
III . é v fo ly a m . 6 3 .  s z á m . S Z A B A D K A , 1 9 0 5 . P é n te k , m á r c iu s  17. Ára 2  fill.
ZF

Előfizetési árak :
Ege -z évre 12 kor., léi évre 6 korona 

negyed évre 3 kor. MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

P O L I T I K A . I S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

A válság.
Tartozzék bárminő párthoz 

valaki, legyen akár a régi sza- 
badelvüpárt embere, vagy lelkes 
hive a győztes ellenzéki koalí
ciónak, — ha igaz hazafi, a 
válság húzódása egyaránt aggo
dalmakkal tölti el.

A nemzet nyilatkozott, a több
ség a régi ellenzék részén van, 
a kibontakozás útja majdnem 
tisztának és egyetlennek látszik 
s mégis a helyzetet ismerők azt 
mondják s az igazat mondják 
ezzel, hogy nincs kibontakozás 
semmiféle irányban.

Ha ez igy van, ez csak azt 
jelentheti, hogy elejétől kezdve 
hamis és nem igaz alapokon, 
nem természetes alapokon in
dult az egész háborúság s az 
a sok valótlanság és lermészet- 
ellenesség, félrevezetés, ami 
összehalmozódott, boszulja meg 
magát ma.

Egy osztrák politikus azt 
állítja, hogy ott kezdődik a hiba, 
ahol a kiegyezési törvényt más
kép ismertették meg Bécscsel, 
mint amilyen értelemmel azt a 
magyar nemzetnek magyarázták.

Ilyet mondhat egy osztrák, 
de mi tudjuk, hogy Deák Fe- 
rencz soha kétszínű politikát 
nem folytatott s hogy a 67-es 
törvények az összes nemzeti 
jogokat magukba foglalják és 
tért engednek a 67-es alap 
nemzeti irányú kiterjesztésére 
egész világossággal és csupán 
a politikai okosság ismerte fel 
benne a fokozatos fejlesztés 
elvét.

Nem kell tehát olyan mélyen 
visszanyúlnunk a bonyodalom 
csomójáért, elég, ha arra uta
lunk, hogy az utóbbi kormá

nyok kerülni akarva a közgaz
dasági harcokat, haladtak né
mán a fejlődés utjain.

Ezt a helyes politikát követve, 
a szabadelvüpárt is engedte, hogy 
a nemzet a szélső irányok felé 
ragadtassák olyan pontokra, 
amelyeken már a koronával 
megegyezni képtelen. Vissza
tartották a rohamos fejlődést, 
amig az most elementáris erő 
vei törve ki, szélsőségekbe 
csap.

1867 óta — az egy Bánffy 
aerát kivéve -  a nemzeti tö
rekvések iránt nem lelkesedett 
senki, Bánffyt pedig ugyan
azon nemzeti obstrukció buk
tatta meg, amely a nemzeti 
jelszavakkal ma győzedelmes
kedett.

Ez is egyik ellenmondása a 
helyzetnek, valamint az is, hogy 
a legellenszenvesebb elemek is 
egyesültek a legrokonszenvesebb 
nemzeti politika védelmére, va 
lamint az is, hogy az ország 
legteliétségesebb, leghivatottabb 
államféríia a helyzet ismeretétől 
áthatva Ítélte meg a nemzet 
hangulatát, hogy teljes jóhisze
műséggel vitte harczba párt
ját és az országot s főleg pedig 
az, hogy a győzelmes ellenzék 
sokkal súlyosabb programmal 
győzött, mint amilyet inegva- 
lósithal, amire az a mentsége, 
hogy progiammja mint örökös 
ellenzéki programm arra volt 
szánva, hogy csak részletekbe 
s a kormánypárt retortáin át
szűrve kerüljön megvalósításra.

Ennyi furcsa véletlenen és 
valótlanságon s in konzekvencián 
keresztül bonyolódott a mai 
válság annyira össze.

Az ellenzék nem engedhet a 
48-ból, a korona nem enged a 
maga álláspontjából, az ország
nak a 67-es alap teljes felál
dozása veszedelmes lenne, a 
67-es többség pedig olyan mér
tékben veszített, hogy gondolni 
sem lehet ma arra, hogy az 
ország lángba borítása nélkül, 
ha igazolt volna is ez, győz
zön.

Es kibontakozásnak mégis 
csak kell lenni, még pedig a 
kölcsönös jóakarat s főleg ön
zetlenség révén.

A koronának ridegségéről, a 
nemzetnek a szélsőségekről le 
kell mondani, az ortodox 48-asok 
vonuljanak dicsőségesen félre s 
őrizzék meg továbbra is tisztán 
Kossuth ellenzéki zászlaját, 
melyre a nemzetnek még sok 
szüksége lesz, a 67-es szabad
elvű párt exponált alakjai pedig 
ne szervezzék a pártot ellen
zékké, de engedjék hogy egy 
uj 67-es uralkodó párt egyik 
alkotó elemévé válhasson.

Ilyen poli'ikai débacle után 
a pártok és politikusok ne saj
nálják, ha saját érdekeik és 
saját személyeik kárt szenvednek 
mert, mert itt az a feladat, hogy 
valahogy az országot meg le
hessen menteni.

Ehhez közre kell működni a 
győzőnek és legyőződnek egy
aránt.

Március 15-ikc.
Tegnap zárult be a szabadság’ 

testvériség és egyenlőség eszméinek 
ünneplése, hogy a tavasz uj faka- 
dásakor ismét visszatérjen az a lel
kesedés, amely ma otthonias volt az

t

emberek szivében. Es ha visszatér,

ez bizonyítéka lesz annak, hogy a 
márciusi eszmék gyökere mindig 
mélyebbre hatolt a lelkekbe, hogy 
diadaluk annál inkább biztosítva 
legyen.

A függetlenségi kör a Hungária 
nagytermében tartotta meg hazafias 
ünnepélyét, melynek sikerét, ha ugyan 
a hazafias eszmék hatásán kívül 
más sikerről lehet beszélni, Nánay 
Mihály ünnepi szónoklása képezte. 
A lelkekhez beszélt ő, egyszerű, de 
szívből fakadó szavakkal, melyeket 
semmi más, csak a magyar hazának 
őszinte szeretete fakasztott, minden 
mellékérdek nélkül.

A polgárság nagy száma, mely 
ezen az ünnepélyen megjelent, éke- 
sen szóló bizonyítéka volt Szabad
kán a magyar szabadság-szeretet 
erősödésének. Az ünnepélyen Kalmár 
Antal dr. is elmondta történelmi 
reminiscenciákkal dús beszédét.

Ünnepelt tegnap a kereskedelmi 
egyesület is. Száznál többen jelentek 
meg az ünnepségen, mely annál 
jelentőségteljesebb volt, mert azok, 
akik rajta megjelentek, mint a szel
lem és a szív asztokracái lelkesed
ted a nagy eszmékért, melyeknek 
értelme igy nagyságban és szépség
ben csak megszoksorosodott. Az 
ünnepi szónok Lányi Mór volt, aki 
beszédével a már kezdetben lelkes 
hangulatot csak fokozta.

A nemzeti kasinó is ünnepelt. 
Vermes Béla volt az ünnepi szónok. 
Rövid, de szívből fakadó beszéde 
Szabadka intelligenciáját lelkesedésre 
késztette.

A m. á. v. altiszti kör tegnapi 
esti ünnepe, egyike volt Szabadka 
legszebb ünneplésének. Igazságképen 
mondjuk ezt el, mert ezen az ün
nepségen részt vett mindenki lelke
sedéssel, mely mindinkább fokozó
dott. Borza Antal, a kör elnöke 
vezette be az ünnepély jelentőségét 
kőrvonalozó szavaival száznál sok
kal több jelenlévőt a lelkesedésbe. 
Utánna Dugovich. Imre beszélt a 
nap jelentőségéről, a márciusi esz
mék világokat boldogító igazságáról 
és a magyar szabadságról.

Ezután következtek a többi sze-
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replők, akik, mint Szabadka egyet- j 
len ünnepségén sein, a lelkekbe 
tudták vésni a magyarság szentsé
gének sérthetetlenségét, üde volt az 
ünneplés, a hatás is, mint azok, a 
kik a lelkesítésre vállalkoztak. Sturc 
Szilárdka szavalta el az Előre cimü 
költeményt és szavalásának hatása- 
képen a jelenlévők örömmel ro
hantak volna a harcokba, ö  utána 
Bagó István szavalt nagy hatással 
egy hazafias költeményt. Taps, lel
kesedés jutalmazta szavallatát. Ez
után özv. Jarányi Gyuláné énekelt 
behízelgő, lelkesítő hangon kuruc
nótákat és énekelhetett volna haj
nalhasadásig, ha engedelmeskedett 
volna a szűnni nem akaró lapsok 
nak Most Licht József egyetemi 
hallgató szavalta hatást, lelkesedést 
keltve, a lelkesítő nemzeti dalt a
Talpra magyart. Most néhány pilla
natig szünetelt a lelkesedés. Szagh- 
meiszter Etuska lépett a középre, 
hogy elszavalja Petőfinek Falusi 
kisleány Pesten cimü költeményét. 
Bizony oly szavalás volt, aminő 
csak emelni tudta a magyar 
igazság iránt fel-fellobbanó szerete
tek Volt is taps, szűnni nem akaró 
és ha mi kritikusok kritikának akar
nánk magunkat kitenni, még rész
letezésekbe is bocsátkoznánk, hogy 
dicsérhessünk. Ezt azonban nem 
teszszük és csak hűséges tárgyila
gossággal mondjuk el, hogy a taps 
nem szűnt volna meg, ha a szavaló 
ismételni akart volna. Végül Bécs 
Ferenc szavalt hazafias, lelkesítő köl
teményt s ezzel a lelkesedéstől meg
pihent kedélyek csak fokozottabb 
mérvben engedték át magukat a 
nagy, a szent eszmék uralmának.

így keltene ünnepelni mindenütt 
március idusát és igy is ünnepelnék, 
ha minden körnek olyan elnöke 
lenne, mint Borza Antal és ha min
den ünnepségen olyan háziasszony 
lelkesítene kedvességével, őszintesé
gével, mint Pietsch Ferenczné, aki 
háziasszonyi szerepét úgy fogta föl, 
hogy méltó volt március 15 dikéhez 
Szóval magyar volt ott minden, még 
a megjelent hölgyek is kackiás, fér
fiakat nemesen lelkesítő magyar öl
tözetben jelentek meg.

** *
A színházban díszelőadással ülték 

meg az évfordulót. Az előadást György 
A. Mór Kossuth nyitánya vezette be 
a szerző személyes vezénylete mel
lett. A hazafias zeneköltészet szebb
nél szebb termékeiből mesteri kézre 
vallóan öszeállitott zenemű általános, 
tetszésben részesült. Ezután Falussy 
szavalta el Bállá Miklósnak Kossuth 
cimü gyönyörű költeményét lelkes 
tapsokat aratva tüzes előadásával. A 
színtársulat öszes tagjainak részvé 
telével rendezett megkapó tableaux 
fejezte be az előadás ünnepi részét. 
A gyönyörű csoportozat a Pillvax 
kávéházbeli jelenetet ábrázolta, ami
kor Petőfi a kávéházi asztal tetején 
állva tüzelte lelkesedésre a polgáro
kat. A háttérben Kossuth Lajos si
került mellszobra volt látható.

A király ©lőtt.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, máic. 16.

Tisza István grófot, ma két- 
izben fogadta ö felsége kihall
gatáson, először tizenegy óra
kor, másodszor pedig egy órakor 
hosszú kihallgatáson.

ő felsége Tisza István gróf 
javaslatára elhatározta, hogy hét
főn Budapestre jön, ahol a vál
ság megoldására további lépé
sek fognak megtétetni.

Valószínűleg több politikus 
fog még meghívást kapni kihall
gatásra.

Tisza István még ma délután 
visszautazott Budapestre.

Az autonóm  vám tarifa . Bécsből 
jelentik nekünk: A képviselőház nagy 
pártjai a N. Fr. Presse értesülése 
szerint megegyeztek abban, hogy 
még ebben a hónapban tárgyalják a 
képviselőházban az autonóm vám
tarifát. A miniszterelnöknek a nagy 
pártok vezéreivel folytatott tanács
kozásából kitűnik, hogy teljes bi
zonysággal várható, hogy az egész 
vámtarifát még husvét előtt el fog 
ják intézni. Az ujcsehek is kijelen
tették, hogy hajlandók ezt az akciót 
tár. ogatni.

A politikai helyzet.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 15.

Két napig tartotta magát a hir, 
hogy Andrássy Gyula grófot a mai 
napra audenciára Becsbe hivak, de 
tegnap már megcáfolták a kirt és 
azt üzenték Bécsből, hogy a felség 
egyelőre egyetlen egy magyar poli
tikust sem fogad.

Ez aztán igazában azt jelenti, hogy 
Bécsben egyelőre nem gondolnak a 
válság megoldására, a mi a helyze
tet igazán elmérgesiti.

Mert mi is történik most, akkor, 
ha a válságot hamarosan nem old
ják meg. Az, hogy a szövetkezett 
pártok április hó 4-éré összehívják 
a képviselőházat és ott aztán olyan 
vitát provokálnak a válság elodázása 
címén és a felirat körül, a mely még 
elkeseredettebbé teszi a helyzetet. 
Igaz ugyan, hogy a felség élhet az 
elnapolás jogával, de ha megteszi 
is a dolognak nem használ, mert 
még inkább felizgatja a kedélyeket 
és a képviselők az izgalmat szerte 
viszik az országba,

Akárhogy tekintsük is a helyzetet, 
vigasztalan minden irányban. A ki 
rály nem enged, ezt izengetik Bécs 
bői, az ellenzék meg itt nem enged, 
hajtogatják a függetlenségi párti la
pok, nem enged pedig, mert nem 
szabad engednie. Merészség itt, me
részség amott. Sehol sem nyílik ki ut. 
— Mi tesz ennek a vége? - ezt 
kérdik a komoly politikusok. Feleletet 
azonban senki se tud adni.

Politikai körökben nagy érdeklő
déssel tekintenek Apponyi Albert 
gróf hétfői beszéde elé, a melyet a 
Kossulh-serleg felavatása alkalmából 
mond. Úgy hírlik, hogy ezzel az 
alkalommal pártja a függetlenségi 
párt megbízásából fontos politikai 
enuniciaciókat mond majd.

A háború.
London, március 16.

A „Morning Post11 jelenti Sang
hajból: A japánok Tienlinget bevet
ték és a Karbin felé visszavonuló 
oroszokban a nehéz oslromagyukkal 
óriási pusztítást vittek véghez.

London, március 16.
A Reuter ügynökség jelenti To

kióból. A japán kormány 43.000 
orosz fogoly számára szállási készí
tett húsz különböző városban.

London, március 16.
Szingaporei Lloyd-hir szerint a 

Hongvar nevű gőzös mellett a sor- 
lungi világítótoronynál 22 japán hadi
hajó vonult el.

London, március 16.
A „Daily Cronicle" jelenti: Az 

angol követség erélyes jegyzéket adott 
át az orosz kormánynak, amelyben 
100.000 font sterling kártérítést kö
vetel a „Kiught Comandeur“ bajó 
elsülyesztéseért. Ezt az összeget a 
hajó tulajdonosa részéről emelendő 
kártérítési igényektől ellekintve kö
vetelik, minthogy az oroszok minden 
nemzetközi jogot arculütve bántak 
el a hajóval. Az orosz kormány a 
jegyzékre választott bírósági eljárást 
hozott javaslatba.

Pétervár, márc. 16.
Semmi titkot nem csinálnak már 

itt arról, hogy a mukdeni csata az 
orosz fegyvereknek határozott, nagy 
vereségéi jelenti. Hivatalos körök 
ugyancsak cseppenkint akarták be
adni az orosz népn-k a keserű 
orvosságot; de az események oly- 
óriásiak voltak, hogy a titkolózás 
semmit sem ért. A közönséget rop
pant pánik fogta el. Százezernyi 
ember ostromolja a hadügyminsz- 
tériumot, mert mindenki tudni akarja 
hogy hozzátartozója elesett e vagy 
nem. A hadügyminisztérium minden 
jóakarat mellett sem tud felvilágo
sítást adni, mert az elesettek lis
táját még nem kapta meg. Nem is 
lehet elképzelni, hogy a sebesültek 
és elesettek ily nagy száma mellett 
listái összeállítsanak és azt Pétervárra 
egész teljességében elküldjük. Ami 
az oroszok visszavonulását illeti 
arra vonatkozóan egy szemtanú a 
közetkezőket mondta el: Amikor 
megkapták a visszavonulásra a pa
rancsot, senki sem akart hinni 
benne, annál kevésbbé, mert a japá
nok abban az időben az egész keleti 
arcéten visszafelé indultak. Az orosz 
csapatok türelmetlenül várlak a pa
rancsot az ellenség támadására. A
katonák roppant izgalomba estek a
paiancsra és kérdezték a tiszteket 
hogy voltaképpen miért is kell vissza- 
vonulniok? Senki sem tudott választ
adni rá. A tisztek helyzete ily kö
rülmények közt borzasztó volt. Szinte 
irigyelték elesett társaikat, akik ab
ban a tudatban haltak meg, hogy az 
oroszok megtartották pozíciójukat és 
végül mégis győzni fognak. Sürü 
sötét éj volt volt, amikor a csapatok 
visszavonultak. Mögöttük láncokban 
álltak a raktárak. A lángok messze 
világítottak. A lelkeket borzalom 
fogta el.

Letartóztatás egy orphe-
umban.

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, márc. 16.

A főváros egyik éjjeli /©bujában, 
hol aranyos rámáju tükrök fényébe 
verődik vissza a la] pangó bűnök 
egész légiója, napok óta — azaz 
jobban mondva — több este óla 
egy szemmel láthatólag idegen fia
talember kopasztása folyt zeneszi 
és pezsgő mellett.

A derék ifjú azonban bírta az 
élvezetet s tán még ma is folytatná, 
ha egy kellemetlen intermezzó — 
detektívek alakjában —- örökre vé
get nem vet a vig életnek.

A dolog részletei a következők:
A bünbarlangban pár hét előtt 

egy elegáns s csak németül beszélő 
fiatal ember tűnt fel mint bőkezű 
mecénás.

Névjegyén csak ennyi állott:
Wirth Arthur, archilekt.
A derék embertől élt azóta a 

helység minden tündére és pincére.
Az éjjel is javában durrogott a 

pezsgős üveg s szólott a zene, mi
kor érdekes incidens zavarta meg 
a mulatságot.

— Herr Rück! — hallatszott 
ugyanis a szomszéd asztaltói, mire 
Wirlh ur kíváncsian fordult hátra.

A másik pillanatban már sápadtan 
hebegett két úri embernek, a kik 
mint detektívek igazolták magukat.

Természetesen a Her Rück recte 
Wirthet letartóztatták mint egy zü
richi bank sikkasztóját.

Az orpheum bőkezű pasasa^ ugyan
is Rück Ede zürichi ügynök s nem 
Wirth Arthur architekt, s Zürichből 
csekély 32 ezer koronát sikkasztva 
szökött Budapestre hol a bűnnek any- 
nyi fényes meleg ágya vagyon.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós rauzou n. Nyitva 
•rdán <'s szombaton délután 3 -t'J  ő-ig 
i*árnap délelőtt 9 tói 12-ig.
Március 18 d. •». 3 órakor. A sza ’ adkai 
ialáuoö takarékpénztár részvénytársaság 
belében megalakult kölcsönös segélyző 
^vetkezet közgyűlése, az intézet helyi-

Alárcius 19 d. e. 10 órakor, a Szent- 
Rókus eimű temetkezési egylet k g ülése 
a volt Hu gária szálloda nagytér,n ben.

Március 26. A szabadkai lóver eny-egy- 
let közgyii.ése.

Április 12. A szabadkai által >n n  Ipar 
tea ü:et közgyűlésé d. e. 9 órakor a Hun 
gária épület nagytermében.

— Szem élyi hir. Báró Vojnics 
István az országos szabadelvű párt 
alelnüke ma Szabadkára érkezett.

— M iniszteri elism erés. A föld- 
mivelésügyi miniszter Galambos Sán
dornak a Bács bodrogh megyei gaz
dasági szövetség igazgatójának ;iz 
állattenyésztés és tejgazdaság fel
lendítése és a tejsz vetkezetek léte
sítése körül kifejlett buzgó és ered 
ményes működéséért őszinte elis
merését és köszönetét nyilvánitoLLi.

— Polgárm ester-gyillés. A tör
vény hatósági városok polgármesterei 
nek idei gyűlése augusztus hóban
rancsovan lesz anoi az men országos 
ipari és mezőgazdasági kiállitást is 
tartanak. Zechineiszter Károly győri 
polgármester, a kongresszus elnöke 
a napokban értesítette erről dr. Biró 
Károly szabadkai polgármestert.

— Törley Gyűl iné halála. Vá
rosunk egész társadalmában mély 
megdöbbenéssel értesülültek a kér 
telítetlen sorscsapásról, amely a 
Törley családot érte Törley Gyuláné 
hirtelen elhunvtával. Törley Gyula
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tegnap este tért haza a szállásról, 
de már csak imádott neje hült te
temeire borulhatott. Az elhunty úrnő 
egyetlen leánya ma reggel érkezeit 
meg a fővárosi nevelőintézetből. Tör
ley József és neje is már megjöttek. 
Holnap délelőtt fél 1 1 órakor a szt 
Teréz templomban engesztelő szent 
mise áldozat lesz, mely alkalommal 
G aal Ferenc gyönyörű rekviemjét 
fogja előadni a megerősített temp
lomi ének és zenekar. A rekviemet, 
a melyet szerzője Joó Nándor ha
lálára irt, ma fogják másodszor elő
adni. A Petőfi-utcai gyászházban fel 
állított ravatalt a koszorúk egész 
özöne borítja. A család a követ
kező gyászjelentést bocsátotta ki: 
Törley Gyula úgy a saját, mint 
gyermekei: Bálint, Tibor, és Margit, 
nevében fájdalomtól megtört szívvel 
jelenti, hogy forrón szeretett neje: 
Törley Gyuláné szül. Earner Etelka 
f. hó lö-én d. u. 3 órakor 40 ik és 
boldog házasságának 21-ik évében 
hirtelen elhunyt, elhunytat férjén és 
gyermekein kivül siratják: Üregatyja: 
Id. Birkás István, nővére: Dr. Vojnics 
Gyuláné sz. Earner Lili férjével; 
Dr. Vojnics Gyulával; sógora: Törley 
József nejével, Szacelláry Irénnel és 
özv. Törley Antalné családjával; úgy 
szintén számos rokonai. A boldogult- 
nak hült teleme f. hó 12-én d. u. 
fél 4-kor fog a halottas házból (Petőfi- 
utca 10. sz.) a róm. kath. szertar
tás szerint beszenteltetni s onnan 
az úgynevezett bajai sirkertben levő 
családi sírboltban örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmise 
pedig ugyanaz nap d. e. fél 11 
órakor a szí. Teréz egyházban fog 
az Urnák bemutattatni. Szabadkán. 
1905. évi március hó 15-én Áldás 
emlékére I

— Katonai áthelyezés. Marssó 
László Baján állomásozó honvódhu- 
szárhadnagyol, Szabadkára helyez
ték át.

— A szin iigy i szabályrendelet 
m ódosítása. A belügyminiszter által 
visszaküldött szinügyi szabályrende
let, a kívánt módositá ok eszközlé
sével a legközelebbi közgyűlés elé 
fog terjesztetni. A szabályrendeletben 
a következő fontosabb változások 
lesznek: 1. A miniszter óhajának 
megfelelőleg a színház bérbeadása a 
jövőben legalább három évi, leg- 
fölebb és lehetőleg 6 évi időtartamra 
fog eszközöltetni, úgy mint ez már 
a nagyobb vidéki városokban, igy 
Szegeden is érvényben van. Ez az 
intézkedés főleg a színtársulat állan
dósítása és anyagi existenciájának 
bizositása érdekében kívánatos. — 
2. A színházi helyárak nem lesznek 
a szabályrendeletbe foglalva, hanem 
azokat időről-időre a tanács fogja 
megállapítani. 3. A felebbezési fóru
mok közül a tanács és a közizgaz 
gatási bizottság töröltetni fognak, 
miáltal a szinügyi bizottság autonóm 
hatásköre lesz megóva. A második 
felebbezési forum a törvényhatósági 
bizottság lesz, amelynek a szinügy- 
gyel összefüggésben lévő anyagi kér
désekben illetékes beavatkozási joga 
lesz biztosítva, a harmadik forum 
pedig a belügyminisztérium.

— A gázgyár uj igazgatója. A 
szabadkai gázgyár központi igazga
tósága Kulhanek Ernő gázgyári igaz
gatót állásától felmentette és helyébe 
t'ecrenicr alfonzot bízta meg a hely

beli gázgyár vezetésével. Az uj igaz 
gató kassai származású magyar em
ber. Az igazgatóság a régi vezető 
ellen dr. Brenner József képviselője 
által feljelentést adott be, mert a 
telepen levő összes faültetvényeket 
kivágatta és ezáltal a szép telepet 
teljesen elcsúfította. A kár megálla
pítása ma eszközöltetett Szaghmeisz 
tér Gyula szakértő közbenjöttével.

— Pályázatok a honvéd tiszt- 
képző alapítványi helyekre. A hi
vatalos lap mai száma közli az 
1905,06. tanévre üresedésbe jövő 
honvéd tisztképző intézeteknél lé
tesített alapítványi helyekre kiirt 
pályázatot és pedig; Bács Bodrogh 
megye által iétesitett két alapítványi 
helyre a honvéd főreáliskolában, me
lyekre Bács megyei községi illetőséggel 
biró ifjak pályázhatnak, egyenlő mi- 
nősültség esetén a vármegyebeli tiszt
viselők fiai elsőbbségben részesülnek. 
A pályázati kérvények Bács bodrogh 
megye közönségéhez nyújtandók be. 
A báró Rudics-féle Ludovika aka
démiai egy alapítványi helyre, melyre 
báró Rudich József vérségi, illetőleg 
oldalági rokonai, ezek nem léte ese
tén szegényebb sorsú magyar állam
polgárok pályázhatnak. A pályázatok 
a honvédelmi miniszterhez nyújtan
dók be. Szabadka városa által lé 
tesitett egy honvéd főreáliskolai ala
pítványi helyre, melyre első sorban 
szabadkai illetőségű ifjak pályázhat
nak Szabadka város közönségéhez. 
Bajsai Vojnich Máté-féle, Ludovika 
akadémiai és 1 honvédfőreáliskolai 
alapítványi hely, melyre első sorban 
a bajsai Vojnich nemzetség fiági le- 
származói, másodsorban leányági le- 
szárinazói a legtávolabbi izig, har
madsorban szegényebb sorsú me
gy énkbeli ifjak pályázhatnak. A pá
lyázati kérvények idb. bajsai Vojnich 
Sándorhoz intézendők.

— G yilkosság 9 koronáért. A
bácsmegyei Mélykút községben, mint 
tudósítónk jelenti, véres bűntény 
történt, A Mély kúthoz tartozó csár
dában vasárnap este egy asztalnál 
mulatoztak Szelmayer József Stark 
Jakab és Jngrund György sváb legé
nyek. A harmadik asztalnál ült 
egymagában Dudás Ferenc 35 éves 
gazdaember. Este 11 óra tájban 
Dudás fizetett és távozott, a három 
sváb legény rögtön utána. Utolérték 
a gyanútlanul haladó emberi és bo
tokkal pozdorjává verték a koponyá 
ját. Mikor a lélek teljesen elszálott 
belőle ,Jngrund, a halott zsebéből 9 
koronát vett ki. A csendőrök hatna 
rosan elfogták a gyilkosokat. Tettü
ket beismerték, de azzal védekeztek, 
hogy részegek voltak. Valószínű 
azonban, hogy rablógyilkosság forog 
fenn, mert a gyilkosok látták, ami
kor aranynyal fizetett a kocsmában 
s pnár akkor összebeszéltek, hogy 
megölik. A gyilkosokat a b. almási 
járásbíróság fogházában őrzik ahonan 
legközelebbSzabadkára szállítják őket.

Sikkasztó siitöinas. Vince Adám 
IV. kö i sütőmestertől Eovács Pál 
nevű tanonca még március 1-én 28 
koronát elsikkasztott és a pénzzel
megszökött. A feljelentés folytán a 
rendőrség a nyomozást megindította 
és tegnap a jeles tolvajcsemetét el 
is csípték és letartóztatták. Az eljá 
rás folytatása véget ma álkisérték a 
büntető járásbírósághoz.

— Szélhám os no. Tegnap dél
előtt egy polgáriasán öltözött isme
retlen nő beállított Miklós Teréz 
varrónőhöz azzal, hogy egy úri nő 
ruhavarrással akarja megbízni és e 
célból mutatóba kér egy kész női

ruhát. A varrónő át is adott az is
meretlen nőnek egy kész ruhát és 
kíséretül egyik nála alkalmazott le
ánykát is vele küldte. Fel is mentek 
egyik helybeli orvos lakására, ahon
nan a várakozó kis leányt azzal 
küldte el az állítólagos munkaköz
vetítő, hogy az urhölgy alszik, majd 
később jöjjön. A leányka haza is 
ment, de az ismeretlen nő többé 
nem mutatkozott.

Jiinos vitéz, a gyönyörű zenéjü operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
6 koro a, cimbalomra 3 korona. 7<írn?» 
ri’Zéí ZeZ/'es szövege 2 korona. — He.ie.teg 
b'ereiirz: .1 hunxeertö A mode... irodalom 
legnépszerűbb szerzőjének e in-.Ilkája, ngy 
a int minden eddigi müve, eseményekben 
gazdag és változatos, mely ajánlásra nem 
szorul. Ara 4 eorun'i. Kaphatók Heimann 
*/'»< könyvkereskedésében. Vidékre bér

mentve küldetik.

Innen onnan.
Vége a farsangnak, vége a sok 

dáridónak, — kimulattuk magunkat 
amúgy istenigazábau. Az édes, az 
andalító bosztonok ideje lejárt, a fe 
ledhetlcn szupé-csárdásoknak már 
csak mámoritó, bűvös emléke él lel
kűnkben . . .

A szabadkai bálozó urhölgyek nem 
panaszkodhatnak: bőven kivehették 
részüket a mulatságból. A mi fiatal
ságunk gondoskodott róla, hogy az 
idei farsangon se jusson senkinek 
eszébe az a különös izü növény, 
amelyből egy csipetnyit szívesen ve
szünk a levesben, de a melyre ir 
tózva gondolnak a hölgyek a bál 
előtt. A szabadkai hölgyek úgy mu
latlak a farsangon, amint talán még 
sohasem.

De nem mindenütt van ilyen El- 
dorádó a bálozó kisasszonyok szá
mára. Néhol bizony kijut a petre
zselyemből is bőségesen. így az a 
híradás, melylyel egy székelyudvar
helyi lap szolgál, bizonyára bámu 
latba fogja ejteni bálozó kisasszony- 
káink lelkét. Therpsikore alighanem 
könyezö szemekkel, fájdalmas érzés
sel jegyezte fel annak a táncmulat
ságnak a történetét a naplójában 
mely a múlt héten folyt le Székely
udvarhelyt.

Képzeljék csak kérem, mi történt? 
Le sem merjük írni . . .  A szupé- 
csárdás akkordjai busán, szomorúan 
hangzottak el. A vigság, vigalom he
lyett szomorúság honolt a teremben 
s talán egy-egy künycsepp is végig 
pergett egyik-másik baba fájdalmas 
arcán, mert — horribile dictu 
nem táncolt senki szupé-csárdást. 
Nem akadt vállalkozó fiatalember a 
táncra.

Olvassák csak kérem a szabadkai 
bálozó kisasszonyok a székelyudvar
helyi lap kétségbeejtő jelentését:

„A mulatság kezdetben, mig a 
mintegy negyven —ötven szebbnél- 
szebb és érdekesnél érdekesebb do
minók inkognitója foglalkoztatta a 
közönséget, igen élénk volt, később 
azonban s különösen vacsora után, 
hol a fogyatékos 1- iszolgálásnál cs ik 
az ételek és italok voltak rosszab
bak, a hangulat mindinkább nyomot
tabb lett, úgy, hogy a szünóra utáni 
csárdásra egyetlen egy vállalkozó 
sem akadt, holott a táncos fiatalem
bereknek talán ennyire bővében soha 
nem voltunk, mint ez alkalommal?4

Nos hölgyeim, mit szólanak ehhez 
a szomorú jelentéshez? Nem gon
dolják-e, hogy bizony ez a mi Sza
badkánk, akár mennyit is szidjuk 
mégis csak kellemes város.

Itt legalább emberemlékezet óta 
ilyen „szörnyű*4 eset soha elő nem 

, fordult. A mi fiatalságunkban van

„vállalkozási szellem44 bőven, még a
szupécsárdásra is.

*♦ ♦
Ei ne emlékeznék azokra a szép 

időkre, mikor Szabadkán még a ka- 
láber járta? Mikor a kaszinóban és 
a kávéházakban minden asztalnál 
csak ezt játszották. 'ki akkoriban a 
zsidós kalábert is értette, annak 
szavát nézeteltéréseknél iöntőnek 
ismerték el Egy szép napon azután, 
már évekkel ezelőtt, a Szabadkára 
jött utazók egy uj játékot kezdtek 
játszani: az alsóst. Ez per.s e a ma
gyaroknak nagyon tetszett, mert 
végre degredálhalták és elcsaphatták 
a felsőt, amelyet oly sokszor vártak 
és amely őket oly sokszor becsapta. 
Olyan szépségeket s érdekes variáció
kat is fedezett fel ebben játékked
velő közönségünk, hogy a kaláber 
hamarosan letűnt s kiszorította tel
jesen az alsós.

Eleinte nagy számokkal írták és 
nem volt más bemondás, mint a 
vannak, tere, kvárt, kvint, kassza, 
tulétroá, ultimo és volát. Körülbe
lül egy évvel ezelőtt megszűnt a 
nagy irás és életbelépett a fregoli, 
a renner. Hozzájöttek az uj bemon
dások, mint a szőrös majom, a 
betli; nemrégiben pedig a szánzi a 
Fedák Sári, a Tisza Pista és az 
uhu. Pár hét óta pedig zöld béka, 
banzáj, gromoboj, és Port Artúrral 
játszák. Most haljuk, hogy egyesek 
e bemondásokat keveselték és Muk- 
dennel meg törpe lóval játszák. Ha 
igy haladunk, legközelebb az fog 
szenzációsokat írni, aki egészen 
uk-muk-fuk lapra veszi fel. He ez 
nem fog Lipótmezőre vezetni, akkor 
nem tudjuk mi. Mert a régebbi be
mondás is épp elég ahhoz, hogy az 
ember belebolonduljon.

T Á V I R A T O K
Schu lek  Vilm os a ravatalon.

Budapest, Dr. Schulek Vilmosnak, 
a kiváló szemész professzornak holt
teste immár ravatalon pihen az egye
tem központi épületének előcsarno
kában, ahová ma reggel szállították. 
Az előcsarnok teljesen gyászpompába 
van borítva, a díszes érckoporsót 
délszaki növények és égő gyeityák 
sokasága veszi körül, inig a kopor
són ott látható a rektori méltóság 
jelvénye, a rektori pálca. A ravatal 
mellett, az Entreprise huszárjai 
es gyászruhás orvostanhallgatók tel
jesítenek diszőrséget. A koporsót a 
délelőtt folyamán teljesen elárasztották 
a’drága friss virágból font koszorúkkal 
koszorút tett a ravatalra az egyetem az 
orvosi fakultás tanári kara, a Ma
gyar Tudományos Akadémia, mely
nek Schulek rendes tagja volt, Ma
gyarország szemorvosainak egyesü
lete s a többi összes orvosi egyesü
let, más tudományos egyesületek és 
a liálás tanítványok egész serege. 
A temetés délután négy órakor 
megy végbe; az egyház részéről 
Horváth Sándor evangélikus lelkész 
mondja a búcsúztatót, mig az egye
tem és a Tudományos Akadémia 
nevében Genersich Antal, orvoskari 
dékán parentálja el a halottat, a 
kollégák nevében pedig Grósz Emil 
tanár búcsúzik el a sírnál.

K ossuth-uteához közel

e g y  b ú t o r o z o t t

udvari szoba
k ia d ó .

Giin a kiadóhivatalban.
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REGÉNY CSARNOK.

Nem törődve többet unokaöcscsé- 
vel távozott a szobából és visszatéri 
a társaságba, Senki sem sejtette, mi 
történt ezzel a nővel, senki sem sej
tette a ragyogó külső alatt a zilált 
viszonyokat, senki sem sejtette, minő 
álarc ez a félig mosolygó arc.

Az első, aki a táncteremben hozzá 
lépett, magas, komoly, egyszerű fe
kete ruhába öltözött férfi volt. Witt
genstein, a milliomos volt, aki Stern- 
feldné kezére vágyott,

Wittgenstein szép ember volt a 
szó igaz értelmében. A legszebb férfi
korban volt, magas, izmos alakja 
egészséget, erőt árult el, arcvonásai 
nemesek voltak, magas homlokából 
nagy gondolatgazdagságra következ
tethettek.

De udvarias, előzékeny lényének 
különös ellentéte volt a legyőzhetet
len komolyság, amely arcán honolt. 
Wittgenstein Henriket még sohasem 
látták mosolyogni. Ez a komolyság 
még a levidámabb társaságban sem 
hagyta el. Sternfeldné keze után 
már egy éve vágyakodik.

Amint igy egymás mellett álltak 
lehetetlen volt a férfi erő és a női 
szépség szebb egyesülésételképzelni.

Wittgenstein udvariasan ajánlotta 
fel karját Sternfeldnének.

— Nélkülöztem önt, nagyságos 
asszonyom, szólt csengő hangon, 
hasztalanul kerestem mindenfelé.

— Rosszul éreztem magamat és 
egy néhány percre visszavonultam, 
felelt Sternfeldné elragadó mosolylyal.

Wittgenstein aggodalmasan ttkin- 
tett a szép nőre.

— De most már jobban van? 
kérdé résztvevőén.

Csevegve tűntek el a sétáló pá
rok között.

Az ülnök sápadtan, csüggedten ült 
menyasszonya mellett. Gépiesen fe
lelt vendégeinek résztvevő kérdéseire, 
néha-néha szánó tekintelet vetve 
menyasszonyára.

Most már ismerte Sternfeldné já- 
tékát. 0  maga árulta el, hogy annak 
a szerencsétlen váltónak a segélyé
vel akar a pénzzavarból szabadulni. 
Ez a váltó az ő kezeiben volt. Ezzel 
kényszeritette, hogy feleségül vegye 
azt a nőt, akit nem szeretett, ugyan
ezt a nőt tízezer tallérral megcsalja.

Az ülnök tehetetlen dühében a 
fogait csikorgatta. Látta, hogy az 
aki életboldogságát rabolta el büszkén 
kecsesen jár, kel Wittgenstein kar
ján. Valami izgatta ; fel akart ugrani, 
ki akarta szakítani Wittgenstein 
karjából, megakarta neki mondani, 
hogy szakítson ezzel a csábiló kígyó
val, akinél veszedelmesebb nincs a 
világon.

De erőt vett magán. Fájdalmasan 
sóhajtva tekintett fiatal feleségére.

„Amit az oltár előtt esküdtem ne
ked, nem tarthatom meg; sötét ár
nyék tolakodik közénk. — Szegény 
megcsalt, elraboltam a boldogságodat 
most még a vagyonodat is el kell 
rabolnom."

Az ünnepségnek vége volt; a ven
dégek eltávoztak; üresen, pusztán 
tátongtak az imént még élénk ter
mek.

Áz ülnök a szobájában volt. Fejét 
a tenyereibe temetve, még ünnepi 
ruhájában ülve tanakodott. A nagy- 
nénjét várta, aki eljön a közvetítési 
díjért.

Egy szolga lépett be.

„ülnök ur, jelentette, kint egy em
ber vár, önnel óhajt beszélni.

— Most, éjnek idején ?
— Én is figyelmeztettem az al

kalmatlan időre, de azt felelte, hogy 
még ma kell önnei beszélnie és ezt 
a cédulát adta át, megjegyezve, hogy 
ez majd megszerzi neki a bebocsát- 
tatást.

Rosszkedvűen, de a kíváncsiság 
érzésével nyúlt az ülnök a papír 
darab után. A lámpáshoz lépett vele 
és elolvasta az ironnal irt nevet.

Az olvasás közben az ülnökön kü
lönös változás történt. Sápadt arca 
sárga lett mint az agyag és valóján 
ideges izgatottság vett erőt.

(Folyt, köv.)

Felelőt) HserkeNztö s
D U 0  0 V I € II I M K i. 

Laptulajdonosok : A Z A L A P I T Ó K 
Szerkesztőségi es kiadóhivatali

telefon szám : 62.

Szőlő eladás!
A villanyteleppel szemben levő 

közben, a saroktól 4 ik — kitűnő 
csemege- és borszőlővel újonnan 
beültetett — termő szőlő szabad 
kézből kedvező feltételek mellett

0 ® "  E 1 .1  I)  ©. " X
Bővebb felvilágosítást ad:

Pukecz Kálmán./
a Közgazdasági Bank r.-t. cégvezetője,

Prokescli palota.

Saját termésű és készítésű több 
ezer darab fanyelű

cirokseprő
(olasz cirok)

W
Ugyanott elsőrendű ludasi nad 
nagyban es kicsinyben kapható 
VI. kör, Lajos-utca 590. szám

pap iros
laputik K t a d M t a l í o n

Kapható

Megvételre
k e r e s  e  k

egy nagyobb kiterjedésű

szőlő

PalicM on
e g y  s z é p  k é n y e l m e s

Cim a kiadóhivatalban.

Lakást keresek
azonna 1 i bekö 11özködésre

1 szoba, konylia és kamrával
Cím a kiadóhivatalban.

2 szobás lakás
konyha, éléskamra, fáskamra pincével

KIS HIRDETÉSEK.
M nden szó S  V ntn# bellikből <3
f l V é r .  Le'kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Ili öl hasáb nyárfa
ben együttesen eladó. Öle 6 frt 50 kr. 
Cim a kiadóban.

Lakás változás. « ri„ “ “„ 1 0 : :
nzü'észuő la’ ását Petőfi-utcza csirke piaez) 
idb Illés .Anta’ ur házába helyezte át.

lü  IP lU ^ lÁ llÁ  ajánlkozik házhoz, hít
él V V (tu ft I v ili?  zon kívül ’s elvállal k á 
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-n. 
Domiuusz ház, házmester! lakás.

I tÜ llW p lÓ d u M l j ,irias délutáni
l í v l l j  i d v u v v l l  foglalkozást keres. 
Ajánlatok ..könyvelő4 jelige alatt a kiadó
hivatalba küldendők.

I liü l VM ^ a^íLS(Huat változtatta n, kérném, 
I v v l j l l  lehetséges volna-e a személyes 
megismerkedés mert a kívánság gyötör. 
Válaszát kérem diskréció m elle t B. L.

az udvarban jó ivóvízzel 1905. május i jelige a la tt a kiadóba küldeni^________

l-löl a rendező pályaudv. szemben 1 i i j i h i q riiim  Könyv-,papír-, zenem ű
im  IIR V ft I 111 111« kereskedés és kölcsön-

O könyvtár van Szabadkán a gymnasiummal
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának  havi 30 kr. a dija. C igaretta papír 
100 drb.-os dobozokban csuk 9 kr., legíi- 
i omabb csak 11 kr. H asznált könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
köny ek. képes könyvek, imakönyvek stb. 
Bámulatos olcsón leh t venni az Antivárim- 
ban Szabadkán.

tudakozódni lehel ugyanott a ház
mesternél.

Búzás Lídia
háztulajdonos.

y o s
á r b a ti e s z H ö z ö 1

O S

fürdő szoba h  
• • dosset b«- 
rcndezéscKet a

Eötvös-utca
vízvezeték-, villany- és gázberendezési műhelye

Eöt vös-utca
Mintaraktár megtekinthető.

W *  ÍW m teH V I K W síoM bsel sziVes^tt szolgálok.
Ugyanott egy tanonc felvétetik.

0.15:

üzlet megnyitás!
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

értesíteni, hogy SZABADKÁN, D eák-utca 1. 
szám (volt báró Rudics-féle házban)

V i  '

nyitottam, hol is a legjobb hazai gyárt
mányú cipőket a legnagyobb válasz

tékban tartok raktáron

Kérem uj vállalatom 
szives támogatását

f  * tisztelettel:

D E U T S C H  A L B E R T .épülettel vagy anélkül, lehetőleg a 
városhoz közel, esetleg a szegedi utón. 

Cim a kiadóhivatalban.

Nyomatott a kiadók Kfadek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




