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Az egycnetlenkedés.
Szinte elkerülhetetlennek tar

tották a komoly, tapasztalt poli
tikusok, hogy a szövetkezett pár
tok sokáig egyetértésben dolgoz
hassanak. És akik igy gondol
kodtak azok nem is csalódtak.

Említettük már, hogy a szö
vetkezett pártok vezérlöbizott 
ságában keresik az „árulónak" 
(hiszen olyan könyen dobálódz- 
nak az áruló szóval) elkeresz
telt férfit. Sőt tegnap már szóba 
hozták azt is, hogy uj vezérlő 
bizottságot kell alakítani. Elakar
nak onnan néhány szabadgon- 
dolkozásu férfit távolítani. Meg 
is nevezték ezt a férfit: Komjáthy. 
Mindez az egyenetlenkedés 
magja

Ez a mag mintha már esi- 'yekre íó ,ele™. gondolni hogy
ráznék is. Ha az uj párt or 
ganumának elismert fővárosi te 
kintélyes lap mai számát olvas 
suk, ennek egyes cikkeit másnak
mini az egyenetlenkedés csi-á- sokái« '®sz *s 'irre, kel1 
zásának nem tekinthetjük. Itt vetkeztetnünk Zichy Jánosnak
már nem csak gyanúsításokkal, 
hanem határozott vádakkal ta
lálkozunk. A vádak egyenesen 
Kossuth Ferencz és Apponyi 
Albert ellen vannak irányítva.
Hogy senki ne kételkedhessék 
állításunk valódiságában szóról 
szóra idézzük a P. H. kővet
kező sorait: , , .parthoz közel állók, a neppáit- 

„A tény az, hogy az ellenzé j.at rokonszenvezök azok, akik 
két alaposan lefözték azzal, hogy a koalíciós kormányt óhajtják.
Kossuth Ferencet meg Apponyi 
Albertét a Burgban levették a 
lábáról. Kevés előrelátással tett 
volt ígéretet Kossuth Ferenc az
egész ellenzék nevében. Nem is , különösen a fenti egyenetlen- 
a királyt és Tiszát terheli most I kedés lehetetlenné tétele miatt 
a felelősség, hanem Kossuth ig igaza van
Ferencet azért, hogy az ország- jje mjnd ez majd elvállik, 
nak e válságos időben nincs mj most csak megállapítani 
parlamentje." akartuk, hogy a bonyodalmakat

„Igen sajnálatos, hogy az el-ía letagadhatatlanul tölmerült 
lenzék vezetőinek egy részét le egyenetlenkedés csak szítja, ami-
lehetett venni a lábáról és most 
ennek következtében még to
vábbra is ellenőrzés nélkül ma
rad a felmentett kormány."

Íme az egyenetlenkedés leg- A király előtt,
kétségbevonhatatlanabb bizonyt- J

J I — S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  ~  

t i j  i i Budapest, 1905. március 9.V ajon most, a bonyodalmak , „ . A
közepette látva ezt az egyénét-' Pécsből táviratozzák, hogy Ofel-
lenkedést, nem merül-e önkény- sé«e ",a délel5tt tizenegy 6rakor 
teleniil is föl r /  i  kórrUq mi i^^ovszky Istvánt fogadta. A kihall- 
lesz majd akkor, ha megalakul 8alás ^ b ’amán főképet, a szövetke- 
véletlenül a koalíciós kabinet ? zettek katonai programijáról volt 
Az a féltékenykedés, mely m ár' szó- ,
is felütötte a fejét, nem fog-e ai Délután félkettőkor gróf Zichy 
kormányzásban oly ellentéteket János volt kihallgatáson, amely há- 
teremteni, melyek az államügyek romnegyed >ráig tartott, 
vezetésében kiszámíthatatlan bo- A kihallgatás után kijelentette 
nyodalmaknak lesznek a forrásai? ZichY János, hogy a válság hosszú

P's pttp íi kópdóspp itdít picit- Rióig ollHrtliat és hogy ogv koalíciós 
tünk megadta a feleletet & Buda- ko' ln i" í megalakításával megold
pesti Hírlap, mely épen ezért liatd lesz- 
már kezdetben határozottan ál
lást foglalt a koalíciós kabinet 
ellen. Mindolyan kérdés, m e-,

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, 1905. inárc. 9-én. 

Ma is rövid ülésre jött össze a 
Ház. Napirenden a választások van
nak cs; pán.

Elnök: Justh Gyula.
A jegyzőkönyv hitelesítése után 

nyilatkozatából, akit őfelsége ma [elnök jelenti, hogy Barabás Béla az
fogadott kihallgatáson. A gróf 
ugyanis a kihallgatás után ki
jelentette, hogy a válság még 
hosszú ideig eltarthat. Van tehát 
idő a megfontolásra. Van ideje 
a nemzetnek is, a koalíciós 
pártoknak is, amelyek közül 
különösen a néppárt és a nép-

a bajoknak, bárhogyan alakul
janak is a viszonyok, elejét 
vegyék.

Idő van rá, úgy látszik még

A függetlenségi párt már nem 
hive ennek a tervnek. És in
kább óhajtaná a ‘eljesen tiszta 
függetlenségi kormányt, amiben

böl ismét csak az államra há
ramlik kár.

ORSZÁGGYŰLÉS.

aradi mandátumot tartja meg és igy 
a váci kerület üresedésbe jut.

A napirend szerint a bíráló bizott
ságok, a könyvtári bizottság, a szám- 
vizsgáló bizottság, vamint a képvi
selőház egy jegyzőjének megválasz
tása következik.

Salamon Géza olvassa fel a név
sort.

A távollevőket Hammersberg László 
olvasta fel. A jegyzőségre a szabad- 
elvüpáit hivatalos jelöltje ismét Szőts 
Pál, az ellenzék azonban mindazon
által Okolicsányi Lászlóra szavazott.

Az eredmény az, hogy Okolicsá- 
nyira 183 szavazat, Szőts Pálra pedig 
121 szavazat esett. II lap üres volt 
és igy Okolicsányi Lászlót jelentette 
ki az elnök megválasztott jegyzőül.

A bizottságokra nézve a hivatalos 
liszta győzött.

Végezetül is a kérvénynyel meg
támadott mandátumokat sorsolták 
ki és a biráló-bizottságok tették le 
az esküt.

Elnök végül indítványozta, hogy 
mindaddig, mig uj kormány nincs,

a Ház napolja el magát. Ehhez a 
egyhangúlag hozzájárult, mire az 
ülés véget ért.

Háború.
Tokió, március 9.

Kuropatkin veresége nyilvánvaló. 
Az ütközet a legvéresebb volt az 
egész háború folyamán.

London, március 9.
A „Times" jelenti Pétervárról 

8-ától: Az oroszok a csata első 
tiz napján hivatalos számlálás sze
rint 33,000 embert vesztettek. Ezek 
között van 830 tiszt.

London, március 9.
A „Times*1 jelenti Pétervárról teg

napról: Carszkoje-Szelóba ma dél
után komoly hírek érkeztek. Kuro
patkin jelenti, hogy a japánok nagy 
haderői Mukdentől északnyugatra 
vannak és kényszerítik, hogy rög
tön vouuljon vissza.

Pária, március 9.
A Humanité hire szerint Pressensé 

képviselő a kamarában interpellál 
azért, hogy az orosz hajóhad sokáig 
időzik a madagaszkari vizeken.1

Tokio, március 9.
Oyama tábornok jelenti, hogy a 

japánok az oroszokat az egész vo
nalon visszavonulásra kényszerítik. 
Az oroszok sietnek észak felé, a ja 
pánok üldözik őket. Oyama jelentése 
leírhatatlan örömet kelt Tokióban.

Mukden, március 9.
A pétervári Távirati ügynökség 

jelentése. A harc Mukdentől három 
nap óta tart. Az orosz csapatok a 
Saho mellett lévő állásaikból és a 
bal szárnyon visszavonulnak a Hunho 
mellett megerősített vonalra. A Muk- 
denbe közeledő japánok tömörülnek. 
A Mukdentől északra előrenyomulok 
három versztnyire megközelítik a va
sutat. Lövcyeik elérik a vasutat.

Póris, márc. 2.
Az „Echo de Paris'* harctéri tu

dósítója jelenti: A japánok kény- 
szeritették Kuropatkint, hogy a cen
trumon és jobbszárnyon sietve ki
ürítse Mukdent és sietve vonuljon 
vissza Tienlin felé. A helyzet rend
kívül válságos, mert a japánok Muk
dentől északra hatalmukba ejtik a 
vasutat és az orosz hadsereg vissza
vonulási útját elvágni igyekeznek. 
Csak a japánok ellankadása esetén 
remélhetik, hogy esetleg visszavonul
hatnak.
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m enye.
A városi közigazgatásunk múlt 

félévi állapotának megvizsgálása vé
gett kiküldött bizottság által beter
jesztett jegyzőkönyv hitelesítése ma 
délelőtt ment végbe Bezerédy István 
főispán elnöklete alatt.

Az ügyforgalomra vonatkozólag a 
következő számadatok foglaltatnak a 
jegyzőkönyvben:

A közigazgatási iktatóba befolyt 
összesen 13878 ügydarab. A múlt 
félévi hátralék 233 darab. Az elin
tézés alatt álló 14111 ügy darabból 
14056 elintézést nyert s igy a hát
ralék összesen 65 darab.

A polgármesteri hivatalban Öt 
fegyelmi ügy lett megindítva. A fo
lyamatban állott régebbi öt fegyelmi 
ügygyei együtt nyolc ügy ideiglene
sen, kettő pedig végleges elintézést 
nyert. Beérkezett 1006 elnöki, 474 
anyakönyvi, 12 központi vájasztmányi 
és 41 közigazgatási bizottsági ügy
darab.

Az árvaszékhez beérkezett 7 elnöki,
és 4820 árvaszéki ügydarab.

A rendőrkapitánysághoz heérkezett 
14553 kapitányi, 7201 kihágási, 395 
iparkihágási, 1483 bünfenyitő; össze
sen 23632 ügydarab.

A járlatkiadóhivatalnál kiállíttatott 
25588 drb 10 filléres, 17577 darab 
6 filléres és 547 darab 4 filléres 
járletlevél.

A községi bírósághoz 3809 panasz 
érkezett.

A számvevőséghez 4478; a t. 
ügyészséghez 1159; a t. főorvosi 
hivatalhoz 195 és a mérnöki hiva
talhoz 1220 iigydarab érkezett.

Az iktató hivatalba 13878 tanácsi, 
620 közig, bizottsági, 245 kihágási, 
25 igazoló választmányi és 7 bíráló 
választmányi, a kir. adóhivatalba 
14056, a levéltárba pedig 14014 
ügydarab érkezett.

A lefolyt félévben összesen 78 
tanácsülés, 5 rendes és 1 rendkívüli 
közgyűlés tartatott.

Munkásigazolvány kiadatott 295 
darab.

Pénztári állapot a házi pénztárnál 
70799 kor. 21 fillér, a letétpénztárnál 
129902 kor. 10 fillér, az árvapénz
tárnál 8097 kor. 78 fillér, a javadalmi 
pénztárnál 9070 kor. 90 fillér, a 
városi adópénztárrál 120067 kor. 39 
fillér.

Forradalom Oroszországban.
Gapon újabb proklam ációja.

Páris, márc. 9.
A „Matin'1 Géniből állítólag köz

vetlen forrásból azt a tudósítást 
kapja ottani tudósítójától, hogy si
került neki Gapon lelkésznek egy 
újabb proklamációját megkapni, 
amelyet az orosz {parasztsághoz in
tézett, de még nem bocsátott közre. 
Ez a tudósító is meg van győződve, 
arról, hogy uj forradalmi események 
vannak készülőben Oroszországban, 
amelyek igen rövid idő alatt követ
kezhetnek be. Gapon újabb prokla- 
mációjáuak az a hivatása, hogy ez 
eseményeket előkészítse. A fórra- j 
dal mi bizottság sok százezer pél-! 
dányban nyomatja ki Gapon felhí
vását s a nyomtatványokat külön
böző utakon és módokon fogják a 
a határon átcsempészni. A prokla
máció többek közt ezeket tartal
mazza :

„Hozzátok, ki-, városok és

ségek parasztjaihoz és lakóihoz for
dulok; hozzátok, elnyomottakhoz, 
kizsákmány oltakhoz, jogfosztottak 
hoz, akik a nyomornak és Ínségnek 
kivagytok szolgáltatva. Valamennyie
teket fölhívlak, hogy legyetek bírák, 
ítélj, orosz nép. Akárhogy birásko- 
dol, ítélj a fölött, amit én mondok.<

E bevezetés után behatóan ismer
teti Gapon a január 22-iki pétervári 
eseményeket, amelyet hallatlan vé
teknek és bűnnek minősít. A kato
nákat, akik a nép közé lőttek, Kái
noknak nevezi. A továbbiakban Gapon 
felhívja a parasztokat, újoncokat és 
tartalékosokat, hogy tagadják meg 
a keletázsiai háborúba vonatkozó 
szolgálatot, hogy minden képzelhető 
módon harcoljanak a kormány és 
a cárizmus ellen s tegyék lehetővé 
a demokratikus regime inaugurálá- 
sát. Ami a kormány tagjait, a hiva
talnokokat és a pópákat illeti, ezeket 
meg kell gyilkolni, hogy a Péter 
várott és a vidéken agyonvert mun
kásokat megbosszulják.

„Áljunk bosszút testvéreinken “
— úgymond tovább — „áldozzuk 
föl magunkat önmagunkért, roko
nainkért, népünkért. Ha ez teszszük, 
nagy, világtörténelmi tettet követünk 
el. Éljen a fegyveres fölkelés, hogy 
a nép a szabadságot és jogot ki
vívja! Éljen a szabadság mindenek
nek! Egész Oroszország minden 
nemzetisége részesüljön a szabadság
ban! Éljen a munkálkodó nép által 
választott alkotmány hozó gyűlés!"

Sergius nagyherceg gyilkosa.
A Prágában megjelenő „Narodni 

Listy“ azt a majdnem hihetetlen 
hirt közli Pétervárról kapott tudósi 
tás nyomán, hogy Sergiusz nagy
herceg gyilkosának személyazonos
ságát már megállapították. A gyilkos
— e hir szerint — Obolenszky 
herceg és igy érthetővé válik, hogy 
a nagyherceg özvegye a gyilkost bör
tönében meglátogatta.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és museum. Nyitva 
iz«rdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
f«‘le vendéglő.ben.

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

Március 11. A kereskedelmi egyesület 
estélye saját helyiségeiben.

Március 14. D. u. 6 órakor a Szabad 
Lyceum hazafias ünnepe a főgimnázium 
dísztermében.

Március 26. A szaba ’kai lóver-eny-egy
let közgyii ése.

Szabad L yceum -E gyesü let 
hazafias ünnepélye.

A szabadkai Szabad Lyceum-Egye
sület áldozni óhajtván a hazafias és 
nemzeti érzéseknek, március idusát 
nem egyszerű felolvasással, hanem 
bővebb programmu ünnepély lyel 
akarja megülni.

Az ünnepély a főgymnasium dísz
termében lesz március 14-én —
kedden — délután pont 5 órakor. 
Az ünnepély tárgysorozata a követ
kező: Hymnus; énekli a szabadiai 
Dalegyesület. Ünnepi beszéd; tartja 
dr. Bolits József egyesületi alelnök. 
Petőfi; irta és szavalja Patyi István,

tanitónőképzőintézeti tanár. Küzde
lem a magyar nyelvért; felolvassa 
Loosz István, főgymn. tanár. Március 
Idusán; irta Ábrányi Emil, szavalja 
Patyi István. Szózat; énekli a sza
badkai Dalegyesület.

— Március idusa. Március 15. 
megünneplésének program inját a 
függetlenségi kör kebeléből kikül
dött bizottság véglegesen a követ
kezőképen állapította meg: Fél 10 
órakor ünnepi istentisztelet a Szent- 
Teréz templomban. 10 órakor disz 
ünnepély: 1. Hymnus, előadja az 
ipartestületi dalárna. 2. Megnyitó 
beszéd, tartja: Varga Károly or
szággyűlési képviselő. 3. Ünnepi be
széd, tartja iMokossay Mátyás espe
res plébános. 4. Március 15. Ábrányi 
Emiltől, szavalja dr. Ács Jenő. 5. 
Emlékbeszéd, tartia dr. Zsulyevics 
Antal ügyvéd. 6. Szózat, előadja az 
ipartestületi dalárda. Este fél 8 
órakor társas vacsora a Hungária
nagytermében.*

—- Ahitat ideje. A kath. egyház 
kebelében kezdetét vette a nagyböjt, 
a vallás útmutatása szerint az áhi
tat és magábaszállás ideje. Minden 
vallás institutioi közt feltaláljuk a 
böjtöt, mely tisztítja a lelket s 
emeli a magasabb, tisztullabb légkör 
felé, a merre az Is en lakozik. A mi 
szabadkai buzgó vallásos népünk, 
különös szigorúsággal vigyáz a böjt 
megtartására s teljes leikével csüng 
a vallás oktató és vigasztaló sza
vain. Hamvazó szerdán d. u. 3 óra
kor kezdődött a nagybőjti szenPbe- 
szédek sora, a mely alkalommal a 
hatalmas kéttornyú sz. Teréz tem
plom nem volt képés befogadni a 
hívőket és sürü nagy tömegek lepték 
el a külső teret is. Á szerdai szent 
beszédet Fiedler Lajos sz. terézi 
káplán tartotta. A magyar szent be
szédek szerdán d u 3 órakor kez
dődtek, a bunyevác sz. beszédeket 
pénteken d. u. 3 órakor Hegedűs 
uénárd káplán tartja. A magyar sz. 
beszédek a következő sorrendben 
tartatnak: márc. 15 én Fiedler Lajos 
káplán, mérc. 22-én Lukácsy István 
hitoktató, márc. 29-én Aczél Gyula 
hitoktató, ápr. 5-én Lukácsy István, 
ápr. 12-én Hervanek Ödön hittanár, 
ápr. 2 -én Takács Gáspár hitoktató. 
A sz. ferencrendi atyáknál a ma 
gyár szent beszédet pénteken d. u. 
3 órakor a főt. Quardian, a bunye 
vác beszédeket szerdán d .u. 3 órakor 
Lipozinovics Szilvér atya tartja.

— Szem élyi hir. Dr. Biró Ká 
roly polgármester tegnap este a fő
városba utazott, és a helyben épülő 
műtrágyagyár ügyében a miniszté
riumban ma délelőtt megtartott tár
gyaláson részt vett.

— Szum onkéroszék Buján Bez
rédy István főispán elnöklete ala 
tegnapelőtt délután 4 órakor ke 
dették meg a bajai közigazgatá 
hivatalok ügykezelésének megvizsg 
lását. A számon kérőszék tegnap dé 
után nyert befejezést és az elnök 
főispán az esti vonattal Szabadkái 
visszaérkezett. A bajai ki zigazgatá
bizottság rendes havi ülése is teg
nap lett megtarLva.

— Tömeges m agszállitós az 
állam nak. Makfalvay Géza földmi- 
velésiigyi államtitkár, Sierbán János 
jószágigazgató kíséretében e napok
ban meglátogatta Mauthner Ödön 
cs. és kir. udvari magkereskedésének 
Budapest, Roltenbiller u. 33 sz alatt 
levő telepét és az állam részére 
nagyobb megrendelést tett lóhere 
és lucerna magból. Ez alkalommal 
nagy érdeklődéssel megtekintette az 
egész telepet, hol most a tavasz

idején 140 főből álló személyzet 
bonyolítja le a mag szétküldésének 
nagy munkáját.

— A képviselő választók össze
írása. A központi választmány hol
nap délelőtt 11 órakor ülést fog 
tartani dr. Biró Károly polgármester 
elnöklete alatt, melyen a képviselő 
választók névjegyzékének összeírását 
eszközlő bizottságot fogják megvá
lasztani és kiküldeni, hogy a törvény 
intézkedésének megfelelőig az ösz- 
szeirást április 15-ig eszközöljék.

— A honvédség tűzoltó i k ik ép 
zése Skozza Zoltán tűzoltó főpa
rancsnok holnap kezdi meg a hon
véd huszár legénység tűzoltói kikép
zését. Holnaptól kezdve tehát a hu
szárok a honvédgyalogos legénység
gel együtt fogják naponként gyako
rolni a tűzoltás munkáját a városi 
tüzőrség laktanyájában.

— A trachom a veszedelm e. Az
egyptomi szembetegség terjedése vá
rosunk bel- és külterületein, dacára 
a nagymérvű óvintézkedéseknek, -- 
ijesztő mérveket ölt úgy, hogy k:- 
számithatlan az a veszedelem, re iy 
lakosságunkat fenyegeti. Az elmúlt 
félévben ugyanis 1754-el szaporodott 
a trachoma-betegek száma; — a 
megelőző félévben maradt 2266 be
teggel együtt a kezelés alatt állók 
száma 4920-ra szaporodott. Ezen 
óriási számból csupán 684 gyógyult 
meg teljesen, 213 eltávozott vagy 
meghalt s igy a legutóbbi félév végén 
3123 trachomás szabadkai lakos volt, 
ami azt jelenti, hogy e veszedelmes 
bajban szenvedők száma egy félév 
alatt 817 egyénnel szaporodott. Sza
badkán ez idő szerint 17 rendszeres 
trachoma-rendelő van és pedig a 
belterületen 5, a külterületen pedig 
12, amelyekben öt orvos látja el a 
gyógykezelés munkáját.

— Halálozás. Özv. Kopp Mihályné 
Sziebenburger Mária ma reggel 88 
éves korában végelgyengülés követ
keztében elhunyt. Az elhunytban 
Kopp Etel, a helybeli polgári leány
iskola tanárnője édesanyját gyászolja.

— Belgrádi sikkasztó Szabad
kán. A belgrádi rendőrség egy ki
küldöttje Gzvetkovics Milán detektív 
érkezett ma Szabadkára, aki egyik 
ottani pénzintézet sikkasztóját nyo
mozza most a mi környékünkön. A 
detektív, mint a rendőrségnél elő
adta, Petrovics Zsifkó nevű belgrádi 
banktisztviselő kézrekeritóse végett 
lett kiküldve. Petrovics a belgrádi 
Izvodna pénzintézettől 10.000 koro
nát sikkasztott és a pénzzel állítólag 
Magyarországba szökött. A rendőrség 
kiküldöttje eddig kinyomozta, hogy 
a sikkasztó Temesváron tartózkodott 
és megfordult Szegeden és Szabad
kán is, innen azonban néhány órai 
tartózkodás után, mely időt egyik 
belterületi korcsmahelyiségben töl
tötte, tovább utazott.

— Feldlihödt bika. Mono.-tor- 
szegen, a község csordását az egyik 
bika a községháza udvarán megtá
madta és szarvára kapta. A szeren 
csétlen embert csak nagy nehezen 
tudták kiszabadítani a halál torká
ból. Sérülései igy is veszélyesek, 
mert nemcsak a mellkas sérült meg, 
hanem a bika egyik szarva a csor
dás vékonyába is behatolt.

— Sok j ónzt takarít, ha vá-
szonnemü, női és férfi fériinemü 
közvetlen gyárakból' rendel. Gim 
Kereskedelmi iroda Budapest, Kere- 
pesi-ut 65. szám.
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Innen onnan.
A holló sajtot evett a fán Finom 

rokfortit. Arra ment a róka és kérte 
öt, énekelne neki valamit, remélve, 
hogy a holló csőrében levő sajt a 
földre esik.

A holló azonban már ismerte ezt 
a mesét még elomista korából azért 
hát óvatosan letette maga mellé a 
sajtolt és lekiáltott a rókának: Saj
nálom, Fuchs ur, de nagyon rekedt 
vagyok! — szólt és folytatta a sajt
evést.

* *♦
A szamár egyszer egy oroszlán

bőrre tett szert. Felhúzta, kiment az 
országutra és rémitgette az arra- 
járókat.

Arra jött egy öreg házaló, ki ször
nyen megijedt az oroszlánnak vélt 
szamártól. A szamár azonban nem 
azért.szamár, hogy ne legyen szamár. 
Ahelyett, hogy kiaknázta volna az 
öreg rémületét, odaállt eléje, lehúzta 
az oroszlán bőrét és — eladta az 
öregnek. (Azért még se volt hát
olyan szamár.)

* +*
A férfi ha megházasodik, abban 

a reményben veti el a kockát éppen, 
mint a nő, hogy vagy mennyország, 
vagy pokol.

És csak aztán látja, hogy se meny-
ország, se pokol! . . .

* **
Egy fiatal menyecskéhez, aki remek 

stafirungot kapott, beállít egy házaló.
— Tessék parancsolni valamit 

nagyságos asszony.
— Köszönöm, mindenem van 

nincs semmire szükségem.
— Igazán semmire?
— Úgy van.
— Akkor tessék megvenni ezt az 

imakönyvet és hálát adni az Isten
nek, hogy olyan jó sorban van.

Dreyfus Alfréd Budapesten.
— Saját tudósítónktól. —

Budapes), március 9.

Érdekes vendége volt a napokban 
a fővárosnak, akinek azonban sikerült 
szigorú inkognitóját napokig meg
őrizni, s igy elkerülni minden tünte
tést, a melyet izgatóan érdekes 
személye esetleg felidézhetett volna. 
A szenzációs francia árulási pör 
hőse, Dreyfus Alfréd járt itt s pár 
napot töltött Budapesten. A látogatás 
természetesen teljesen magánügyei
nek elintézése céljából történt, amely 
azonban magában véve is érdekel
heti a közönséget.

A vendég egyik előkelő dunaparti 
szállodában vett magának egészen 
szérény lakást, ahol azonban nagyon 
keveset tartózkodott. A bejelentő
lapra Ernest Dufayel nevet irt és azt 
mondta, hogy üzleti ügyekben tar
tózkodik Budapesten.

És valóban a hires Dreyfus kapi
tányt tényleg üzleti ügyek hozták a 
raauyar fővárosba. Mint értesülünk, 
egy nagy gyártelep létesítésén fára
dozik, amely Budapest legnagyobb 
gyártelepeit is felülmúlná. Hogy mi
féle üzemet folytatna a gyár, arról 
ezidőszerint még semmi sem szi
várgott ki, annyi azonban bizonyos, 
hogy Dreyfus kapitány tervének szen
zációs volta különösen ebben a kér
désben foglaltatik.

Hogy tervével tény leg a lehető 
legkomolyabban foglalkozik, bizo
nyítja az, hogy ittartózkodása alatt 
napokig állandóan kocsin ült és foly
tonosan látogatásokat tett. Mint biz
tos forrásból értesülünk, Dreyfus

Alfréd összesen tizennégy előkelő 
budapesti embert, különösen az üzleti 
világ előkelőségeit látogatta meg és 
mindenütt hosszabb ideig tartózko
dott.

Mindenekelőtt egy országgyűlési 
képviselőnél tette tiszteletét, aki an
nak idején a Dreyfus-párti sajtó 
egyik nagyfontosságu harcosa volt. 
Tőle csak a budapesti viszonyokról 
tudakozódott, s hogy ezek nem vol
tak ellenére, bizonyítja az, hogy 
folytatta tárgyalásait.

Többi látogatásai között legneve
zetesebb az, amelyet a Leszámítoló 
Bank igazgatójánál tett. Az emlí
tett pénzintézettel folya tott tárgya
lásai, úgy látszik, eredményesek is 
voltak. Ott többször megjelent és 
tervének kiviteléről, mint befejezett 
dologról beszél.

Kijelentette azt is, hogy legköze
lebb ismét Budapestre jön tárgyalá
sának folytatása céljából, sőt azt is 
érintette, hogy ha terve sikerül, 
esetleg állandóan budapesti lakos 
fog maradni. Nem lehetetlen hát, 
hogy Dreyfus Alfréd már a közel 
jövőben magyar honos lesz.

Jó tanácsok.
L. R. nyomán versbe szedte F. S.
Munkálkodj csak agygyal, kézzel, 
Szembe szálhatsz kórral, vésszel.
Hogy ha ép a lelked, tested,
Bajok rád hiába lesnek.

M értéktek n módon élve 
Sülledsz undok szenvedélybe.
Fonnyad tested, fogy az erőd,
Nem vavy oly friss, mint azelőtt.
Éjjelezés, bor, pá'inka
Nem egy embert vitt már sírba.

H ázad tája legyen tiszta,
Hogy a napfényt verje vissza. 
Bútorodon, edényeden 
Piszok és szeny sohse legyen.
Fürödj gyakran, mosd rneg kezed,
H a  az evés elérkezett.
Ágyadat is tisztán vessék,
Tisztátlanság kész betegség

Nyers hús s tej, ha nincs felforrva, 
Meg nem bírja ember gyomra. 
Galandféreg s egyébb állat,
Ezen módon beléd állnak.
Gyümölcs is, ha  még nem érett, 
M egrontja a gyomrod, véred 
Lassan s jól rágd eledeled,
Hogy ne terheld gyomrod beled.

Jól ügyelj rá. honnan veszed 
Az iváshoz való vizet.
H a mocsaros földből lakad,
Könnyen megronthatod magad.
Rossz a kút ha nincs fedele,

I Mert a sznnny igy hullhat bele.
' Sok nyavalya ekkép támad,
í Mikor késő már a bánat

Jó levegő istenáldás,,
A tüdőre nagy megváltás 
Nyitva legyen minden ablak 
Hol emberek élnek laknak.
E tanácsot jól megfogadd :
Szellőzd gyakran lakásodat 1 
Rossz levegő két nyayalya,
A ki szívja, kárát vallja.
Ki él dohos levegőbe,
H am ar kerül temetőbe,
Mert beptika esik belé,
Vesztét igy már nem egy elé,

H a építesz műhelyt, házat,
Sohse árt a nagy vigyázat.
A talaja legyen száraz 
S a beköltözéssel várhatsz,
Míg a fala szárazra vált, 
így kerülsz ki hajt és halált.
Pincébe ne tedd lakásod,
M ert magadnak sírod ásod.

Ne fütsd szobád tulmelegen,
De azért hideg se legyen.
Kályhád csővét ha elzárod,
A parázsból széngáz árad.
S megmérgezi tüdőd, véred,
Hogy a reggelt meg se éred.

Ússzál, fürödj, ápold tested,
Kórság éri csak a restet.
Éjjei térj c n k  piti nőre,

Hogy kaphassál friss erőre.
A kinek a teste edzett,
Azzal baj még ki nem kezdett.

Keféljed az öltözeted,
H a felöltöd, ha leveted.
Gyorsan, könnyen szállhat rája 
A betegség rossz csirája.

Drága kincs a szemed fénye, 
Minden ember óva védje.
A homályban árt a dolog, 
Szemed hamar bajban forog. 
Olyan legyen műhely, szoba, 
Hogy a napfény essék oda.
Hol kicsiny és piszkos ablak, 
O tt nyavalyák bőven laknak.

A marhárul és kutyáiul, 
Nyavalya rád könnyen hárul.
Ne csókoljad az állatot,
Mert azt könnyen megbánhatod. 
Lépfene és a veszettség 
Így okozták soknak vesztét.

A ki figyel, sokszor hallja,
Mily gyakori s nagy nyavalya,
A beptika vagy tüdővész,
Melybe annyi ember elvész. 
Hogyha tested jől ápolod,
E baj veled biz ki nem fog. 
Nyirkos lakház, sok pálinka,
Sok embert vitt igy már sírba.
A hol lakik tüdőbeteg,
Ott maradnod nem jó neked.
A mit kiköp, az kész veszély, 
A íbacillus mind ebben él,
S a köpésből, ha megszárad,
A bacillus beléd szállhat.
Külön szoba s külön edény,
Ily betegnél ez van helyén.

Himlő ellen gyermekedet 
Beojtaui el ne feledd,
M ert a himlő nagy betegség, 
Vigyázz,^hogy bele ne essék.

H a betegség bántja tested,
A kuruzslót ne keressed.
A kuruzslás árt csak néked, 
Tönkreteszi egészséged.
Orvos tudja csak egyedül,
Mitói bajod megkönnyebbül.

Vésd be m agyar vérem, ime 
Mit javasol versem rime ! 
Tanácsim at ha követed,
Olya i kincset adtam neked, 
Melytől baj, gond szerte szélied 
ügy  hívják, hogy : boldog élet.

Gyilkos lókötök.
(Saját tudositónktól.)

Folyó hó 7-én hétfőn virradóra 
egy felfegyverkezett rablóbanda ösz- 
szejárta a jobbmódu nagykorpádi 
gazdák istállóit s kilenc helyen kí
sérletté meg a lólopást. Fajkó János 
jómódú gazda istállójában 5 darab 
fiatal csikó volt, melyről a banda 
tagjai jó előre tudomást szereztek.

Egy és két óra közt az istállót 
-  hol a gazda fogadott nős fia aludt 
feleségével — körül fogták s óvato
san kivezettek egy csikót. Vakme
rőségükben annyira mentek, hogy 
egy üres kocsi elé akarták fogni az 
erősebb csikókat, a többit pedig a 
kocsi oldalához kötve akarták el
vinni.

A ló kopogására az asszony fel
ébredt, rémülve költé fel férjét, aki, 
midőn az istállóban hült helyét ta
lálta a legszebbik állatnak, egy vas- 
villát ragadva, kirohant. Közel az 
istállóhoz egy szalmakazal mellett 
állt egy ember a lopott csikóval.

A rabló nem várta be — mig a 
gazda megtámadja, — hanem fegy
verével hasbalőtte. A zajra a szom
szédok s a család többi tagjai fel
ébredtek, de a gyilkos banda meg
ugrott.

A meglőtt ember irtózatos sebével 
alig marad életben, mivel a gyorsan 
előhívott orvos ló nagy szemű serét 
nyomát konstatálta a félholt em
beren.

Ezt megelőzőleg nyolc helyen jár
ták össze az istállókat s egy helyen 
még az istállóban lévőkre be is lőt

tek, hol a megrémült család moc
canni sem mert. A szabási csendő
rök, kik rögtön siettek a tett szín
helyére, erélyes nyomozást indítottak 
meg a gyilkos banda letartóz
tatására.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Pénteken: Arany virág, eredeti
operette.

Szombaton: Aranypatkó, vígjáték
(újdonság.)

Vasárnap d. u : A drótostót.
este: Télen, népszínmű.

Hétfőn: Aranypatkó.
Kedden: János vitéz.
Szerdán: Aranylakodalom (dísz

előadás).

REGÉNY CSARNOK.

4
Mari napról-napra csendesebb lett; 

a reménynyel együtt testi ereje is 
fogyatkozott; a nehéz óra, mely egy 
atyátlan gyermeknek ad majd életet, 
mindinkább közeledett és Mari mind
inkább gyöngült. A szomszéd ur 
néma aggodalommal szemlélte kis 
leánykáját, igy hívta Marit, Baumné 
pedig egy szép napon komolyan kér
dőre vonta.

Mari bevallotta, hogy megcsalták, 
de azért mégis vonakodott bevallani 
a csaló nevét. Állapota egyre aggasz
tóbb lett, mig nem Baumné kényte
len volt orvosi segélyt hozni.

Az orvos figyelmesen megvizsgálta 
a leány állapotát, azután a fejét 
rázva rendelte meg a gyógyszert és 
Baumné kérdésére őszintén meg
mondta, hogy a lelkifájdalom fel
emészti a leány testi erejét, s hogy 
nem lesz elég erős átszenvedni a 
nehéz órát.

Ez a nehéz óra elérkezett, Mari 
fiúnak adott életet. Az orvos nagyon 
is igazat mondott, hogy az éjt nem 
éli át. Mari érezte, hogy meg kell 
hallnia és a szomséd ur kérdésére, 
hogyan érzi magát, mégis ezt felelte:

— Jól, szomszéd ur.
Baumné e feleletre az ablak leié 

fordult, hogy elrejtse könnyeit. Nem 
szerette, ha ilyen gyengeségen ér
ték. A szomszéd ur uralkodott maga 
fölött, jól lehet arcizmai rángalódz- 
tak a fájdalomtól.

Az egyetlen, rozoga széket az 
ágyhoz húzta, a beteg mellé ült, 
és hideg izzadtságtól borított kezeit 
a saját kezével melengette. Baumu < 
a szobában keresett foglalatosságot, 
nesztelen járva föl és alá.

Két óra múlhatott el igy. Mari 
mozdulatlanul feküdt; szakadozottan, 
fájdalmasan lélekzett. A szemei le 
voltak hunyva; homlokán hideg ve
rejték gyöngyözött. Gyermekének 
sírása uj erőt adott neki. A gyermek 
élelmet kért.

Mari a gyermek felé tett egy 
mozdulatot, hogy az anyai köteles
ségek legódesebbikét teljesítse; de 
erőtlenül esett vissza fekhelyére. 
Ajkai fájdalmasan vonaglottak.

— Hivja Baumné asszonyságot, 
kéré gyenge hangon.

Ez már ott is volt az ágya mellett.
— Érzem, hogy maghalok, szólalt 

meg Mari rohamosan gyengülő han
gon. Nemsokára végem lesz.

E szavaknál könycseppek csurog
tak végig arcain.

— Gyermekem . . . suttogá rövid 
pihenés után,. . . gyermeke.n . . .  a 
levél . . .  A szava elakadt.

Baumné önmagával küzküdött.
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Legyen nyugodt. Mari, szólalt 
meg azután, csak nehezen fojthatva 
el könyéit, úgy ahogyan tehetem, az 
anyja leszek gyermekének.

A haldokló megbékülve mosolygott. 
— Ami gyenge erőmtől telik, szólt 

ünnepélyesen a szomszéd ur, azt én 
is elkövetem, s gondoskodni fogok a
gyermek jólétéről.

- Köszönöm, ejtette ki Mari eről
ködve ezt a szót, s ej ekedve tekin
tett aggodalmának tárgya felé. Baumné 
megértette a tekintetet. Szeretettel
jesen vette föl a gyermeket s tar
totta anyja felé, hogy ez az utolsó 
csókot lehelje reá.

Az anyai szeretet mindenható 
ereje utoljára lobbantotta föl a hal
dokló erejét; még egyszer keblére 
szorította magzatát s azután vonásai 
merevekké, mozdulatlanokká lettek. 
A kínzóit szívből nehéz sóhaj fakadt, 
a test megrándult, még valami rövid 
küzdelem és a nép gyermeke kin- 
szenvedett.

Csend volt a szobában. Baumné 
zokogva tartotta a gyermeket karjai
ban és saját fiára gondolt. Mi lett 
vJna belőle, ha ő is meghalt volna? 
Bensejében ismételte a halottnak tett 
Ígéretét; hiszen a karjai még erősek, 
munkaképesek; amig egy falatka 
kenyere lesz, azt megosztja ezzel az 
atyátlan, anyátlan gyermekkel.

A szomszéd ur némán lépett a 
halotthoz és befogta a szemeit.

— Aludjál békében, szegény gyer
mek, suttogta és kezével végigsimi- 
tolta az elhunytnak hideg homlokát. 
Most már jól érzed magadat; a halál 
jó barátod volt. A szived nagyon is 
tiszta volt ahhoz, hogy szégyenteljes 
életet éljen.

(Folyt, köv.)

LAKÁS HIRDETŐ.
fill. Egy HU. 
lakás h irdetés!

A kertek rendezésére

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

I) L G 0  V 1 C II i M K E.

Deák-utcában

egy emeleti l a y s  Ijlaüd
május 1-től. — Cim a kiadóban.

a Tompa-utcában a Vörös- 
------ ökör iskola közelében

e g y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l  
te r ü le t te l ,  3 0  m e te r  u t
c a i v o n a lla l, m e ly  h á z 
é p í t é s r e  legalkalm asabb,
jutányos áron, kedvező fiizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban

Egy nagyobb

üzleti h ely isig
a Rudics-utcában máius 1-től kiadó.

Tiszt urálinál
alkalmas az uj honvédlaktanya köze-
ében, egy igen szép laRás istálóVal
Híadó.-------Cim a kiadóhivatalban

2  s z o b á s  l a k á s
konyha, éléskamra, fáskamra pincével 
az udvarban jó ivóvízzel 1905. május 
1-től a rendező pályaudv. szemben

k ia d ®

a kertkedvelő n. é. közönség becses 
pártfogását felhívom az évek óla 
fenálló kereskedelm i kertészetem 
ben cserepes növények, rózsafák 
s m elegágy! saláta, retek, ugorka,

m éltányos árou kapható.
Villák, udvazi kertek, nagyobb 

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

Telepem: Nagys. dr. P u rg ly -fé le  j 
kert, az uj lelencház háta m egett, I 
villam os m egálló, szegedi szőlők , 
egyenes ut he a kertészetbe. Me
leg ágy terményeim u. m. retek, 
saláta stb. KISS ISTVÁN fűszer- 
kereskedésében Kossuth-u'cában kap
hatók.

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

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve tisztelettel

Vágó G y ö r g y ,
kereskedelmi mükertész.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden hzó 3  f i l l é r  YftHtng betűkből e  
f i l l é r .  Lefkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Lakás változás. fe ; .
szülésznő lakását Petőfi-utcza ícsirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

íwVíl L A T IlaL 8ZÓP felvétetik. —IR J Í ln v l H vft Szerb nyelvet bírók előny
ben részesülnek. A jánlatok „Gyakornok" 
jelige alatt a kiadóhivatalba cimzendők.

Zongora cimhaloiii
rónáért eladó és megtekinthető Kölcsey- 
utca 2*2. I. em.

I o v o h v / ó s  tízéP szahadkai 'a g y  bács-
■ *v» t l V / j A i .  kai asszonynyal leveleznék. 
Levelet diszkréció cim alatt a kiadóba várok

Megvételre keresek.
hid közelében kedvező feltételekkel. I. kör 
Gém utca 420.

Ili öl hasáb nyárfa g
ben együttesen eladó. Öle G frt 50 kr. 
Cim a kiadóban.

2 0 0  h«Rtó
bácsalm ási sző lőtelepem en

termelt kitűnő minőségű
v e g y e s  fa jit  4 —5  év es

fehér aszta li bor

tudakozódni

KHB
Vasúti aVagy fllatnV asuti

alkalmazottaknak igen alkalmas

lehet ugyanott a ház
mesternél.

Búzás Lidia

e lad ó .
M a r tin o v ic s  B é la

Szabadba, Széchenyí-tér 101.

P a llo s o n

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

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

háztulajdonos
egy szép kényelmes

v illa  e la d ó
Cim a kiadóhivatalban.

200 CJ-öl kerttel az úgynevezett 
„párhuzamos“-uton 550 forintért —

Alapos oktatást ad
Zongorajáték, továbbá 

magyar, német, franczia
és latin nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
biró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki
adóhivatalban k aph a tó.

Bővebbet a kiadóhivatalban

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 
értesíteni, hogy SZABADKÁN, D eák-utca 1 
szám (volt báró Rudics-féle házban)

fiirdd szoba
• - CÍ05SÜ be-
rendezésedet a

tékban

szi

D E U T S C H  A L B E R T .

János A n ta l
illany- és gázberendezési
— S z a b a d  k á n - - - - - Eötvös-ii te

Mintaraktár megtekinthető.
Tervezetekkel 5̂ ItflW oM tocI szikesen szolga oH. 

Ugyanott egy tanonc felvétetik.

tisztelettel

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




