem zárkózhatna 
el, mert az feltétlenül bizonyos, 
hogy a krízisből az országnak 
az a haszna mindenesetre meg
lesz, hogy nemzeti irányú ered
mények el fognak éretni. A 67-es

dali partok koalíciójától, hogy 
hozná azt, a mi elérhető és 
rázkódtatás nélkül megvalósít 
ható. Elsimítaná a korona és a 
nemzet közötti konfliktus vesze
delmét. Az azonban kétségtelen, 
hogy még igy is igen számot
tevő engedményeket hozna, már 
csak azért is, nehogy a balol
dal ádáz ellenségeskedéssel áll
jon vele szemben és a békés
od Hiányzás lehetőségét újból termében értekezletet Latinovics Géza 

í elnöklete alatt. Az értekezleten a

teljes megvalósításához. Haazon • 
ban a baloldal koalíciója venné 
át a kormányzást, a független
ségi párt egyelőre abba a ferde 
helyzetbejutna, hogy támogatnia 
kellene program injával merőben
ellenkező korm ánvzást Íme ni hidak alai)jai bizlosittatnak, az élő ellenkező Kounanyzast. ím e pi. gertés helyetl ,nagát a iiust hozhat- 
a I uggetlenségi párt kénytelen lla|; külkereskedelmi forgalomba. Így 
volna megszavazni az újoncokat kellene előkészíteni, szerinte, Ma- 
a közös hadseregnek, holott j gyarországot az önálló vámterületre.
18(57. óta állandóan arra az í fjlmondja azutan> hogy az állam
, i , i i  i j  14. i 4000 darab hússertést szerez be, selv alapra helyezkedett, hogy i ez( hill,|bu leilyfazlés céljiból ál. 

a közös hadseregnek újoncot engej né ,t gazdáknak, akik biztosi-
és pénzt meg nem szavaz.

De megnyilatkoznék a párt
nak ez a ferde helyzete a kor
mányzásnak ugyszólván egész 
vonalán. Mindezt kétségtelenül 
kiérzik a függetlenségi oldalon 
is és ha a baloldali koalíció 
ennek dacára sem mond le a 
további kísérletekről, bogy a 
kormányzást átvehesse, úgy en
nek az a gyűlölködő félelem az 
oka, nehogy az uj alakulás a 
szabadelvű párt körül jegece- 
sedjék. Íme az egészségtelen 
helyzet egyik legnagyobb ve
szedelme.

A Bácsmegyei gazdaszövet-
ség ülése.

A Hartmann-Connen féle kiviteli vágóhd

A Bácsmegyei gazdaszövetség, — 
amint már jeleztük ma tartotta Sza
badkán a város szék házának tanács

vágóhidról lapunkban már több Ízben 
és részletesen megemlékeztünk, ki
fejtve azon nagyfontosságu közgaz
dasági érdekeket, melyek a vágóhíd 
létesítéséhez fűződnek,

Az elnök megnyitó szavai után 
Orbiács János, országos tejgazdasági 
felügyelő ismerleté a hússertés te
nyésztő ének fontosságát. Ezzel le
hetővé tétetnék, hogy a német ke
reskedelmi szerződésben kontingen
tált sertéskivitelből állatti tenyész
tésünkre kár ne háramoljék. A hús
sertés tenyésztésével a kiviteli vágó-

lást kapnának a Hartmann és Gonnen 
cégtől, hogy 80—90 kilón felüli ser
tést bármily mennyiségben átvesz. 
Részletezi ezután, hogy minő bő 
keresetforrást szereznének ezzel gaz
dáinknak.

Ugyanezt ismertette német nyelv
ben is.

Utánna többen vonultak még föl. 
Végül kimondatott határozatképen, 
hogy a hússertés tenyésztést a szö
vetség minden erejével támogatja, s 
hogy a venni szándékozók a bács- 
megyei gazdaszövetségnél legkésőbb 
március 20-dikáig jelentsék be.

A határozat kimondása után 
rat/o indítványozza, hogy szavazza
nak köszönetét Latinovics Géza el
nöknek, aki mint a szövetség vezére 
a gazdákat érdeklő ügyeket mindig 
diadalra bírta juttatni.

Faragó felszólamlása után Lati- 
1 novics Géza mond köszönetét a kor
mánynak, mely a hússertés tenyész
tését propagálja, a városnak a szi
ves látásért, s Sierbán Jánosnak azon 
kitűnő szolgálatokért, melyeket a 
szövetség ügyének tett.

Az értekezleten jelen voltak Sza
badkáról liezerédy István főispán,
Bíró Károly dr. polgármester és 

A függetlenségi pártnak egy | földművelésügyi miniszter képvise- Miloszavlyevics Milán képviselő Detn- 
ilyen 67-es koalícióval szemben | íe^^en. ^ Mí ;inos és Szily lamás Lajos dr. főügyész, Fér»»»;« Béla

és Magyar Jenő.
Az értekezletet az elnök pont 12 

megyei órakor rekesztette be.
gazda.

Latinovics Géza, elnök, megnyitván . ....................... , ,
az ülést, előadta, hogy az értekezlet A tÖl(lDlÍÍVCSlSkOkl Z ilfö -

ménye ismeretes lett és az uj jelentékenyen könnyebb és lisz-
képviselőhöz egybeidt, minden tabb volna a helyzete. Az or- számosán és sok érdeklődő ineuvei 
kísérlet az irányban mozgott, szag előtt hivatkozhatnék arra, 
hogy a kormány azoknak a hogy az elért engedmények ki
pártoknak támogatásával alakul- vívásában jelentős része van.
jón meg, amelyek a választási Miután azonban ezek az ered- pcJiü ton  Szabadkán í v izsgája.
hadjáratban a szabadelvüpárt menyek kétségkívül nem inén- egy nagyszabású kivileli vágóiad A töldmavesisknla ma larmila 
ellen szövetkezve vették fel u, nőnek annyira, hogy a lügget-! létesítésének előmozdítása, amely j félévi vizsgáját nagy érdeklődés inéi-

Telefon 2 0 2 . sz, —  papucs-piac.
Ebben a szűk esztendőben ha már mu
latni me yünk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
versenyképes árukban szerezzük be, 
o o o o o o o o o o o o és azt csak a

SztojKoVics p. fgstéKüzlctg mellett.
-len érhetjük el, hol mindennemű báli 
e /ipőket, k ztyííket, harisnyákat, in
geket, nyakkendőket és sok-sok más 
cikkeket bámulatos olcsón szerezhet
jük he o o o o o o o o o o o o  o o

Szabadka 15 Korona bevásárlásnál életnagysSgu injyenfáttyKíp! - (ilindrríasa lás  15 V Szabadka
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ett. A vizsgát, mint elnök, Szalay 
Mátyás főkapitány vezette ■Ht voltak 
még. Bezerédy Istv'm fóisp n, Biró 
Károly polgárinestei.öchmauszEndre, 
Regényi Lajos, Lipozencsics Lázár, 
Vojnich Gyula, Janiga János, a mi
nisztérium részéről Bölönyi Dénes, a 
kassai gazdasági tanintézet vezetője, 
Ordody Lajos, a Gazdasági Lapok 
szerkesztője, Kiss Lajos, Lendvai | 
András. Körülbelül 17b vendég jelent I 
meg.

És nemcsak helybeliek, nemcsak 
bácskaiak jelentek meg, hanem még 
a szomszédos Pestvármegyébél igy 
Albertijáról is számosán jöttek el, 
hogy Lipozencsics Lázár tengeri 
csutka zúzógépét szemléljék meg.

A délelőtt a vizsgával telt el. mely 
az intézetnek minden tekintetében 
díszére vált. Délután, amikor már a 
Bácsmegyei Gazdaszövetség tagjai is 
kint voltak, az iskolát szemlélték 
meg.

Megtekintették a majort az inté
zet növendékeinek S00 darab házi
ipari készítményét, a pincében az 
összes borkészletet, az idei pálinka
készletet, az állatállományt.

Bemutatták Ásványi Lajos igazga
tónak tengeriszár-morzsolóját, majd 
IÁposencsics Lázár drnak kukorica- 
csutka vagdalóját. Ezen utóbbiról 
véleményt is mondtak, mely a talál
mányt nagyon célszerűnek jelentette 
ki, s a gazdákat nagyon kielégítette. 
Bemutatták még Kiss Lajosnak 
tengeri ültető botját, amelynek gya
korlati voltáról szintén elismerőleg 
nyilatkoztak.

Megtekintették az intézet könyv
tárát is.

Elmondhatjuk eredmény képen, 
hogy ezen kiváló intézményünkről a 
megjelentek oly dicsérőleg nyilatkoz
tak, hogy városunk méltán büszke 
lehet reá.

A vendégek a megtekintést az 
esti órákban fejezték csak be.

A kihallgatások. A király ma 
délelőtt fél 12 órakor Csáky Albin 
grófot, délután fél 1 órakor Dániel 
Ernő bárót, fél 2 órakor pedig Justh 
Gyulát kihallgatáson fogadta. Vala
mennyi kihallgatás háromnegyed 
óráig tartott s a kihallgatottak a 
politikai helyzetre és a megoldásra 
vonatkozó véleményüket terjesztették 
a király elé. Mindhárom állam férfiú 
délután visszautazott Budapestre.

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. tnárc. 4-én.

A király ma, Csáky Albin grófot a
főrendiház elnökét, Dániel Ernő bárót
volt kereskedelmi minisztert és Justh
Gyulát a képviselőház elnökei fo- *
gadta Bécsben a Burgban. Es nyo
mukba lép holnap Bánffy Dezső báró, 
Láng Lajos és Zichy Nándor gróf, 
a kik a délutáni vonattal utaztak el 
Budapestről Becsbe.

Ezzel aztán megindult a kibon
takozás folyamata, bár éppen a szö
vetkezett ellenzék táborában azt

hirdetik, hogy ezeknek a kihallga
tásoknak foganatjuk nem leszen. És 
elüljár ebben Kossuth Ferenc, a 
szövetkezett ellenzék e'nöke, hir
detvén, hogy a kihallgatások arra 
valók, hogy a válságot odafönt húz
zák. E lenzéki felfogás szerint tehát 
ott. volnánk, ahol voltunk, de kilo 
gásolták volna a dolgok állását, a 
mint kifogásolták is, ha a felség 
senkit sem hallgatott volna ki.

Hogy a király dolgozószobájában 
mi történik, annak érdeméről a ki
hallgatott politikusok ddomosságiból 
közvetetlenül nem szoktak nyilat
kozni, mielőtt pártjuk vezetőit nem 
értesítik, illetve mielőtt pártjuk ve- 
zetőinek nem referállak be. Es igy 
az audienciákról egyelőre csak kül
sőségek szivárognak ki, a mostani 
kihallgatásokról pedig tiszta képet 
akkor kapunk majd, a mikor az 
utolsó meghívott is elhagyta a Burg 
kapuját. Eredménye ezeknek a ki
hallgatásoknak mindenesetre lesz, 
csak az időpont nem állapítható meg 
biztosan és szükséges volt a kihall
gatás részben legalább föltétlenül, 
mert hisz a szabadelvüpárt kebelbeli 
emberei közül Dániel Ernő báró az 
első, a kit a felség a mostani vál- 
ság dolgában kihallgat. Es azt hisz- 
szük legalább is méltányos, mert egy 
156 tagból álló pártot úgy egysze
riben láthatatlanná tenni még sem 
lehet.

A kihallgatások hétfőn szünetel
nek, mindazáltal e hét végével mégis 
befejeződnek.

Remélhető, hogy eredményesek 
lesznek ezek a meghallgatások é 
tanácskozások, inert hiszen elvégre 
is közös érdek, hogy mindenekelőtt 
legalább is az ex-lex nek kátyújából 
kijussunk.

A szövetkezett ellenzék vezérlő- 
bizottsága hétfőn délelőtt 10 órakor 
értekezletet tart és ezen konferen
cián döntenek majd véglegesen 
hogy a képviselőház március 8-iki
ülésén milyen magatartást kövesse- •
nek a szövetkezett pártok.

Egyről-másról.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Irta: Lux Terka.

Budapest, március 4.
Ha még tovább is ilyen tele ma

rokkal osztogatja Tisza István a 
koronákat, méltóságokat és minden
féle titulusokat, alig marad Magyar 
országon polgár ember s a főrendek 
számára külön palotát kell építeni, 
mert a múzeumban ide s tova nem 
férnek el, Meg nem is lesz slilszerü 
hely számukra a muzeu.m.

Hát bizony az emberi hiúságon 
nemcsak mosolyogni, de gondolkodni 
is lehet. Csakhogy nem érdemes 
Mert ainig mindent, megváltoztat 
körüliünk a századok civilizációja, 
magát az emberiség természetrajzát

nem változtatja meg semmi. Marad 
minden a régiben, mert az emberek 
hiúsága olyan forrás, mely soha ki 
nem apad. Örök időktől volt és örök 
időkig lesz. Nem a kor, nem az 
illők átka ez, hanem magáé az 
emberiségé.

S ezen a sok esztendős rinocérosz 
bőrré kérgesedéit ízléstelenségen nem 
fogott és nem fog soha semmi. Sem 
a nevetségesség mérge, sem semmi
féle szatíra, sőt még a megvetés 
sem, mert a megsértett, vagy kicsu 
folt, mindezt a hiúság tejtestvérének 
látja: az irigységnek

Azért persze a budapesti szalo
nokban, majd »minden rangú sza
lonokban* — ezeknek a nemesíté
seknek és bárósitásoknak viccein 
nevetnek most. A Mózes-hitü szalo 
nokban: irigységből, a klerikális sza
lonokban: szatírából.

S eközben az uj méltóságos urak 
és asszonyok a jövő illúziójának 
bölcsőjében ringatóznak és álmodoz
nak a vérbeli arisztokráciával való 
egyesülésről.

Meddő álmok! Minél Löbb kasz
tokra szakadnak az emberek, annál 
jobban távolodnak el egymástól. Az 
álmok sem a hiúság, sem az ideális 
szocializmus szempontjából sohasem 
fognak valósággá válni. Útját állja: 
az emberi hiúság, még jobban, mint 
az egyéni érdek.

A párbajellenes liga is tartott a 
héten újból valami vitatkozó össze
jövetelt, ahol az egyik felszólaló át
meneti módszereket ajánlott, a má
sik pedig radikális mód-zert. Ezen 
aztán vitatkoztak s még vitatkozni 
lógnak pár esztendeig s mikor végre 
megállapodnak valamiben, ép ott 
lesznek, amikor még semmibe sem 
állapodtak meg. A divatnak a gyö 
kere majd mindig a hiúság gyökere 
mellé ültetődik el. Igaz, hogy pár
bajozni senki se megy olyan jókedv
vel, mint egy színházi premierre, de 
mivel a becsület a divat alattvalója, 
hát menni kell.

Szóval: ha az emberek szeretné
nek is talán másként élni, mint 
ahogy élnek, nem élhetnek a bátor
ság hiánya miatt. Meghalni nagyon 
sokszor bátorság nélkül cselekszik 
meg, de élni, hiába — ehez mégis 
csak bátorság kellene.

Egy nagyon szép esténk volt a 
héten az Opraházban. Magyar opera 
ment, még pedig sikerrel. A Nemzeti 
Színháznak is zajos estéi vannak az 
uj Sardou drámával, csakhogy a 
siker itt az előadók sikere és nem 
a mesteré. A mester itt a bűvész 
szerepét játsza a közönséggel szem
ben, igaz, hogy fényes eredménynyel 
Romantika és borzadály, két olyan 
cikk, melyet a közönség mindig ma
gáévá tel . Sokkal szívesebben, mint 
az igazság egyszerű poezisét.

Igaz. hogy ez egyszerű poezisben 
nem láthatja a Márkus Emma bril 
lirozását. A Boszorkányban igen. 
Saját magát múlja felül

Nos és miről számoljak még be? 
Tavaszias napsugár ömlik végig szép 
városunkon, a levegőben ibolya-illat, 
a divatszalonokban őrült készülődés 
és nemsokára halleluját kiálthatunk 
a tavasz elé. Csak a politika elé nem 
kiálthatunk halleluját. Ez miután 
föltámadt, nem akarnak hinni az 
életben.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós rauzeuíu. Nyitva 
jzerdán és szombaton délután ő L'
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 5. A Katkolikus egényegylet 
farsau i bálja az egyesülőt helyiségeiben.

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

Március 6. A szabadkai általános mun
kaszervezet táncvigalma a Spitzer Ignác/, 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mii- 
ekdvel') szakosztályának hangversen nyel 
egyb kötött házi estélye saját helyi-légében.

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

Március í) Cigány bál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

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

— Szem élyi hír. Báró Vojnits 
István, az országos szabadelvű párt 
alelnöke ma este a gyorsvonattal 
Szabadkára érkezett.

— Kinevezés. Scherer Sándor 
bajai m. kir. áll. tanítóképző intézeti 
igazgatót a r. k., gk. és görögkeleti 
oláh s szerb tanitóintézetek szak- 
felügyelőjévé nevezte ki a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter.

— A dalegyesület uj tisztikara
A szabadkai dalegyesület a napokban 
tartotta meg évi rendes közgyűlését 
és ezzel egyidejűleg ejtette meg a 
tisztujitást is. Az egyesület nagy be
csülésben álló ügybuzgó elnöke dr. 
Révfi/ Jenő az elnöki tisztséget nem 
volt hajlandó elfogadni és a közóhaj 
ismételt megnyilvánulása dacára sem 
volt rábírható szándéka megváltoz
tatására. A tagok bizalma az uj 
elnök személyét illetőleg dr. Sántha 
György kórházi osztályorvosban össz
pontosult, a kit egyhangúlag válasz
tottak meg a díszes állásra. A vá
lasztás eredménye a következő: Tiszt
viselők: elnök Sántha György, alel- 
nök Takács Ede, titkár Schwerer 
1 tván, pénztáros Dely Eerenk, ellenőr 
Steiufeld Lipót, ügyész Dembitz La
jos dr., főkarm. Kersch Mihály, kar
mester Klazsik Lehel. Választmányi 
tagok a Rendes tagok: Abrasich 
Antal, Békeffy Gyula dr., Bíró Ká
roly dr., Brenner József dr., Decsy 
Jenő, Fehér Jenő, Gyelmis Gerő, 
Hervanek Ödön, Hoffmann Ferenc, 
Horváth Ödön, Horvátovics Ernő, 
Milassin Andor, Regényi Lajos, Regös 
József, Révfy Jenő dr., Szabados Béla. 
b) Pót-tagok: C-epella József, Kál
mán Károly. Krizse József. Szám
vizsgálók: Pfann Géza, Gugánovics 
Máté, Pukec Kálmán.

— . Az uj országhoz építési 
botránya. Acél Henrik a Szabadkán 
időző festőművész az uj országház 
megnyitását megelőzőleg a Pesti 
Hírlap hasábjain több szakszerű 
cikkben rámutatott azokra a vissza
élésekre a melyek az uj országház 
épilkezésén d történtek. Az építő- 
bizottság elnöke Taikovich József 
államtitkár volt; természetes tellát, 
hogy a támadás elsősorban őt érin 
tette. Érthető tehát a nagy föltünós 
a mit a cikkek megjelenése ország
szerte okozott Nagy apparátussal 
megindult tehát a vizsgálat, amely 
sok huzavona után most nyert be
fejezést hogy mindazok a jóslások, 
amiket Aczél cikkeiben foglalt, valóra 
váltak A slucco tustro műmárvány

KESERŰ VIZ
az egyedül elism ert kellem es izii természetes hasliajtószer.
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falburkolat, amely három millió ko
ronába került, teljesen összerepede
zett, a főrendiházi rabitz szerkezetű 
inenyezet leomlott és olyan alapos 
renoválásra van szükség, hogy eme 
körülmény a vizsgálat újbóli meg
indítását eredményezte. Így cseré
lődnek fel a szerepek s lesznek a 
panaszosokból a vádlottak.

— Az olcsó burgonya. A föld- 
inivelésügyi miniszter leirata értei 
mében a hatóság részéről már meg
tétettek az intézkedések, hogy a 
polgárság minden rétege kielégíthesse 
burgonyaszükségleteit. Felhivatnak te
hát mindazok, akik az olcsó burgo
nyára igényt tartanak, hogy e hó 
14-ig bezárólag a város gazdasági 
ügyosztályának helyiségében jelent
kezzenek. A vételár métermázsénkénl 
5 kor. őt) fillér, amely összeg azon
nal előre fizetendő. A hatóság utján 
tiz métermázsánál kisebb megrende
lés nem eszközölhető, azok tehát, 
akiknek kisebb szükségletük van és 
ennek megfelelő mennyiséget akar
nak megrendelni, egyesüljenek egy 
társasággá, amelynek a tiz méter- 
mázsányi megrendelés együttvéve 
elegendő. A megrendelésnél bejelen
tendő, hogy fogyasztási célokra szük
séges-e a megrendelt burgonya vagy 
pedig vetőmagnak.

— Szabad Lyceum felolvasása. 
A szabadkai Szabad Lyceum egye
sület ma, vasárnap, d. u. 5 órakor 
a főgyinnasium dísztermében felolva
sást tart. A felolvasó dr. Vinkler 
Elemér lesz ; felolvasásának tárgya: 
A boszu: érdekes jogi és etikai téma, 
mely a köznapi életben millió vál
tozatban fordul el" s amelyről egy 
jogásztól csak érdekes és közhasznú 
ismereteket szerezhet az ember. A 
felolvasás iránt a társadalom köré
ben élénk érdeklődéssel viseltetnek

A katli. népkon ha elnöksége 
köszönettel a következő újabb ado
mányokat nyugtázza: Mamuzsich 
lAzárné u nő ivén: néhai Jakobcsics 
Imre emlékezetére 2 0 ’, özv. Mamu
zsich Milánkovics Kája lOO, özv. 
Mamuzsich Sztantics Nánika őt), özv. 
özv. Malagurszky Mihályné 1j , idb. 
Kunetz Mór 10, Mózes Erzsébet 10, 
jakobcsics Mátyásné 10, özv. Du 
lies Józsefné 8. Lyubibratits Kele
menné 0, Jakobcsics Tituszné 4, 
Návay Matia 4, Vachsmann Jenőné 
4, Novákovics Bódogné 4, Herman 
Frigyesné 2 kor.

-  A máv. a ltiszti kör miipur 
tolói. A helybeli ináv. altiszti kör 
műkedvelő osztálya nagyban készül 
a március 7-iki házi estélyre. A 
hangversenyben résztvevők Bátkay 
Sándornak, színházunk lalentumos 
rendezőjének vezetése alatt folytat 
ják a próbákat. Az estély iránt vá
rosszerte nagy érdeklődés mutat
kozik.

— Elutazott, hogy meghaljon
Ma délelőtt Szegedről szűkszavú 
távirat érkezett a rendőrséghez, 
hogy az éjjel olt Kovácsevics Euthim 
nyugalmazott honvédszámvevő sza
badkai lakos öngyilkosságot követett 
el. Mit sem sejtő özvegyével ma 
délután tudatták a rendőrségen a 
szomorú hirt.

— Anyakönyvi kinevezés. A 
bács-bodrogh-inegyei Tiszaistváníalva 
község anyakönyvi kerületébe a bel 
ügyminiszter Kremmer Béla községi 
írnokot anyakönyv vezető-helyettessé
nevezte ki.

— Csőd. Az újvidéki törvényszék 
Kiégsz József és lia bejegyzett ujvi 
déki cég ellen a csődöt elrendelte. 
Gsődbiztosul Behák Ferenc törvény- 
széki bíró, tömeggondi.okul dr. Sle- 
zák Lajos, helyettesévé dr. Endrőcy

Mihály újvidéki ügyvédek neveztet
tek ki.

— Ilalalravertc a veje. Bajáról
írja tudósítónk, hogy a szomszéd 
Felső-Szent-Iván községden e hó 
1-én özv. Csorba Józsefné iszákos 
asszonyt Katona Antal, a tulajdon 
veje halálra verte. Az alkoholista 
asszony teljesen berúgott állapotban 
tért lakására és otthon tartózkodó 
vejét annyira felbőszitette viseleté
vé!, hogy ütlegelni kezdette Az üté
sek következtében az asszony aléltan 
bukott a földre és néhány pillanat 
alatt kiszenvedett. A csendőrség az 
elhalt vejét azonnal letartóztatta, 
mert az volt a gyanú, hogy anyósát 
megfojtotta. A törvényszéki bonco
lás tegnap lett megtartva, amelynél 
dr. Bácz Károly bajai vizsgálóbíró, 
dr. Váli Desső szabadkai törvény- 
széki és dr. Becászj Gyula bajai 
rendőrorvoe voltak jelen. A bonco
lás megállapította, hogy a megfojtás 
gyanúja alaptalan és hogy a halál 
közvetlen oka a rémület következ
tében beállott szivszélhüdés volt. A 
letartóztatott Katonát a vizsgálat 
eredménye alapján azonnal szabad 
lábra helyezték.

— Hamis pénzgyártók. A pénz
hamisítás föfészkében, Újvidéken le
tartóztatták Begecski Nita, Lauszer 
Sándor és 'Surducski Szvetozár oda 
való lakosokat, akik hamis busz- 
filléres és egykoronás ércpénzeket 
gyártottak. Mindhárom pénzhamisítót 
a szegedi ügyészség börtönébe fogják 
szállítani.

— Mentőink működése. A mentő 
osztály a lefolyt hóban igénybe vé 
telett a következő eseteknél: Sebzés, 
sérülés 42 eset. Betegeknek a kór
házba szállítása 2j. Elmebeteg szállí
tás 2. Tűzhöz kivonulás 9. Hulla 
szállítás ö összesen 83 esetben. A 
folyó évben ’60 esetben, a mentő
osztály fennállása (1896. év szep
tember 12.) óta a mai napig össze
sen 5744 esetben működtek.

— Remek mii. Megjelent az »Er- 
melléki első szőlőoltvány telep* ár
jegyzéke 15-ik évfolyam, rendkívül 
díszes kiállítás, számos képpel és 
gazdag tartalommal, mely nemcsak 
az árakat, hanem mindenkinek, aki 
a szőlészet iránt nem is érdeklődik, 
szükséges gyakorlati utasításokat is 
tartalmaz. Ez a mü bemutatja és 
bőven ősmerteti az országban oly 
rohamosan terjedő sodrony fonat és 
tüskés sodronykeritések alkalmazá
sát is 12 képben. Aki címét egy 
levelező-lapon tudatja, annak ingyen 
és bérmentve küldetik meg, cím: 
.Érinelléki első szőlőollvány telep* 
Nagy-Kágya (Biharmegye). Ezen te
lepnek mai számunk hirdetési rova
tában közölt .Szőlőlugast ültessünk* 
című hirdetésére felhívjuk olvasóink 
nagybecsű ügyeimét.

— A Horgony-Pain-Expeller. 
Reichlet-féle Liniment. Gaps. comp, 
igazi, népszerű háziszerré lett mely 
számos családban már több mint 
35 év óta mindig készletben van. 
Hátfájás, csipőfájdalom, — fejfájás 
köszvény, csuznál stb. nél a Horgony- 
Pain Expellerrel való bedörzsölések 
mindig fajdaloincsiliapiló halasi idéz
lek elő, sőt járványkornál, minő a 
koler és háuyóhasfolyás, az altaslnek 
Horgony- Pain- Expellernek való 
bedörzsölése mindig jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel 
alkalmaztatott bedörzsölésképpen az 
inllunenza ellen is és üvegekben: 
ára 1 kor, 80. fill, 1 kor. 40 fillér 
és korona a legtöbb gyógyszertárban 
kaphgtó de vásárlás alkalmával 
tessék határozottan: Richter- féle 
Horgony-Pain-Expcllert vagy Richter-

féle Horgony Linimentet kérni va
lamint a „Horgony" védjegyre és a 
Richter cégjegyzésre figyelni és csak 
eredeti üveget elfogadni.

Or vosi körökben, már régi 
ismert tény, hogy a Ferencz József 
kesesüviz valamennyi hasonló vizet, 
tartós hashajtó hatása és említésre 
méltó kellemes izénél fogva, már 
kis adagban is tetemesen felülmúlja. 
Kérjünk határozottan Ferencz József 
keseriivizet.

Forradalom Oroszországban.
PétervAr, márc. 4.

A negyedik csoport munkásai, kik 
a legnagyobb számmal vannak, ki- 
jelententették, hogy nem vesznek 
részt a választásban mert nem ér
zik magukat kellő biztonságban, ha
nem az általános sztrájkot fogják, 
proklamálni. A Jmásodik csoport, a 
papírgyári és nyomdai munkások 
csoportja elhatározta 45 szavazattal 
5 ellenében, hogy nem vesz részt a 
választásokban. A fakéz nüipari és 
vaggongyári munkáscsoport sem vá
lasztott, inert a többi csoportok tu
domására juttatták határozataikat.

Az állati termékeket feldolgozó 
munkások csoportja sem választott, 
úgyszintén a robbantó és vegyipar 
munkáscsoport. A fonó- és szövő
munkások négy kiküldöttet válasz
tottak a Sidlovszki-bizottságba.

Tiflisss, márc. 4.
Baku város és vidéke ostromálla

potban vau és ideiglenes főkormány
zójává Amilahory herceg főhadsegé
det nevezték ki.

azas es zarán
doklat Rómába.

A kassai vértanuk boldoggáavatása 
alkalmából Vaszary Kolos bíboros 
hercegprimás ur ő eminenciája ma
gas védnöksége alatt a húsvéti isko
lai szünet idejében zarádoklatot — 
indítunk Rómába, amely különösen 
az ifjúság számára elsőrangú tanul
mányutazás is lesz.

Az idei husvét, mely oly későre 
esik, mint ritkán máskor, kiválóan 
alkalmas erre az utazásra, mert ak
kor van a római tavasz legkelleme
sebb része.

A budapesti keleti pályaudvarból 
való indulás ideje: 1905. április IS. 
esti 6 óra ö0 perc; a visszaérkezés 
Budapestre ápril 26. délelőtt 8 óra 
50 perckor

Az utazás tanároknak, közöttük 
több egyházi férfiúnak, gondos ve
zetése mellett és egy orvosnak kísé
retében történik.

Útközben megtekintjük a magyar 
tengeri kikötővárost, Fiúmét, meg
látjuk Abbázia és Quarnero gyönyörű 
vidékét és az Adrián átkelvén, — a 
szép fekvésű Ancona olasz kikötő 
várost

Az örök városban fölkeressük a 
Capitoliumot, meglátjuk a császári 
paloták maradványait a Palatínuson 
a Forum Roinanumot, Titus és N. 
Konstantin diadalíveit, a Colosseu
mot, a Pantheont; - elmegyünk a 
katakombákba, Szent Péter templo
mába, a Vatikánba, megtekintjük a 
világhírű Laokoon-csoporlol, a bel- 
vederi Apollói és az ottani gyűjte
mények többi páratlan műkincseit, 
Báfael stanzáit és loggiáit, a vati

káni könyvtárt, azután Michel An- 
i gelo Pietáját és Mózesét, a laleráni 
templomot és múzeumot a boldog- 
ságos szűz Máriát dicsőítő kiállítás
sal. a S. Maria Maggiorét, — a gyö
nyörű Sz. Pál templomát, Szent Ala
jos sírját és a világtörténet külön
böző korszakainak számos más ne
vezetes emlékét.

A római tartózkodás legszebb — 
napja azonban az lesz, — amelyen 
megjelenünk az egyház feje. X. Pius 
pápa ő Szentsége előtt, hogy hűsé
ges ragaszki dásunkat kifejezzük és 
áldását fogadjuk. Ö Szentsége már 
tudomásul vette ezt a szándékunkat 
és Máj Iái h Gusztáv gróf erdélyi püs
pök ur ő méltósága f. é. január 17- 
dikén azt irta Rómából: A „Szent
atya nagyon örvend a tervbe vett 
ifjúsági zarándoklatnak".

A lehetőleg csekély útiköltség a 
következő:

1. a vasúton gyorsvonaton a II. 
osztályon és a hajón az I. osztályon 
utazó szülők és más hozzátartozók 
részére: 172 korona;

2. ugyanazon osztályokon utazó 
tanárok részére: 1.32 korona;

3. ugyanazon osztályokon utazó 
tanulók részére: 112 korona;

4. a magyar vonalon és a hajón 
ugyanazon osztályokon, de az olasz 
vasúton gyorsvonaton a III. osztályon 
utazó tanulók részére: 102 korona.

Az árakba bele van számítva az 
utazás Budapesttől Rómáig és visz- 
sza, a teljes ellátás az odautazásnál 
Fiúmétól és a visszautazásnál ismét 
Fiúméig, Rómában ötnapi szállás és 
ellátás az 1. és 2. csoport részére 
külön szállókban, a 3. és 4. csoport 
részére a Szent Vince-testvérek gon
dos vezetése alatt álló S. Marta ne
vezetű zarándokszállóban (a magyar
hoz hasoló konyhával); végre be van 
számítva 4 korona péterfillér, amely 
minden résztvevőre kötelező.

Oly tanulók, akik az ország más 
városaiból csatlakoznak, erre az al
kalomra a lehetőség szerint kiindu
lásuk helyétől a fővárosba és vissza 
féláru menetjegyre jogosító igazol
ványt fognak kapni, ha e végett jó
kor jelentkeznek.

A jelentkezés minél előbb, de leg
később március 24-dikáig történhe
tik a név, állás, lakás pontos köz
lésével és az illető összegnek bekül
désével e ciinre:

A Kath. egyesületi ház igazgató
sága Budapest, 11., lnna-tér 1. szám.

A háború.
London, márc. 4.

A Beuter-ügynökségnek Oku tá
bornok seregénél levő tudósítója je
lenti Husahranból 2-áról: A japánok 
a sáncárkokat Apatainál kétségbeesett 
küzdelem után elfoglalták. Oku ezen 
a napon kétezer embert veszített. Az 
oroszok még többet. A lövöldözés a 
vasút mentén tart. Heves szélvihar 
van,

Sachet un, márc. 4.
(A pélervári távirati ügynökség 

jelentése ) A balszárnyon az egész 
éjjel folyt a küzdelem. Ma reggel 
óta a japán megkerülő hadoszloppal 
foly a küzdelem Salimpunál, Muk- 
dentől nyugatra, honnan tüzértüzet 
hallani. A küzdele ' az egész harc
élen mindinkább" döntő ütközetté 
fejlődik.

Tokió, márc. 4.
A japánok folytatják az oroszok 

főhadállását. Igen súlyos ágyukat 
használnak. Sok orosz állás oly erő
sen el van sáncolva és védve, hogy 
olyan ostromló módszereket kell 
alkalmazni, mint a várháborúban, 
hogy azokat bevehessék.
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A főhadiszállásról jelentik: Úgy 

látszik, hogy az ellenség haderőink 
ellen Gsingcsing felé folytonosan meg
erősítéseket von össze. Fönszikanál 
lévő haderőnk megszállotta az ellen
séges állásokat a Kutulinál és Sang- 
hainál lévő keleti dombokon, Tun 
kausatól két mértföldnyire keletre 
A Saho irányában az oroszok éjjeli 
harcéltámadást intéztek, — amelyet 
azonban visszavertek. A Hunho jobb 
partján az ellenség heves ellentáma
dást intézett Sensiapaonra és a nyugat 
felől határos területre a hunhóig, de 
visszaverték. Elűztük az ellenséget 
Gsangtanból és Hszuvanfaiból.

Katonaszabaditások ezer-
számra.

— Meghamisított anyakönyvek, —
Felsőmagyarország északkeleti ré

szében, Ugcsa-, Ung-, Zemplén-, 
Máramaros-, Bereg-, Szabolcs- és 
Sárosmegyében nagy félelem ural
kodik mostanában Ezer és ezer 
család várja (kétségbeesetten, hogy 
mit hoz számára a közel jövő? 
Mindannyian tudják, — hogy nehéz 
idők következnek be és hogy vala- 
menynyiüknek keservesen kell majd 
megbünhődniök azért, mert megha
misították az anyakönyveket.

A honvédelmi minisztériumban 
már évek óta íigyelemmel kisérik a 
felsőmagyarországi dolgokat, mert 
föltűnt, hogy az országnak ezen a 
részén a sorozó-bizottságok elé ke
rülők legnagyobb része testi satnya 
ság miatt szolgálalképtelen. A mnlt 
esztendő őszén jelentés jött a mi
nisztériumhoz, amely az üzelmekre 
hívta föl az illetékes hatóság figyelmét,

Ekkor Nyíri Sándor honvédelmi 
miniszter dr. Orlai Antalt miniszteri 
biztosi hatáskörrel fölruházva kikül
dötte, hogy indítsa meg ebben az 
ügyben a vizsgálatot.

November hó végén jelent meg 
dr. Orlai Antal a korrumpált vidéken 
és Homonnán kezdte meg a vizsgá
latot.

Három hétig járt már dr. Orlai 
községről-községre, a mikor ugyanis 
dr. Orlai három heti körútja alatt 
meggyőződött arról, hogy az anya
könyvekben mindenütt sok a vaka
rás, elrendelte, hogy keressék ki a 
vármegyei levéltárakból az anya
könyvek ott őrzött másodpéldányát.

Dr. Orlai tehát elkezdte hitközsé
gek szerint ezeket a tnásodpéldá 
nyokat harminc évre visszamenőleg 
összehasonlítani a hitközségi anya
könyveket. Tételről-tételre kellett az 
egyes bejegyzéseket összehasonlítani, 
az állítási lajstrommal egybevetni.

Ezzel a nehéz munkával derítette 
ki, hogy a katonaszabaditást a fön
tebb részletesen ismertetett eljárással 
folytatták.

A pénz hatalmához fordultak. Az 
egész felvidéken folyt a gyűjtés és 
rövid idő alatt mintegy harmincezer 
koronát gyűjtöttek össze, amely 
összeggel dr. Orlai Antalt megakar 
ták vesztegetni.

Amikor bizonyossá vált, hogy a 
miniszteri biztost nem lehet meg 
v sztegetni, sőt egyáltalában köze 
lébe férkőzni sem .fudtak: ez össze
gyűjtött pénzt — lmint Orlainak tu 
domására jutott — az Ő elpusztítá
sára akarták forditani. Fölbérelték 
azt a korcsmárost, — akinél dr. 
Orlai Sztropkón lakott, hogy mér
gezze meg a miniszteri biztost.

A borz dm is tervei megtudta a 
szolgai,írónak egyik bizalmasa így 
aztán a szolgabiró figyelmeztette dr. 
Orlait a fenyegető merényletre és

ajánlotta neki, hogy ne étkezzék 
többé a korcsmárosnál. Dr. Orlai 
ezután egy községben lakó özvegy- 
asszonyhoz járt étkezni.

Á bűnesetek száma.
Ez idő alatt dr. Orlai szünet 

nélkül folytatta a vizsgálatoiot január 
hó közepéig. Ez idő alatt csak 
Zemplén megye bünlajstromát állí
totta össze. Hét hétig tartó munka 
után ugyanis kiderítette, hogy csak 
Zemplén megyében mintegy ezer 
katonakötelest szabadítottak ki ilyen 
módon. Pedig ebben a megyében 
még nem is folyt valami túlságos 
arányban.

A megtorlás.
Azok -n a vidékeken, ahol a vizs

gálat már befejeződött, most induil 
meg a bűnügyi eljárás. A király- 
járásbíróságok előtt már halom- 
számra fekszik a sok bűnvádi fel
jelentés úgy a hamisító anyakönyv
vezetők, mint a furfangosan meg 
szabadult katonaszökevények ellen

A polgári hatóságok csalás és 
közokirathamisitás miatt folytatták a 
bűnvádi eljárási, mig a katonai ha
tóságok a kiszabadított embereket, 
akik most már valóban 30 —32 esz
tendősek, újból sorozóbizottság elé 
állítja és ha testileg beválnak, bün
tetésképen öt esztendőre sorozza be.

Innen onnan.
Nem követünk el vele indiskréciót, 

midőn közzéteszszük az alábbi leve
let, melyet a véletlen juttatott ke
zünkbe. — Valaki verseket küldött 
hozzánk, melyek csak annyiban ér
tékesek, amennyiben egy levélnek a 
tisztán hagyott oldalára vannak Írva. 
A verseket jótékony homályban hagy
juk, a levelet azonban méltónak ta
láljuk a kinyomatásra. így szól:

Kedves Margitom!
Boldogtalanságom elérte tetőpont

ját. Benne is megcsalatkoztam, az 
én szivemnek ezen a földön nincs 
mire várnia többé. Vájjon a csilla
gok fölött lesz-e boldogság? Mert 
én csak ott számíthatok már arra, 
talán ott majd újra felvirul az én 
sivár életein, melyet fájdalom és 
kétségbeesés elfonnyasztottak ideient. 
El vagyok készülve arra, hogy egy 
reggelen élettelenül találnak meg a 
párnáim között, lelkem elröppen a 
langy tavaszi fuvalmak szárnyán az 
örök álmok csendes, békés honába. 
Édesem, legigazabb barátnőm, ha e 
soraim legutolsók volnának, tartsd 
kedves emlékezetedben boldogtalan 
hívedet: Gizát.

U. i. Ugyan kérlek, ha délután 
fölmégy Kúphoz, sürgesd meg, hogy 
a lilaszin-selyein ruháin legkésőbb 
a hét végén meglegyen. Abban akar
nám magam kitáncolni a farsang 
utolján.

** *
Egy nagy selyem kereskedő-cég ügy

nöke selyemszövetekkel házal a vá
rosban. Az ügynök többek közt be
csi',üget egy fogorvoshoz.

Véletlenül épp maga a fogorvos 
van az előszobában. Kinyitja az 
ajtót s látja, hogy az ügynök — 
gorombán becsapja az orra előtt az 
ajtót, mondván:

-- Nem kell semmi.
Mire az ügynök 

a kezét, mintha 
beordit:

a< arcához teszi 
a foga fájna és

Jó, jó, van más fogorvos is a 
városban.

A történél in i lény az, hogy a fog
doktor két emeletet szaladt utána, 
hajdonfővel, utolérte s bocsánatot 
kért tőle.

Pardon, — inoodla — azt hittem,jj 
ügynök

Az ügynökben pedig volt humor, 
mert ezt felelte:

— Igen ? Hát máskor jobban nézze 
meg a betegeit.

És a sértődött fogfájást színlelve, 
távozott.

* * *
A rendes kávékompánia egy ki

csit unta magát. Minden jelen nem 
levő asszonyt agyonkritizáltak, min
den friss pletykát meghánytak-vetet- 
tek, egészen kifogytak a témából. 
Igizán nem volt már hátra más, 
csak az időjárás. Ez a langyos ta
vaszi szél, amely úgy csalogatja ki 
az embert, hogy aztán megártson 
neki. Csalfa idő ez nagyon, kész 
betegség.

— Pedig úgy van az, leikeim — 
vágott a beszédbe a kis jegyzőné — 
hogy egyre megy élni, vagy nem 
élni, csak egészséges legyen az ember.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

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

Hétfőn: János vitéz.

János vitéz. Petőfi Sándor „Já
nos vitéz1' elbeszélő költeményéből 
írtak operettet Martos Ferenc és 
Kacsoh Ferenc. Amaz a mesét, emez 
a zenél irta meg. Maga a szöveg 
meglehetősen hiányos, de annál szebb, 
zamatosabb és újabb a zenéje, melyet 
bátran nevezhetünk és az első jól 
sikerült magyar operette — muzsi
kának. Az első felvonásban a mos
tohájától kiűzött Piroska és Kukorica 
Jancsi szerelmét ismerjük meg, s 
azután a szerelmesek elválását. Ha
tásos jelenetekben, népszerű éne
kekben gazdag ez a felvonás. A má 
sodik felvonás Franciaországban 
játszik a király kastélyában. Itt Ku
korica Jancsi már mint János vitéz 
menti meg Francia-országot á tö
rököktől, amiért azután a király le 
ányának kezét és félországát akarja 
Kukorica Jancsinak ajándékozni, de 
János vitéz Piroskájáért nem cserél 
királysággal sem. Ekkor hozza meg 
a hirt a volt huszártrombitás Piroska 
haláláról, a sírjáról szakasztott ró
zsát adva át János vitéznek e fel
vonásban.

Aldor Juliska a királyleány és 
Falusit a gyászhirt hozó uralják éne 
keikkel az érzelmeket. Az utolsó 
felvonásban a Piroskát kereső János 
vitéz és társa az élettavához érnek, 
ahol a mostoha ámítani akarja János 
vitézt, de nem sikerül neki így 
azután ráakad Piroskára, mint tün
dérkirály nőre. János vitéz tündér
király lesz. Társa azonban haza 
vágyik a Tisza mellé. Utitársul 
emlékül a furulyát kéri János vi
téztől. amit meg is kap nagynehezen. 
Messze járt már mikor megszólaltatja 
furulyáját s ennek a hangjára elfogja 
a honvágy János vitézt is. Utána ro 
han ő is, majd Piroska is.

Hirtelen színváltozással magunk 
előtt látjuk az első színpadot; a régi 
Kukoricza Jancsival, Piroskával és a 
hű társsai. Ez a jelenet ábrázolná a 
honvágy, a hazaszeretet magasztos
ságát, de őszintén mondva nem ki
fejezően: sőt az összhatás rovására. 
Pedig más helyeken a hazaszeretet 
mindig sikerrel érvényesíti a szerző.

(Aerlaky Hermin, a címszerep áb
rázolásában ismételten bebizonyította, 
hogy iste áldott tehetsége a sza
badkai színpadon olyan művésziessé 
fejlődön, a melynek hatása alatt 
bizonyára sokan lesznek bámulói

között, akik ezen remek alakítását 
a fővárosban bálványozott János 
vitéz, Fedák Sári é fölé helyezik. 
Seabados Gizi mint Piroska bájos 
elragadó volt. Gyönyörűen énekelt 
és játszott Aldor Juliska, Fa- 
lussy a maga szerepében iga 
zán művész volt ^énekével, játé 
kával is. Ujváry mint király, egy 
kicsit moderálhatja magát. Szépen 
énekelt Király, mint strázsainester 
Mihályfy Julia jétékát látva mindig 
sajnáljuk, hogy távozik színpadunkról. 
Dicséretet érdemel Németh karmes
ter, aki tudásával és szorgalmával 
kitünően tanította be az operettet.

Meg kell még említenünk, hogy 
ily látványosságot a szabadkai szín
padon még nem láttunk. El kell is
mernünk, hogy az igazgató ez alka
lommal a legnagyobb áldozatot hozta 
meg. A díszletek kifogástalanok, 
egyes részleteiben művésziek is, ami 
Élletö festőt dicséri.

Bátran megkockáztathatjuk azt a 
jóslást, hogy János vitéz kasszada
rabja lesz színházunknak.

János ’ itéz, a gyönyörű zenájü operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
Ö k«ron< Cirano de Bergerac Edmond 
Rostand kitűnő drámájának teljes szövege G i 
fillér. Kaphatók Heimánn Mtír könyvkereske
désében. Vidékre bérmentve küldetik.

Macnlatora
p ap iro s

Kapható

la p u d  Kiadóhivatalában
■ ■
Ü z l e t  m e g n y i t á s !

If ■ e le g á n sa n  és  
o lc s ó n  a k a r  

r u k á z k o d n l, az forduljon

^ F a r a g ó
cég női- és gyermekruha üzletéhez 
Gőzfürdő-utca Su- l l f t l
gár Béla mellett, S f l  l l O l
mindig a legdivatosabb női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és mindenfajta- 
házi kötények, női ingek és gyer- 
mekrultúk nagy választékban kap
hatók. Tisztelettel

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

Sugár Béla mellett.

15 3 0  k o r o n a
napi kereset elérhető kockáztatás 
nélkül E rzséb  et-sanatorium és 
egyéb sorsjegyek eladása által. 
Tisztességes egyének bármely szak

mából forduljanak

K ő v á r y  Á r m i n
bank- és váltó-üzletéhez

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9.
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KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes1* Magyar Altalanos Vál
tóüzlet Részvénytársaság, Budapest, 
heti jelentése a tözsdeforgalomról és 

a pénzpiacról,
Budupost, 1905. március 2.

A belpolitikai viszonyokban még 
egyre fennálló bizonytalanság dacara 
is, a tőzsdének utolsó jelentésünk
ben említett szilárduló irányzata az 
elmúlt héten is fokozódott, E körül
mény első sorban arra vezetendő 
vissza, hogy a világ valamennyi szá 
mottevő pénzpiacán a pénzbőség 
folyton nagyobb mérveket ölt, ami
nek folytán a takarékpénztári és 
bankbetétek kamattételei annyira le
sülyednek, hogy a közönség szűk-1 után a vételár 10%-ig nyomban 
ségeznek látja, hogy tőkéjének ked- kiegészítendő, az akkép kiegészített 

összeg az utolsó év vélelári részle-vezőbb kamatoztatását másutt, tehát 
mint legközelebb fekvőt, szolid ér
tékpapírok beszerzése által keresse.

A befektetési értékek inellett a 
részvények legnagyobb része is ár
folyamemelkedést tüntet fel, mivel a 
legtöbb vállelatnak az elmúlt évi 
eredményt kimutató mérlegei a ke
reskedelemnek és iparnak oly ked
vező alakulásáról tesznek bizony
ságot, hogy a közönségnek e papí
rokba helyezett bizalma hosszú idő 
után kezd ismét visszatérni.

Részvények közül a budapesti köz
úti vaspálya részvények, továbbá 
rimamurányi részvények, első ina 
gyár általános biztosító társasági rész 
vények részesültek fokozott ligye- 
lembkn, és ezenkívül magyar cukor
ipar és brassói cellulose gyár rész
vények is még mindig élénk keres
let tárgyát képezik. E papírok tün
tetik fel a legjelentékenyebb árfo
lyamemelkedéseket, de része volt ily 
árjavulásbon egyéb részvényeknek is.

A nevezetesebb értékpapírok ár
folyamváltozásai a lefolyt héten kö
vetkezőképen alakultak: február 23. 
március 2. 4% magyar koronajára
dék 9845—9T4O. Magyar hitelrész
vény 987-.'5 — 792-75. Rimamurányi 
vasmű részvény 529'50 540- .’5 Első
magyar általános biztosiló társaság 
részv 8550—8850. Magyar cukor 
részvény 1925 —1955.

LAKÁS HIRDETŐ.
50 üli. Egy fill, 

lakás hirdetés! 50
Deák-utcában

egy emeleti l a V 5  Kiadó
május 1-től. -- Cim a kiadóban.

Ctg<1/ a Tompa-utcában a Vörös- 
QlftUv — ökör iskoia közelében
e g y  k e r t  2 3 5  n ég y szö g ö l  
t e r ü le t te l ,  3 0  m eter  u t
c a i v o n a lla l ,  m e ly  l iá z -  
é p i  t é  s r e  legal kai in asa b b,
jutányos áron, kedvező fiizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban.

Egy nagyobb

üzleti helyiség
a Rudics-ulcában május 1-től kiadó.

Tiszt nralftiat
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép laKás istálóVal
Kiadó. -  —  Cim a kiadóhivatalban.

4  szobás nri lü á s  wiSia e lad ó
fürdőszobával és hozzátartoző mellék
helyiségekkel kiadó. Cim a kiadóban.

3025 905 szám.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir, város tanácsa 

ezennel közhírré teszi hogy a város 
közönsége tulajdonát képező Hajdú- 
járási legelőből 287 lánc homokföld 
f  évi március hó 18., 20., 21., 22. és 
23-án délelőtt 9 órakor a helyszínén 
nyilvános árvezés utján I—1 láncos 
percellákban szőlőklelepitési célokra 
örök áron elfog adatni.

A vételári összeg 20 év alatt 
egyenlő részletekben lizetendő le a 
házipénztárba.

Kikiáltási ár lánconkint 400 korona.
Ovadékkópen a kikiáltási lO°o-a 

teendő le, amely összeg a leütés

tébe fog betudatni.
Egyéb árverési feltételek a gazda

sági ügyosztály hivatalos helyiségében 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Szabadkán, 1905. évi február hó 
28-án.

A városi tanács.

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 kiüi- 
telésél. jutányosán és pontosan esz
közlök.

Telepem: Nagys. dr. Pnrgly-féle 
kert, az uj lelencház háta megett, 
villamos megálló, szegedi szőlők 
egyenes ut he a kertészetbe. Me
leg ágy terményeim u m. retek, 
saláta stb. KISS ISTVÁN fűszer- 
kereskedésében Kossuth-utcában kap
hatók.

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

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve tisztelettel

Vágó G y ö rg y ,
keresk. delnii mükertész.

I
Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi-1 

sicus hii;es I

f  ü I o I a  j a
meggyógyítja az időleges süketséget,^ 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült | 
nagyothallást. Egyedül Török József 
gyógyszertárában Budapest, Király- > 
utca 12. kapható.— Használati uta

sítás van hozzá. j
Ára 2 frt üvegenként.

P á l  le ső ii

e g y  s ? e p  k é n y e lm e s

Cim a kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r .  VantHg bellikből S  
f i l l é r .  Lcíkinebb hirdetés 3 0  f i l l é r

L ilk ilS  V ;íltü 7 :í«  <)zv HamburgerÚ tin  (In l( ll iv /j t lN «  Mária okleveles 
szülésznő lakását Petöfi-utcza csirke piaez) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

T;| II n  Ili* Ili lel vétetik egy jó házból való 
(l llvllblll j|u faszobrászai hoz. — Cim a 
kiadóhivatalban.

U ill finn Lj vásároljon az Antikvá 
” “ "LIIM rium ban: Képes köny

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

Kedvezi feltételek mellett cziinbalom- 
órákat ad egy szakképző t 

czimba’om-tanító Czim a kiadóban

egy fehérszörü fox kölyök- 
lJ llv n /jv ll kutya. A megtalálója ju ta 
lomban részesül. Cim a kiadóban.
Kr/A ll‘l M a g y a r  P é t e r  ur
U/jvlHl LI(IUíln« Alsó-központ melletti 
tanyáján nagy mennyiségű széna eladó.

ílVilLnrilüL 8z®p iHUsal felvételik. — UJUjAuI IIUh Szerb nyelvet bírók előny
ben részesülnek. Ajánlatok „Gyakornok” 
jelige alatt a kiadóhivatalba cimzendők.

Használt ajtók
Cim a kiadóhivatalban.

és ablakok kerestet
nek megvételre. —

100Zongora cimbalom k0.
rónáért eladó és megtekinthető Kölcsey- 
utca 2 2. í. em.

SzőIíNísszö 1
A világfairíi

I) E L AWA R E
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszcrának ellenáll!
beírását ingyea küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
M zőlöoltvüny-eladás!

Cim:

Szíjgyártó Nagy Mihály,
F első Scgesd

l.ugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Legjobb 
szépitőszer!

Hölgyek részére 
né kiilözhetetlen!

Ezen 
világhírű 
arckenőcs 
eltávolít szép
iát, májfoltot,
pattanást, miteszert 
és más minden bőr
bajt, 8őt ráncokat is, az 
arcot fehérré, simává és 
üdévé varázsolja.
Ara : kis tégely 1 K., nagy 2 K.,
M argit hölgy por (3-féle szírben)
1.20 K , M argit szappan 70 üli.,
Margit fogpép (Zahnpasta) 70 üli..
M argit areviz I K — Posián ut.nvéttel 
vagy a pénz előzetes beküldése után küldi
a készítő: FÖLDES KELEN. N gyógyszerész 
A RAIL Főraktár Szabadkán: Decs) IL, Il’j .  Gálli 
Gy , Langhof Gy., W iukler J .  Zalan B cégeknél

ot lehet legolcsbban
Vásárolni

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

n ő i k ab áto t
és  p a le to t

JzabadRa, főtér Vermes-palota.
Férfi öltöny...........
U lster...................
Felöltő... ... ...
Gyermek öltöny... 
Gyermek felöltő ...

17 kor. feljebb 
22 
17
5 
9

»»
»»n

o s z tá ly  n ő i
k o n f e k c ió k b a n .

Női Jaquetok
Női Paletok
Fiú és leánygallérok

11 kor. feljebb 
17 .. »»

M

„Milleniiimtelep“?iagjiősz.

XM(í
fi
fiOw0ri0hű0
A

0eo
0(ű0
ff
ff
íbK

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.

II

y i i a r  A  n ő i  s z é p s é g
elérésére, tökeletesitese e és 

fenía; fására legkitűnőbb és
legbiztosabb a vegytiszta, sem 

higanyt, sem ólmot nem 
tartalmazó, teljesen ár

talmatlan, minden 
gyógyszertárban, 

drogériában és 
atszerkeres- 

kedésben 
kapható

Csodás, gyors es 
biztos hatású.

Törvényesen vedve.
Óvakodjunk 

utánzatoktól!
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2 0 0  M i ó
bácsalmási szőlőtelepem en

termelt kitűnő minőségű
v e g y e s  fa jú  4  5  é v e s

fehér asztali bor
eladó .

M a r tin o v ic s  K él a
Szabadka, Széciieny í-tér 101.

fürdő szoba $ 
- • dosset be- 
rc tidezbeW  a

.—A..

I

A KATONA-féle Növény esszencia- 1
Fluid egyike a legelterjedtebb éslegba- 
tásasubb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

Páratlan  !! Nélkülözhetetlen !!
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyedüli valód’, 
s évek óta forgalomban levő K ÍT0KA- 
féle jó  illa tú , igazi Növényessencia- 
Pluldról „K . A.44 védjegygyei, an- 
— nak gyógyerejéről és hatásáról. —

Valódi KATONA-féle

„K. A.“ Növényesszencia-
Fllllll ,iak ©SJ’ötleu m agyar csalód- I llHU nál sem szabadna hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár k olv o csón vonnak szabva,

mi zen it
1 próba-üveg 20 kr. 40 íblér.
12 üveg 4 kor. póstadiíjal 'gyütt.

KATONA-féle Növényesszeneia-Fl üld 
t ljesen és biztosan gyógyít minden

gyengeségben, étvágyt lóságban
KATÓNA-féle Növényessz.cncia-Fluid 
megszünteti a gyomor és hasg rcsöt, 
gyumorrendetlenségnek minden nemét.
KATONA-féle Növénycsszencia-Flnid 
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áju'ást.
KATONA-féle Novényesszencia-Fluid 
megszünteti a szivszorn'ást, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagilt, kólika mell fájdalom, tü- 
dőbántalinak és vérszegénység e l’en. | 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, luy a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi elő, az egész ideg- 
rendszert m egerősíti Pontos haszná
la ti u tasítás mellékelve van I ! Mint 
külszer „KATONA-féle Fluid44 .éven 
ismeretes, igazán népszerű házi szer, 
már több min1 20 év óta fáj dalom esi i- 
lapit bedörzsölésnek fén' esen bizonyult 
koszvénynél, c>uznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran  a ján l
ható! — — — U tasítás m ellékelve! 
Minden n egren felés pontosan eiinzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
VIII. kör Csernovics-utca.

Budapesten: Török József gyógyszer- 
tára, Király-utca.

-  vízvezeték , villany- és gázberendezési műhelye ----------
-utca----------S z j ibad k án --------— Eötvös-utca

Mintarakíá? megtekinthető.
IcnlezctcHVl O  KM tsdgM bsel sz lV cw  szolgáíoH. “W

Ugyanott egy tanonc felvétetik.

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

r  fűszer, term ény és elelnn c ik k
a leg lelkiismeretesebben szolgálok ki.

Naponta friss, legjobb minőségű teavaj kapható

H e g e d ű s  B á lin t Fia F e r e n c
iiiiikrini sM iiihni liszlrakíár. Fííszer-, termény- cs élelmiszer üzletében

O > v

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

1 Biináiitiili Közművelődési Egyesület

= S O R S J E G Y E I ^

1S5S4 n y erem én y  é r té k e

6 0 .0 0 0  ko rona .
I főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korana ért 

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

lin z it*  1 0 0 5 .  m á rc iu s  I I -é n .
Kapható mindenütt és a Cultur-egylet irodájában, Rökk Szilárd-u. 2

Vidék n viazcatoladélx körcsiotuok.

Legolcsóbb építési anyag beszerzési fon  ás.

11 k ör Petőfi u 88 S Z A B A D K A  T elefon  s z á m : 2 0 4
Kt e m it-Mii vek s llafsebek Lajos 
gyárainak  képviselete és rak tá ra

Eternit-iA sbest-czem ent) pala a legjobb 
te tő fed ő  anyag, m ert könnyű te tszetős és 

...................■ — olcsó. — ■ ■

i

Védjegy: „H orgony*1.

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszor, mely 
már több mint 35 óv óta legjobb fájdalom
csillapító • szernok bizonyult köszvénynél, 
csúznal ós meghűléseknél bodőrzaölés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
,,Horgony* védjegygyei és a Richter ozég- 
j egy zéssel ellátott dobozba vau csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona ós úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában, 

E lisa b eth stra sse  5 neu. 
Mindennapi isétkflldée.

ZILVASSYFERENCZ
z0"s T  h S ó  Szabadkán
3e t ö f i - w .  S c l x r x i e r - f é l e  Ixázs,.au.
ÉlVállal h a n g o lá so k a t és 

minden e szakmába Vágó munkákat 
poutosan és jutányosán.
Zongorák rövidítését elvállalja.

PomszKy Antal
V e n d é g lő id b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hó 5 -étiegy első rendű
iatnbura zenekar hözretnükö

° ° °  dcscVcl 0 0 0

tombola estély
° ° o tartatig. 0 0 0

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
.ló ételekről és italokról 
gondoskodva van — Friss 
csapolásn kőbányai és pil- 
0 0 o o sen: sör. 0 o o o

Legjobb és legszaporább zsiros mész Beocsini portland  
és román cement, szobrász (stnccaín ij és alalmstrom  
gipsz, cement-, mozaik-, márvány- és keram it lapok 
csömöszölt portland cement-csövek, homlokzati ka
por köfedlemez valódi asztalt lemez
aszfalt elszigetelő lemez —  tűzálló (chamotte) tégla.

T e s s é k  a j á n l a t o t  k é r n i !

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




