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Ne gyiiliilkötljiliilí. tűk egymást, haragudtunk, ve- 
írta: Egy öreg .nagyur. szekedtünk és a körmére néz-
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dóin, hogy a mai államférfiainkzeti veszedelem. Amikor a pár
tok ellenőrizve, serkentve egy
mást, egy közös célért, a haza 
javáért küzdenek ha látszólag 
egymás ellen is, mégis egymás 
mellett, egymást kiegészítve, 
egymást megbecsülve üd- 
vöthozó harc és áldás fakad 
belőle a nemzetre. De amikor 
a pártokból kivész az igazi hi
vatás érzete, amikor egymás 
megbecsülése helyett egymás 
élete ellen törnek, amikor a 
hon javáért való lelkesedésnél 
nagyobb az egymás iránt való
gyűlölet, akkor elvész a nem-igyekszik az országot minél 
zel ügye, s veszélyben forog boldogabbá tenni, mint a lég
ár ország érdeke.

Valamikor, nem is olyan ré
gen a legnagyobb magyar úgy
mondotta, hogy még az apa- politikai harcok közepette sem
gyilkosnak is meg kell bacsáj- 
tanuk, amiért hogy olyan ke
vesen vagyunk. Nem látom, 
hogy olyan nagyon megsoka
sodtunk volna azóta, — s ma 
mégis az apa kivégezné fiát, a 
fiú az apját, ha nincsen vele 
egy politikai pártálláson. Szo
morú gondolatokat kell, hogy 
ébresszen minden higgadtan 
gondolkodó ember szivéből), le
gyen ám bármilyen pártáilásu, 
hogy ennek a közös, édes ha
zának fiai, ■— a mikor pártokba 
sorakozva állanak egymással 
szemben, nem ellenfelek többé, 
de ellenségek.

Hiányzik már a szivekből
egymás munkájának a lisz'e- a tünet, a mely elárulja a lap- 
lete, hiányzik a meggyőződésük pangó betegséget, az igazi ve- 
beesülése, gyanakszunk egy- szedőimet. Nem jól van az, a 
másra, vádoljuk egymást és mikor mi az ördöggel cinibo- 
ami gyűlölet eddig lelkűnkben rálunk.
ellenségeinkkel szemben élt, azt A mi nagy gyülölködésünk- 
egymás iránt tápláljuk. nek igazi oka nincsen, legalább

A régi időkben is volt kor- nagyobb oka nem volna, mint letet tartott a Kossuth párt körhelyi- 
mány, természetesen volt ellen- a múltban, mikor mégis kisért-’ ségében. A tanácskozást Kossuth 
zéke is. A régi időkben is szid- getelt néha közöttünk az abszo- Ferenc elnök vezette. Jelen voltak.

is jószándékuak, becsületesek 
és hazafiasak. Bizonyára meg 
van erről győződve maga az 
ellenzék is, mert elvégre egy 
hazaáruló akadhatna az ország
ban, de hogy másfélszáz főnyi, 
a képzettségnek igazán magas 
fokán álló pártot tartson az 
adott viszonyok között valaki 
hazaárulónak, azt naivitás volna 
fel is tételezni. Az ellenzék tehát 
épen úgy tudja, mint bárki más 
hogy a szabadelvű párt is épen 
olyan becsületes jó szándékkal

hevesebb ellenzéki párt. S mégis, 
hogy van az, hogy amig a 
múltban a legelkeseredettebb

tudtunk egymásra igazán hara
gudni, most engesztelhetetlen 
gyűlölettel eltelve egymás irá
nyába — még az osztrákkal is 
kibékülünk? Érdemes megfi 
gyeim, hogy amióta oly nagyok 
a belső zavarok nálunk, azóta 
mennyit szeretkeztünk az osztrá
kokkal. A mint baj van idehaza, 
szaladunk az osztrák mamánk
hoz.Rakovszky vizitel Luegernél, 
Kossuth Ferenc szerelmes üze
neteket vált a csehekkel, Apponyi 
pedig cikket ir a bécsi Zeit-ba.

Magában véve mint tény, nem 
jelentene különös veszedelmet 
ez a kis kacérkodás. Csakhogy 
ám, nem ez a betegség, ez csak

litizinus sötét szelleme. Miért 
sorvasztjuk tehát az egymás 
ellen való agyarkodással a nem
zeti erőt és miért nem látjuk 
be, hogy a mi igazi ellenségünk 
nem lehet a mi magyar vé 
fűnkből való. Kívánatos, elen
gedhetetlenül szükséges, hogy 
minden kormánynak legyen 
ellenőrző, munkára serkentő 
ellenzéke, de ne legyen soha
ellenség az ellenfél, mert még! indiLványt azonban, vajon a kép-_ . ° • 1 « 1 9 . I I • » I
mindig nem vagyunk elegen 
ahhoz, hogy egymást pusztít 
hassuk.

A király előtt.
— Saját tudósítónk távirata. —

Budapest, 1906. március 7.

Bécsből táviralozzák, hogy a király 
Hodossy Imrét tirenegykor fogadta. 
A kihallgatás -15 percig tartott.

Hodoaoy a kihallgatás után lléder- 
váry gróf minisztert látogatta meg.

Hodossy benyomása, hogy őfelsége 
a legjobb akarattal óhajtja a nem
zetet a válságból kivezetni. Azt hiszi, 
hogy a király meg is találja a meg
oldást, ha az ellenzék követeléseit 
mérsékeli.

Félegykor Tóth János járult a 
király elé. Az egy óráig tartó ki
hallgatáson elmondta véleményét a 
helyzetről és a megoldás módoza
tairól. Véleményadása főképen kato
nai és közgazdasági dolgokra vonat
kozott.

Félkeltőkor Apponyi Albert gróf 
lépett a király kabinetjébe, ahol 43 
percig időzött. Szintén véleményét 
terjesztette elő a helyzetről és a 
megoldás módozatairól. Véleménye 
teljesen megegyezik Kossuth Ferenc 
véleményével.

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. marc. 7-én.

A szövetkezett ellenzék vezérbizott 
sága ma délelőtt 10 órakor értekez-

Ugrón Gábor, Polónyi Géza, Zichy 
Aladár gróf, Justh Gyula, Balthány 
Tivadar gréf, Sághy Gyula, Bánffy 
Dezső báró, Vázsonyi Vilmos, Holló 
bajos, Szederkényi Nándor, Kaas 
Ivor báró, Komjáthy Béla és Gulner 
Gyula Apponyi Albert gróf és Tóth 
János Bécsben voltak a királyi audien 
cián.

Hivatalos jelentést a tanácskozás 
részleteiről nem adtak ki. Azt az

viselőházat elnapolják-e vagy sem, 
megvitatás céljából a szövetkezett 
pártok esti értekezlete elé terjesztik. 
Értesülésünk szerint maga a vezérlő- 
bizottság amellett foglalt állást, hogy 
a Ház rövid időre, addig, amíg a 
királyi kihallgatások befejeződtek, 
elnapolja magát, aztán azonban a 
királyhoz intézendő felirat megvita
tása okából permanenciában ma
radjon

A holnapi és holnaputáni képvi
selőházi ülésen ezek szerint ad
minisztratív ügyeltet intéznek el 
csupán, azaz a meg nem támadott 
mandátumokat igazolják. Azontúl 
azonban, a mikor a királyi kihallga
tások befejeződlek, a szövetkezett 
pártok akcióba lé| nek és akkor, ha 
a válság hamarosan nem oldódik 
meg, viharos ülésekre van kilátás.

A vezérbizottság kiküldött kebe
léből egy szükebb bizottságot, hogy 
a szövetkezett pártok elé terjesz
tendő feliratot megszövegezzék. A 
kiküldött bizottság tagjai: Kossuth, 
Apponyi, Bánffy, Zichy Aladár gróf 
és Eötvös Károly.

** *
A szövetkezett ellenzéken óriási 

a felháborodás. Meggyőződtek ugyanis 
arról, hogy olyan megbeszélésekről 
és határozatokról tudnak Bécsben, 
tehát Budapesten a miniszterelnöki 
palotában, amelyek titokban tartását 
becsületszóval fogadták a bizottsági 
tagok.

Nyilvánvaló tehát, hogy a bizott
ság tagjai között áruló van sőt az 
ellenzéken már határozottan meg is 
nevezik az árulót.

A tényállás az, hogy a vezérlő
bizottság nyolc nappal tartott ülése
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azzal kezdődött, hogy a bizottság 
tagjai becsületszavukra megfogadták, 
hogy mindabból, amit tárgyalni fog
nak, egy betűt sem árulnak el 
senkinek.

Annál nagyobb volt tehát a meg
lepetés, mikor öt nap múlva két
ségtelen bizonyossággal megállapí
tották, hogy Tisza István grófnak a 
bizottság tárgyalásairól a legaprólé
kosabb részletekre is kiterjedő s a 
valósággal mindenben egyező tudó- 
mása van.

Mivel a vezérbizottság néhány tagja 
azt hiszi, hogy ismeri az indiszkré
ció elkövetőjét, nem valószínűtlen, 
hogy a koalíció vezérlőbizottságának 
összetételében maholnap változás 
fog bekövetkezni.

A háború.
L ondon, márc. 7.

A „Beuter“-ügynüksóg tudósítója 
jelenti tegnapi kelettel Oku táborá
ból: A japán balszárny 28-ika óta 
erősen nyomul előre és a nagy ne
hézségek dacára is, állandóan támad. 
Nagy hóvihar van. Az egyes moz
dulatokat éjjel fényszórókkal és röp
pentyűkkel kisérik. A japánok az 
orosz sáncárkokat, amelyeket drót
fonatok védenek gépfegyverrel és 
szuronynyal veszik be, bár az oro 
szók, kik most rendetlenül vonulnak 
vissza és elhányják fegyverüket és 
fölösleges ruhájukat, keményen el
lenállottak. A japánok több hathü
velykes ’gépfegyvert zsákmányoltak. 
Támadásaikat heves ágyutüzükkel 
fedezték. Az összes Port Arthur előtt 
használt osztromló ágyukat használ
ják a csatasorban. Hatásuk borzasztó. 
Falvak pusztulnak. Az oroszok el- 
kedvellenedeltek. A középen a tü
zérségi harc folyik. A legszélső japán 
balszárny most Mukdenhez közel 
északnyugatra van. Úgy látszik, hogy 
lehetetlen az orosz főhadseregnek 
elmenekülnie.

Mukden, március 7.
(A pétervári távirati ügynökség 

jelentése.) A mai tüzérharc Mukden- 
nél naplementig tartott. Nagyon he
ves volt az ágyutüz Janszuntun 
falunál, mely az ágyuLüztől kigyuladt. 
Nappal csak itt került támadásra a 
sor. Egyebütt csak tüzérharc volt. 
Majdnem minden sebesülés shrapne- 
lektől ered. A mai harc bizonyosan 
csak ágyutüzzel való előkészítés volt. 
A közép és a balszárny ellen intézett 
éjjeli támadásokat visszaverték. A 
Gutulin-szoros előtt 2000 japán holt 
teste maradt.

Mukden, március 7.
A tegnapi főütközet Mukdentől 

délre tizenhárom kilométernyire folyt 
le, igen heves volt és a tüzérség 
vezette.

Hogy kell bánni a beteg
szemmel;?

-  Dr. M. M. után. —
A szem a lélek tükre. Kinek volna 

kedve és ki lenne annyira léha és 
gondatlan, hogy ezt a drága tükröt 
ne akarná gondozni — vagy tűrné

hogy homály boruljon lapjára ? A 
világ a legtöbb bölcs szerint nem is 
több és nem is más, mint a meny
nyit és a mit lát belőle a szemünk. 
És ha igy van, nem egész világo 
pusztit-e el az, aki szemét nem gon
dozza ?

A szem gondozása azon feladatok 
közé tartozik, a melyek nem nehe
zek. Nem nehezek, mert végtelenül 
egyszerűek. Az elemi józanság már 
fél óvatosság ezen a téren. És ki ne 
akarna józan lenni ?

Az alábbiakban azt Írjuk meg az 
olvasó számára, hogy melyek azok 
a szabályok, melyeket a szemmel 
való okos bánásmód okvetlenül meg
követel.

íme itt ven a szemmel való bá
násmód tizenöt parancsolata:

Első parancsolat.
Ha a szemed fáj, ne kuruzsold, 

hanem rögtön menj orvoshoz s kérj 
attól tanácsot.

Második parancsolat.
A mig az orvoshoz érsz, ne nyul- 

kálj újaddal a szemedbe, ha még 
úgy viszket vagy könnyezik is. Leg
feljebb tiszta, fehér, puha zsebken
dővel, vagy Bruns féle vattával tö
röld meg.

Harmadik parancsolat.
Semmiféle folyadékkal ne 

mosogasd a szemed. Szemed 
mosására egyebet tiszta edényben 
fölforralt és aztán lehűtött víz
nél még akkor se használj, ha a 
legjobb szomszédasszonyod taná
csolná is.

Negyedik parancsolat.
" Hideg vagy jeges borogatást ne 
rakj a szemedre. A szem leginkább 
a langymeleg vizet kedveli.

Ötödik parancsolat.
A szemből jövő váladék sokszor 

ragályos. Szembeteg törülközőjét, 
mosdótálát tehát sohase használd, 
egy ágyban ne hálj vele.

Hatodik parancsolat.
Mielőtt a beteg szemhez nyúlsz s 

az után is, ha beteg szemet érin
tettél, bekötöztél, vagy kimostál, jól 
mosd meg a kezedet.

Hetedik parancsolat.
Ha megsérül a szemed, kösd át 

tiszta fehér kendővel s azon sebté
ben in ’ülj az orvoshoz.

Nyolcadik parancsolat.
Ha szemed beteg, ne tartózkodjál 

túlságosan sötét, vagy túlságosan 
világos szobában. Pormeales levegő
ben, vidám kedélyhangulalban gyor
sabban múlik el szembetegséged is.

Kilencedik parancsolat.
Ha rosszul látsz, menj orvoshoz, 

talán szemüvegre van szükséged, azt 
pedig csak a doktor tudja kiválasz 
tani. Szemüvegkereskedő nem ért 
ehhez, az csak próbálja s nem tudja, 
hogy nincs-e még egyébb baja is 
szemednek.

Tizedik parancsolat.
Ha munka közben fáradt el a sze

med, pihentesd, mint a hogy sok 
járás után a lábadat megpihenteted. 
A szem akkor pihen, ha a távolba 
néz, vagy behunyva tartod.

Tizenegyedik par a ncsola t.
A jól megválasztott szemüveg ja 

vitja és óvja a szemed. Kicsinyes 
hiúságból hál kár volna lemondani 
róla.

Tizenkettedik parancsolat.
Ha gyenge a szemed, kerüljed a 

finom munkát.
Tizenharmadik parancsolat.

A kancsalság nem rósz szokásból 
támad, hanem oka a szemnek vele

született formája. Kár hát ■érte a 
gyereket szidni, inkább az orvoshoz 
kell vele menni.

'Tizennegyedik parancsolat.
Kés, villa, olló nem gyereknek való, 

mert kiszúrja vele a szemét Nagyobb 
gyerekedet is szoktasd rá, hogy ezen 
eszközökkel óvatosan bánjon.

Tizenötödik parnnesolat.
Sok szemsérülést elkerülhetsz, ha 

munkaközben (különösen kovácsok, 
fémesztergályosok, kötözők) védő- 
szemüveget használsz.

Eötvös a vallató.
Hogy a fecsegés vádja sulyosodik 

a koalíció valamelyik titoktartó tag
jára, lölelevenitik a vallatásnak szinte 
zseniális módszerét. A vallató Eötvös 
Károly volt. A titoksértő egy elő
kelő nevű mágnás, akit néhai Károlyi 
István gróf mutatott be a vajdának 
az Abbázia kerek asztalánál. Az 
egyházpolitikai nagy harcokat vívták, 
A bemutatott mágnásnak pedig je
lentékeny szerep jutott az egyház- 
politikai ellenzéken.

— Ugy-e, St . . . y gróféktól 
jöttél, kezdte a vajda. Sl . . . y gróf 
a legprononszirozottabb vezére volt 
az egyházpolitikai ellenzéknek, mégis 
megülődve tekintett a vajdára. De 
nem válaszolt.

— Ugy-e, Zichy Nándor is ott 
volt, Szederkényi is ott volt, Ugrón 
Gábor is ott volt, Günther Antal is 
ott volt, Kaas Ivor is < ti volt.

És a vajda mosolyogva irta le az 
egész társ ságot, akiknek azon a 
gyűlésen jelen kellett lenniük. Sőt, 
ismervén az ellenzék minden egyes 
alakját személy szerint is, gondol
kozásra is, hozzávetőleg elmondta, 
hogy ki miről beszélt.

A mágnás pedig hol toldoll a 
vajda előadásához, hol meg javítga
tott rajta és úgy éjfél múltán két 
órakor a titkos tanácskozás minden 
részletéről tudott már a vajda.

A mágnás pedig, a titoktartásra 
fogadalmat tett mágnás káromkodva 
hagyta el az asztalt e szavakkal:

— Csak tudni szeretném, ki az a 
gazember, aki a mi titkainkat Eöt
vös Károlyhoz hurcolja.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár éa muzeum. Nyitva 
izerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

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

Március 9 Cigányba), a Spitzer Ignác- 
féle vendéglő.ben.

Március 9. Lakatos Csendes Mátyás ci
gánybálja Szemáry-féle vendéglőben.

Március 11. A kereskedelmi egyesület 
estélye saját helyiségeiben.

— Az utolsó farsang. Karnevál 
herceg ma utolsó napját élte, de 
ez nem látszik meg rajta. A mo
solygó végzet kegyesebben bánik el 
vele, mint az emberekkel. Illúziói 
nem tűnnek el, ereje nem csökken, 
nem lombul a vére, a végelgyengü
lésnek a tünetei nem küldik előre 
sötét árnyékukat. Ifjúsága teljében 
a tomboló mámor kellő közepéből 
ragadja el a zord — hamvazó szer
da. Karnevál herceg sohasem éli ál 
a kiábrándulás gyötrelmes óráit, — 
nem szorul vigasztalásul a filozó
fiára. L’gy hal meg fiatalon, kielé
gítetlenül. Azérl is marad ereje a 
feltámadásra.

-  Az uj gyalogsági laktanya.
Mint köztudomású, a közgyűlés el
határozta, hogy a régi és meg nein 
felelő putri kaszárnya helyett a sze

gedi utón uj kaszárnyát építtet. — 
A határozatot az illetékes miniszté
riumok jóváhagyták s tegnap ült 
össze a katonai és polgári vegyes 
bizottság, a melynek az volt a fel
adata, hogy a lakt mya általános 
terveit megállapítsa. — A bizottság 
abban állapodott meg, hogy a lak
tanya a szegedi ut baloldalán a város 
és az uj huszárlaktanya közt lévő 
kopár területen épül fel. Egyelőre 
csak egy zászlóalj elhelyezéséről gon
doskodnak, azonban a telket mal
most úgy hasítják ki, hogy később 
az egész házi ezred laktanyája elfér
jen rajta. A mai nap folyamán a 
bizottság tájékozódott a talajvizmély- 
ség, a csatornázás s az épületek 
csoportosítása dolgyban, s ezzel 
egyelőre be is fejezte működését s 
most a mérnökök elfogják készíteni 
a vázlatterveket, a miket ismét ve
gyes bizottság elé terjesztenek. A 
bizottságban dr. Biró Károly polgár 
mester elnökölt Polgári tagjai . 
Szutrély Gyula biz. tag, Franki István 
főmérnök, Váli Gyula építész voltak. 
A kereskedelmi minisztériumot Sztan- 
kovits György kir. főmérnök képvi
selte.

-  A Ilii szo lgálat ju ta lm a. A
szabadkai kir. törvényszék egyik öreg 
szolgáját, aki hossszu éveken át 
teljesítette hűségesen és lelkiisme
retesen szolgálatát, a királyi kegy 
méltó kitüntetésben részesítette. Mint 
ugyanis a hivatalos lap mai száma 
hozza, őfelsége Zseni Mihály sza 
badkai ügyészségi hivatalszolgának 
nyugahnaztatása alkalmából sok évi 
hü és buzgó szolgálatainak elisme
réséül az ezüst érdemkeresztet adu 
mányozta.

— A csendörség köréből. A sze
gedi m. kir. csendőrkerületi pa
rancsnokság körében az alábbi kine
vezések és előléptetések történtek: 
Baranyai Bálint őrmester csendőr- 
járásőrmesterré neveztetett ki Bé
késre. Előléptek az 5 évi tényleges 
csendőrségi szolgálati idő betöltése 
után csendőri cim, őrsvezetőkké a 
11. sz. csendőrkerületben: Megadja 
János, Stojics György, G. Molnár 
Imre, Molnár János, Spieler Simon, 
Horváth Ferenc és Péter Sándor 
csendőrök. Járőrvezetői jelvény ado
mányoztatok a II. sz. csendőrkerü
letben: Hollán János, Zima Pál, Gsur- 
gai János, Czanka János, Székely 
Ferenc, Lénárd Dezső, Póterli János, 
Kampler Sándor, Mándity Illés, Berndt 
József, Szegedi Ferenc, Végh József, 
Király István, Jánosy József, Pollák 
Jenő, Pandúr András, Körmöczi Jó
zsef, Hácz Lajos, Guba Menyhért, 
Ács Lajos, Pólyák Lestár Károly, 
Varga Ferenc, Govnik Gábor, Pataki 
Elek, Budai Lázár, Fülöp Péter, Ko
vács Lajos, Inár Miklós és Szol- 
csáaszKÍ Antal csendőröknek.

— Szocialista gyűlés Tompán.
A szabadkai szocialista pártszerve
zet legközelebb Tompa pusztán tart 
népgyülést. A népgyülésen, amely 
március U'-én fog lefolyni, az álta
lános titkos választói jog van napi
rendre kitűzve.

— A postacsomagok terjedel- 
m essége. A hivatalos lap mai száma 
közli, hogy a kereskedelmi miniszter 
az 19ol. évi »Postai Tarifák* II. 
része 10. §-ban foglalt ama rendel
kezést, mely szerint a postai sulydij 
tekintetében terjedelmesként kell ke
zelni a ládákba, kosarakba és egyéb 
szilárd tartályokba csomagolt, folyó 
kony vagy törékeny tárgyakat tar
talmazó ama postacsomagokat, me
lyekre a feladó figyelmeztető jelzést 
ir vegy palackidomot rajzol, ezennel 
hatályon kívül helyezi. Egyebekben 
a postacsomagok terjedelmességére
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nézve fennálló szabályok nem szen
vednek változást.

— A hli kutya. Megrendítő eset 
ről ad hirt egyik tudósilónk. A hű
séges kutyáról szól a történél. Üreg 
Csendes Mihály egyik szomszéd ura 
dalom régi juhásza tegnap meghalt 
a mezőn. Hirtelen lepte meg az öre
get a puszta elhagyatottságban a 
halál. Estére várták odahaza, de csak 
nem érkezett a nyáj, pedig a sötét
ség is leereszkedett. A juhász helyett 
vinnyogva, vonyitva szaladt haza a 
kutyája, a vén komondor. Meglapult 
a kapufélfánál és nyöszörgött, kapart, 
inig magára nem vonta a házbeliek 
ügyeimét. Azután, hogy a juhász 
keresésére indullak, a kutya keser
ves vonyitással futott előre, mig a 
sötétben a holttesthez nem ért. A 
hű ebet csak nagy nehezen tudták 
elvonszolni a halott mellől.

— A letartóztatott tárcadobók
A Szabadkán tegnap letartóztatott 
három közveszélyes egyént, akik az 
ismert tárcadobási módszerrel fosz
togatták a könnyen hivő vásáros 
népet, ma Szegedre szállították ren
dőri fedezet mellett. A nyomozó el
járást a szegedi rendőrség fogja to
vább vezetni, mert ott többrendbeli 
bűncselekmény miatt érkezett elle
nük feljelentés.

— Tolvaj a lakodalom ban.
Kovacsics Lajos helybeli lakos panaszt 
telt ma a rendőrségnél, hogy tegnap 
egy helybeli lakodalmas háznál, ahol 
mint meghívott vendég jelent ineg, 
ismeretlen tettes elemelle a téli 
kabátját.

— Anyakönyvi hírek. Halottak. 
Szuvajcsics Istvánná 41 év, Péics 
Dániel 21 év, Polyákovics Ádám 10 
hó, Balogh. Istvánná Gilice Mária 21 
év, Sinkovics Mária G év, Dulics 
Julia 4^ év, Sztipics Anna 1G év, 
Siskovics István 3 hó, Lichtneckert 
Jolán 21 év, Rógics' Imre 9 nap, 
Piontek Mária 17 év, özv. Szkende- 
rovics Mihály né Matkovics Krisztina 
71 év, Horváth Mihályné Trebicsev 
Józsa 25 év. Szüle ett 13, 6 tiu, 7 
leány.

— Sok pénzt takarit, ha vá-
szonnemü, női és férfi férfinemü 
közvetlen gyárakból rendel. Cím 
Kereikedclnu iroda Budapest, Kere- 
pesi-ut G5. szám.

nozza, mint a balkaromat. Az éjjel 
majdnem megfojtott. A számat be
dugta, erősen gyilkolt. így kínozza 
a telkemet és a testemet a Röntgen 
sugárral.

Az ekzallált hölgyei a kérvény át- 
nyujtása után megnyugtatták a rend
őrségen, hogy a veres szakálas bu
dapesti orvost hamarosan elő fogják 
keríteni és letartóztatják. A szegény 
beteg teremtést ez az Ígéret látha
tólag megnyugtatta Ez természe- 
szetesen nem jelenti azt, hogy kínos 
víziói most már elpihennek. (Jgy 
látszik, Imgy a szegény liatal leány 
abba a szomorú házba fog előbb- 
utóbb bekerülni, a mely az élőha
lottak utolsó stációja.

A Röntgen sugarak áldozata.
Tegnap délelőtt egy elegánsan öl

tözött 24 25 éves hölgy kopog
tatott be egyik rendőrkapitányhoz. 
Az udvarias kapitány előzékenyen 
fogadta a hölgyet, s megkérdezte, 
hogy mi a panasza. A hölgy erre 
elővette zsebkendőjét, s keserves 
könnyhullatások között mesélte el, 
hogy milyen nagy tragédiát él ő át.

Hetenként háromszor megjelenik 
előtte .— rendesen az éjjeli órákban 
egy nagy veres szakalu budapesti 
orvos — aki Röntgen sugarakat 
vetít reá, és annyira elkinozza, hogy 
a bal karját már el is vesztette. A 
kapitány ránézett a panaszkodó 
hölgyre, s miután meggyőződött, hogy 
a Röntgen sugarak áldozatának mind 
két karja ép — tisztában volt az 
esettel. A panaszkodó hölgy ideges, 
hisztérikus teremtés, a ki üldözési 
mániában szenved. Hogy hamarosan 
végezzen vele — megkérte, hogy 
adja be írásban panaszát A hölgy 
eltávozott, s egy negyed óra múlva 
a következő írást telte le a kapi
tány asztalára:

Kérem azonnal ezt a gyilkost be- 
csukatni, mert különben még a jobb 
kezem is elveszítem, éppen úgy kí

hamar valamennyien meg kedvelnek. 
Ezen körülmény, valamint az is. 
hogy a jó példa hatása a többi csa
ládtagok egyik másikában a polgári 
szivviszony keletkezését eredményezi, 
megtöri a családi hagyományokhoz 
való merev ragaszkodást és boldogul 
kiki a választottjával. Az újdonság 
társulatunk legtöbb tagját foglalkoz
tatja. A főbb szerepeket Breznay 
Anna, Szabados Gizi, Mihályli Julia, 
Csiszér Sári, Simon Mariska, Köny 
vés, Rátkay, Tóth Lajos, Erdőss, 
Kovács, Király és Bálint fogják ját
szani.

János vitéz, a gyönyörű zeuéjü operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára  
6 koroi a. Ciruno de B ergerac Edmond 
Rostand kitűnő drám ájának teljes szövege 
60 fillér, kaphatók Heimann .Mái könyvke
reskedésében! Vidékre bémentve küldetik.

M U L A T S Á G .
A Fehér k ereszt E gylet sza
badkai fiókjának je lm ezes  

japán estélye.
Folyó hó G-án hétfőn tartotta a

„Fehér Kereszt Egylet" szabadkai 
fiókja jelmezes japán estélyét a Nem
zeti kaszinó összes helyiségeiben, a 
mely az idei farsang báljai közült 
a legfényesebb volt és úgy anyagilag 
mint erkölcsileg összehasonlitatlanul 
fölülmúlja az idei bálok valamennyiét, 
a minek az oka az, hogy a rende
zőség semmiféle fáradtságot nem 
kiméivé és minden áldozatot meg 
hozva, arra törekedett, hogy egy 
felejthetetlen estélyt szerezzen Sza
badka város elite közönségének, a 
mi sikerült is, a miért is Birkáss 
Gyuláné úrnőt mintáz egylet elnök
nőjét őszinte köszönet és elismerés 
illeti kitartó buzgólkodásáért, a mely- 
lyel ezen estélyt, vonzóvá és elra 
gadóvá tenni igyekezett. Az estélyt 
különösen vonzóvá telte a sok tarka 
szinpoinpás japán jelmez a melylyel 
Szabadka város hölgyközönsóge is 
kifejezte a japánokkal való szinpathiá- 
ját. Jó kedv nem hiányozván a lánc 
reggelig tartott.

Jelen voltak: Bezerédy István fő
ispán, Dr. Biró Károly polgármester, 
Borovicenyi Gyula honv. huszár ez
redes, Nahocky Emánuel cs. és kir. 
nyug. alezredes, Varga Károly or
szággyűlési képviselő, Mamuzsich 
Félix kanonok plébános, Vermes 
Béla, Birkáss Gyula stb.

Asszonyok: Birkáss Gyuláné, Dr. 
Bíró Károlyné, Vojnics Sindornó, 
Bezerédy Istvánná, Gábry Lászlóné, 
Fejes Endrené, Vojnics Máténé, 
Mácskovics Tituszné, Krammer An- 
talné, Roulschek Józsefné (Halas), 
Sztojkovics Dúsaimé, Dr. Révfy Je- 
uőné, Manojlovics Vladiszlávné, Dr. 
Vály Dezsőné, Valy Béládé, Iványi 
Istvánná, Aradszky Sándorné, Szí 
gethy Béláné, Taussig Vilmosné, 
Vermes Ella, és Kamilla, Fábián Gyu
láné, Vojnich Gyuláné, özv, Krenc 
lein Józsefné, Reichl Ferencné (jel
mez), Törley Gyuláné, Dr. Antunovics 
Józsefné, Faludy Imrédé, Vojnich 
Elemérné (jelmez), Dr. Milkó Izidorné, 
Dr. Eölser Istvánná, Gombos Istvánná 

Az" érdekes mese az arisztokrata (ü Becse), Kovacsics Jánosné, Kainer

T Á V I R A T O K
Öngyilkos m érnök.

N yílra, márc. 7. Losonczy Jenő 
idevaló mérnök, volt huszárfőhadnagy 
és József főherceg volt főlovászmes- 
tere ma délelőtt lakásán mellbelőtte 
magát. Élet halál közt lebeg. Tetté
nek oka ismeretlen.
katonai karhatalom  biinté 

nyék miatt.
Arad, márc. 7. Aradmegye köz

igazgatási bizottsága mai ülésén el
határozta, hogy a borosjenői járás
ban elharapódzott bűntények miatt 
a cseodőrség megerősítését és állandó 
katonai karhatalom kirendetését kéri 
a belügyminisztertől. Azonkívül az 
igazságügyminisztertől a járási bűn
ügyek soron kívüli elintézését kéri, 
az egyházi főhatóságokat pedig meg
keresi. hogy szó-zék utján dolgozza
nak az erkölcsök elvadulása ellen.
Forradalom  Oroszország ban 

Pétcrvár, március 7. 
Hivatalosan jelentik: A Sidlovszki

munkás-bizottságot császári rende
lettel berekesztették, mert a munká
sok kijelentették, hogy nem válasz
tanak képviselőket.

Baku, március 7. 
Amióta ostromállapot van Baku

ban, ismét helyreállt a nyugalom. 
Mindenütt látni mozgó őrségeket. 
Este 8 órakor minden munka meg
szűnik a városban. Ma Amilahovi 
herceg főkormányzó a város lejét 
és a városi tanácsosokat fogadta és 
kijelentette nekik, hogy a rend és 
biztonság fentartására a városban 
minden megtörtént, de lehetetlenség, 
hogy a zavargások megújuljanak.

SZÍNHÁZ.
Arany patkó. Csütörtökiül kerül 

először szilire színpadunkon a leg 
szellemesebb osztrák vigjátékirónak, 
Kadelburgnak Arany patkó ciinü vig- 
játéka, mely a Vígszínháznak egyik 
legnagyobb sikerű müsordarabja s 
még most is a 25. előadás után 
nap nap után telt ház előtt megy.

családok tradicionális felfogását tár
gyalja. A majorátust a családi tanács 
csak annak a családtagnak ítéli o d a , 
aki aristokrata családból vesz fele
séget. Az egyik majoreszkó halála 
következtében támad a bonyodalom, 
mert az uj majoreszko polgárleányt 
akar nőül venni, de a majorátusról

Vilmosné.
Leányok: Kuzmánovics Margitka, 

Kovács Hedvigh (jelmez), Iványi
Erzsiké,
Kramer

Taussig
Boriska

Erzsiké (jelmez), 
(jelmez) Fábián

Ilonka (jelmez), Roulschek Jolánka 
és Nellike (Halas), Gábry Elzácska, 
Gombos Juczika (ü Becse), Faludy

sem akar lemondani. Kedves és nővérek (j linez), Mácskovics Leontin 
szellemesen megirt jelenetekben is- és Mignon, Paukovics Szerénke, 
merik meg a csalad hajthatatlan Kunetz Sarolta és Paula (jelmez), 
arisztokrata érzelmű tagjai a majo Vojnics Margitka, Mácskovics Leonka 
reszko szive választoltját, akit csak- és Cornéba (jelmez), Kainer Ilonka.

2
Néhány asszony álldogál a folyo

són és suttog. Az egyik ajtóból 
fojtott zokogás h dlatszik.

— Vajon túl éli e? — kérdi az 
egyik asszony suttogva, kiváncsi és 
részvétteljes pillantást vetve az ajtóra.

— Ki tudja, szólalt meg a másik, 
az orvos már az előbb is aggodal
masan rázta a fejét és Baumnénak 
bizalmasan megmondta, hogy legyen 
mindenre elkészülve.

Éles kiáltás, gyermeksikolytól ki
sérve hallatszott e pillanatban. Az 
asszonyok kíváncsian hallgalództak.

— Túl élte, szólt az egyik asszony, 
reméljük, hogy nem lesz semmiféle 
baj sem.

Erre elváltak és mindegyik a dolga 
után látott.

A folyosó üres, puszta volt; csak 
a fal árnyékában állt egy mozdulat
lan férfiú sápadt arccal, melynek 
vonásai csüggedést árultak el. Előre
hajolva, visszafojtott lélegzettel ügyelt 
a legkisebb zajra, mely a kérdésben 
forgó szobából tört elő

Jó félóra telhetett igy el, mikor 
azután az ajtó megnyílt és a szo
bából a szegények orvosa lépett ki 
egy harmincéves, erőteljes, izmos nő 
kíséretében. Az orvos szótlanul tá
vozni akart, de a nő határozott 
mozdulatával visszatartotta.

—• Orvos ur, kezdte, egyetlen szót 
sem szól s az imént olyan aggodal
masan rázta a fejét. Hogy van Ma
rink; felgyógyul?

Az orvos fájdalmas tekintetet ve
tett a kérdezősködőre:

— Hogyan remélhetne ilyesmit. A 
leány nem éli túl az éjszakát, meg 
kell halnia.

Ezzel távozott.
A nő mintegy megkövülve állt a 

helyén és észre sem vette, hogy a 
fértiu, aki oly hosszú ideig ügyelt 
mozdulatlanul, hozzálépett.

— Baum asszonyság, szólalt meg, 
kezeit a nő vállaira téve.

(Folyt, küv.)

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

D U O O V I C H  I M R E .  
Luptulnjdouosok : AZ A L A P Í T Ó K  

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

Vasúti aVagy VillainVasuti
alkalmazottaknak igen alkalmas

ház ■ » «
200 Q-öl kerttel az úgynevezett 
„párhuzamosaidon 550 forintért —

Bővebbet a kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r .  Vastag betűkből <3 
f i l l é r -  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Lakás változás. Özv. H am burger 
Mária okleveles 

szülésznő lakását Petőli-utcza (csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

PvüLaPIIaL 8Z8P lelvéte ik. -
v J t l K v l l l v K  íSzerh nyelvet bírók elön\ 
ben részesülnek. Ajánlatok ..(Syakornok 
jelige alatt a kiadóhivatalba cimzendők.

Zongora v . „ . k0.
rónáért eladó és megtekinthető Kölcsey- 
utca 2*2. 1. em.

cimbalom
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Z Á R S Z Á M A D Á S A  XIX. É S  X X . Ü Z L E T É V R Ö L

Fill.

a 1 9 0 4 . *r hó 31-én . T eh er.Vagyon. M érleg- é s  v a g y o n
Főkvi
lapsz.

Korona
Főkvi
lap»z.

Korona F  ill.

16
5

21
9

12
11

VII. csoport Szabadkai ált tkplár számlája
VIII.
VII. ” Hitelkölcsönök 
Vili.
VII.
Vili.

55

n
5)
n
55

55

55

V eszteség.

Főkvi
lapsz.

19
4

55

Hátralék kamat
55 55

55

55

55

35739
12976
5854
837
64

16
61

84
86

55472 47

15
2

1 1 
10 
14 
20 
8

VII. csoport Heti befizetések számlája
vili.
VII. „ Biztosítási alap
VIII.
VII.
VII.
VIII.
VII 
VIII.

55

55

55

55

55
55

55

55

55 55

55

55

55

Tartalék alap ......
Kamatok előre felvett

55 55

Egyenleg mint nyeremény
55 55

40561
13612

275
103

22
30

7
828

90
55472

N y e r e sé g -  é s  v e s z t e s é g  szá m la  1904 . d e c z e m b e r  hó 31-én .

VII. csoport napibiztosi dijak .
VIII* 5 5 55 55 ------  ------

Felosztási tervezet a VII. csoportnál
Szabadkai ált. tkptárnak 10% jutalék 
Tartalék alapnak 10% jutalék 
996 üzletrész javára iratik á 66 fillér 
Marad osztatlan a jövő évi számlára

VIII. csoportnál.
Szabadkai ált. tkptárnak 10% jutalék 
Tartalék alapnak 10% jutalék 
687 üzletrész javára iratik á 10 fillér 
Marad osztatlan a jövő évi számlára

1 Kor. F. Kor. F.

102
100

í 82 80
82 80

657 36R’0 04 828

9 07
9 07

68 70
3 89 90 73

1120 73
1

!

Főkvi
lapsz.

60 VII. csoport. Múlt évről átvett nyeremény
20 VII. „ Kamatok ....................

8 Vili. ..
Késedelmi kamat 
Hátralék kamat

10 VII. 
12 VII.
11 VIII

55

55

55

55 55 55

('sajkás Kálmán s k
főkönyveié.

Varga Károly s. k.
elnök.

Brenner József s. k.
elnök h.

28
80
26
34
87
65
60

73
47

N yereség .
—-----——
Kor F.

1 36
848 64
1.-9 87

14 96
64 84

86

1120 73

Kovács János s. k. 
penztáraok.

Alulírott felügyelő-bizottság ezen kimutatásokat megvizsgálván, azokat az intézeti számadások fő- és mellékkönyvekkel történt össze 
egyeztetés után mindenben megegyezőknek és a valóságnak megfelelőknek találta.

Szabadkán, 1905. évi március hó 3.
Milassin Illés s. k. Bartek Károly s. k Paul György s. k. I)r. Piirgly Sándor s. k, Dr. Blau Lajos s. k. '

M e g h í v ó .
A S za b a d k a i Á lta lá n o s  T a k a r é k p é n z tá r  R é szv é n y  tá rsa sá g

kebelében megalakult
K ölcsönös Segélyzö  S zö v e tk eze t 1905. évi m árc iu s  hó 18-án d. u. 3 o ra k o r  az in tézet

■ É V I  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S T
tart, melyre t. tagjait ez utón is meghívja.

A közgyűlés tá r g y a i:
1. Az 1904 ik évi üzleteredményéről szóló igazgatósági és a mérlegre vezetett felügyelő bizottsági jelentés
2. A számadások megvizsgálása, a mérlegek megállapítása és a nyereség felosztása.
3. Indítványok, továbbá az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése, valamint ugyanezeknek megválasztása 

teszi, hogy a hetedik csoport 21(1 tag, 996 üzletrészszel, a nyolcadik csoport pedig 165 tag, 687 üzletrészszel működik.
Szabadkán, 1905-ik év március hó 3-án.

hely iségében

Egyszersmind közhírré

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.
Az igazgatóság.




