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Mi lesz ? I
Ism ét és ismét csak ez a | 

kérdés merül föl? Néhány nap 
múlva talán már meg lesz a 
megoldás. Hogy milyen lesz ? 
Erre a kérdésre találgatásokkal 
felelni nagyképűsködés.

Nem is felelni akarunk, ha
nem a helyzet jellemzésére e l- : 
mondjuk azokat a politikai híre
ket, mely innen is, onnan is 
napvilágot láttak és amelyek 
épen nem valami megkapó vi
lágításban mutatják be államunk 
fejlődésének a jövőjét. Vigasz 
talást csak az nyújt, hogy talán 
mégsem igazak a hiralakjában 
napfényre került kombinációk.

Ezen hírek szerint a hata-j 
lomra a konzérvatizmus kerülne, 
s a megalakítandó kabinetnek 
épen csak azon tagjai tartózná 
nak a szabadelvű eszmék har ' 
cosai közé, akiknél a reájuk bí
zandó miniszteri tárca termé
szeténél fogva megkíván látandó 
a szabadéi vüség. Így például a 
kereskedelemügyi miniszteri tá r
cát Dániel Ernő bárónak szán
ták, akinek a szabadelvüségéhez 
kétely nem fér.

A többi tárcát Zichy János 
gróf kormányelnöksége alatt, 
mind exponált konzervativek 
kapnák meg. Hogy az igy meg
alakítandó kabinet a nemzeti 
követelményekkel nem igen fog
lalkoznék, erre természetéből 
kell következtetni. Ezzel azon-1 
ban a béke csak ideig óráig ! 
állíttatnék helyre ; s a kitörendő í 
háború sokkal veszedelmesebb! 
lenne a múlt és a jelen hábo
rúinál. Cseberből nem is ve
derbe, hanem csordultig meg
telt kádba esnénk. Azt hisszük 
ebből senki sem kér.

Andrássy Gyula gróf kormány- 
elnökségében ma még senki sem 
bízik, a szabadelvűek sem, az 
ellenzékiek sem. Lehet azonban, 
hogy mégis csak miniszterelnök 
lesz, ami azt jelentené, hogy a , 
korona, meghallgatta a nem zetii

Bácsmegye legnagyobb női fe lö ltő  raktára!

követelményeket Ez csak né
hány nap kérdése, 'falán nem 
is néhány napé, talán már ma 
este véglegessé lesz Andrássy 
Gyula gróf ügye.

E pillanatban képtelenségnek 
tartunk egy kombinációt, ame 
lyet azonban mégis megírunk, 
mert komoly politikai körökben 
is beszélnek róla. Eszerint ö 
felsége lemondana, s a korm ány
zás gondjait Ferencz Ferdinándra 
ruházná át, aki már most is fontos 
szerepet visz a magyar válságügy
ben, mert Zichy János gróf minisz
terelnökségét ö ’léptette előtérbe.

Beszélnek egy hivatalnok mi
nisztériumról is, melynek elnöke 
Húr ián István báró lenne. Igaz, 
hogy ö egyike legtehetségesebb 
és legrokonszenvesebb politiku
sainknak, de nem hihetjük, hogy 
mostani fontos tárcáját felcse
réltetnék a magyar miniszterel
nöki tárcával a mai körülmé
nyek között. **J »»

0  reá, az ö politikai suiyá
nak és tekintélyének érintetlen- ••
ségére feltétlenül szükség van. 
Már pedig mint egy hivatalnok 
kabinet feje, a mai körülmények 
ezen érintetlenségét sokáig meg 
nem védhetné. így azután kül
ügyi viszonyainkban már nem 
érvényesülhetne zsenialitása úgy, 
amint az most, vagy a legkö
zelebbi jövőben talán még job 
ban érvényesülni fog.

He hát ö is kombinációba 
van véve. Hogy a kombinálók- 
nak lesz-e igazuk, az is el fog 
már dőlni ezen a héten, ami a
magyar állam érdekében legin
kább kívánatos lenne, mert a 
mai bizonytalan helyzet álla
munk gépezetének működését 
minden tekintetben megbénítja.

Az adók már nem folynak 
b e ; a katonai helyzet ziláltsá
gát a külföldről nem jó szem 
mel nézik. Ott is azt kezdik 
már kérdezni, mit mi naponkint 
megkérdezünk: mi lesz?

Hegedűs Sándor a főrendiház
ban. Budapestről írják: Mint ille
tékes helyről értesülünk Hegedűs 
Sándor református főgondnoki mi
nőségben meghivatott a főrendiházba.

A király előtt.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, máre. 20.
Őfelsége a király ma délelőtt 9 

órakor fél órai kihallgatáson fogadta 
Tisza István gróf miniszterelnököt. 
Visszajövet a várakozó hírlapíróknak 
csak annyit mondott: -  Ajánlottam 
a királynak gróf Andrássy Gyula 
meghívását; egyebet nem mondhatok.

Andrássy Gyula gróf egy órakor 
járult a király elé. A kihallgatás két 
órakor ért véget. Kijövet Andrássy 
a várakozók előtt a következő ki
jelentéseket tette: — Ma döntés nem 
történt. Őfelsége most is a régi állás
pontján van. É i  is. Az ellenzék ve- 
zérférfiaival azonnal közölni fogom 
a mai királyi megbeszéléseket,azután 
újból jblenkezem kihallgatásra. Poli- 

; tikosok újabb kihallgatásáról nem 
tudok.

A háború.
London, márc. 20.

A Daily Telegraph jelenti Jokohá- 
ból tegnapról, hogy a japánok tegnap 
az indokinai partokon nagy vihar
ban egyik törpéd húzójukat elvesz
tették.

London, márc. 20.
A „Daily Telegraph“-nak jelentik 

Tokióból tegnapról: A japán idege
nek a negyedik belső kölcsönből 50 
millió jent jegyeztek. Remélik, hogy 
ezt a kölcsönt ötszörösen túljegyzik. 
Az oroszok, kik hegyes vidéken át 
vonultak vissza. King-King vidékéről, 
nyomorúságos helyzetben vannak. A 
japánok egészen körülzárták őket és 
minden készlet hijján vannak, miért 
is kénytelenek lovaikat levágni.

Paris, márc. 20.
A „Matin'4 jelenti Londonból: Vla- 

divosztokba megérkezett tiz holland 
tipusu tengeralatt járó hajó, melyet 
orosz közvetítők vásároltak és Fran
ciaországban hajóra tettek.

Páris, márc. 20.
A „Newyork Herald" párisi ki

adása jelenti: Kuropatkin azt a ké
relmet intézte a cárhoz, engedje meg, 
hogy továbbra is a harctéren ma
radhasson, mert üdvös szolgálatokat 
tehetne hazájának a harctéren. Ké
relmét azonban visszautasították.

London, márc. 20.
A Reuter-ügynökségnek Oku ve- 

i zérkarához csatlakozott haditudósí
tója jelenti e hónap 16-áról: Miután 
a japánok a természettől igen meg
erősített Tienlinget bevették, a muk- 
deni harcok fáradalmait hamar ki
heverték. Mialatt az oroszok folyto
nosan rendetlenül visszavonulnak, a 
Kuroki vezénylete alatt álló sereg 

■ nyolcvan mérföldnyi fronton üldözi
őket, nagy veszteségeket okozva.

Vérengzés egy vívóteremben.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, március 20.

Tegnap déli tizenkét órakor, a 
koronaherceg utcai Fodor-féle vívó
teremben, —- véres kardpárbaj ját
szódott le, amely igen alkalmas 
arra, hogy a párbajellenes mozga
lom híveit ismét sorompóba állítsa. 
A párbaj hősei, dr. Faragó Andor 
és Sebess Richárd nevű postatiszt, 
A felek azelőtt nem is ismerték 
egymást, a lovagias ügy egy levél
váltásból eredt. S ma mindketten 
súlyos, talán épen halálos sérüléssel 
elmélkedhetnek a fölött, hogy mégis 
csak ostoba intézmény a párbaj. 
Faragó, a ki a főváros arany ifjúsá
gának kedves és rokonszeves alakja 
most épen a tizenharmadik párbaját 
vivta. Sebessnek ez volt az első 
párbaja. Az affér úgy keletkezett,

I hogy Faragó is, és Sebess is párbaj- 
segédek voltak egy lovagias ügyben.

Faragó néhány perccel később 
'érkezett a találkozóra, mire Sebess 
I az ő felét egyszerűen diszkvalifikál- 
! Latta. Faragó ekkor a következő 
levelet intézte a postatiszthez :I

„Uram, ön egy egészen zöld fiú 
lehet és a lovagias ügyekhez annyi 
érzéke sincs, mint egy foxterirer- 
kulyának. dr. Faragó."
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A felek tegnap délben, néhány 
perccel tizenkét óra előtt találkoztak 
a Fodor-féle vívóteremben. A párbaj 
feltételei elég súlyosak voltak. Nehéz 
lovassági kard és harcképtelenség. 
A megbízottak Faragó részéről: Jo- 
vanovits főhadnagy és Lamm István 
földbirtokos s Sebes segédei Ara- 
nyossy és Oláh mérnökök voltak.

A párbajt Jovánovits vezette.
— Vigyáz! En garde! Bajta!
Faragó, — ; ki kipróbált vívó, — 

mosolyogva várta be ellenfele táma
dását. Sebess vadul, szinte eszeve
szetten támadott. Ebben a pillanat
ban Faragó arcát elöntötte a vér, 
még egy másodperc, — mielőtt a 
segédek közbeléphettek volna, — 
Sebess haluttfehér arccal hanyatlott 
orvosa karjai közé.

A melle föl volt szakítva. S a tá
tongó sebből patakonként suhogott 
a vér. Faragónak a jobb fülét tel
jesen elcsapta a kard s a véres 
testrész messze ehöpült a földre. 
Később vették csak észre, hogy Fa
ragó a bal arcán is megsebesült.

A vívóterem pallója csupa vér volt 
olyan volt mint valami vágóhíd ud
vara. Egy teljes órába került, mig az 
ájuldozó feleket valahogy magukhoz 
térítették és a tátongó sebeket dr. 
Károly orvos összevarrta.

Sebesnek, a kinek egyik ütőerét 
is átvágták, a sebe életveszélyes.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva 
jzerdán • « szombaton délután 3-t<’l ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

M árcius 26. A szaba 'kai lóver cny-egy* 
let közgyii ése.

Á prilis 1 2. A szabadkai által-‘nos 1 par
tes* ft’et közgyűlésé <1. e. 9 órakor a Hun 
gária épület, nagyterme1 en.

M árcius 21. A pincérek márciusi vacso
rája a Ilevór féle vendéglőben.

M árcius 25. A szabadkai izr. önsegélyző 
és gyámolitó egyesület puri-n bálja az izr. 
szent egylet termeiben.

— Kossuth Lajos em léke. Ma 
volt évfordulója Kossuth Lajos ha
lálának Gyásznapja ez a magyarnak. 
Nem szokott a magyar egyetérteni 
örömben, jólétben ; csak a baj. csak 
a gyász tömöríti össze. Így gyá
szolták e{.y emberként milliók az ő 
halálát, egy volt a sóhajtás, mely ra
vatalához Torinóba szállott: egy 
volt a kívánság, hogy haza hozzuk e 
haza földjébe. És haza hoztuk. — 
Gyászban volt az egész ország, mi
kor eltemettük és sírja ma is virá
gos odafenn az ország szivében ; 
neve ma is él minden magyar ajkán. 
És élni is fog mig magyar lesz e 
földön, mig a szabadság egyenlő
ség, testvériség hármas szent igéjét 
ismeri az ember, mert az ő neve 
egy a szabadsággal, egy e testvéri 
séggel, egy az egyenlőséggel. S mi 
gyászoljuk szivünkben ezt a napot, 
mikor nagy lelke az égbe szállott, 
hogy onnan nézzen le nemzeté, e.

— A Szabad Lyceum  felolva
sása. A szabadkai Szabad Lyceum- 
egyesületben tegnap dr. Révész Ernő 
ügyvéd, az ismert kiváló iró tartott 
felolvasást az illem kérdésekiől. A 
szabadkai ügyvédi kar e nagymüvelt- 
ségü tagjának szereplését a meg
jelent nagyszámú és előkelő közön
ség ezutlal is általános tetszéssel 
fogadta. Az érdekes társadalmi lliema

I vonzó és kedves ismertetése méltó 
figyelemben részesült.

— Eljegyzés. Schváb József el
jegyezte Bittermann Etel kisasszonyt, 
Bittermann József helybeli nyomda- 
tulajdonos leányát.

— Meghívó. Az önkéntes tüzoltó- 
testület, f. évi március hó 25-én 
d. e. 10 órakor, a laktanya helyi
ségében tartja meg ez évi rendes 
közgyűlését, melyre a testület mii 
ködő, pártoló és alapító-tagjait tisz
telettel meghívja a parancsnokság. 
Tárgysorozat: 1. Eves jelentés. 2. 
Költségvetés megállapítása. 3. A sze
gedi országos tűzoltó congressuson 
való részvétel. 4. Indítványok.

— Egy orvos balesete. Súlyos 
baleset érte Schnier György drt, 
közkórházunk kiváló osztályorvosát. 
A közelmúlt napokban betegeinek 
látogatása közben kocsiját a lovak 
elragadták, mire Schnier kiugrott a 
kocsiból, de oly szerencsétlenül bu
kott a kövezetre, hogy lába a térd
ben erősen megrándult, minek kö
vetkeztében most is ágyban fekvő 
beteg és teljes gyógyulása csak hetek 
múlva várható.

— A kereskedelm i egyesü let 
táncestólye. A helybeli kereskedelmi 
egyesület e hó 11-ére kiiüzött, de 
közbejött akadályok folytán elmaradt 
táncestélyét április hó 1-én fogja 
megtartani a Nemzeti szállodában 
levő saját helyiségeiben.

— Elm aradt katonai építkezés.
A honvédelmi miniszter a helybeli 
honvédgyalogsági laktanya felülvizs
gálása után leirt a városi hatóság
hoz, hogy a laktanyában épített 
kocsiszín szűknek bizonyult és ezért 
uj. tágasabb kocsiszín építését kí
vánta. Az építkezési vegyes bizottság 
ma e tárgyban ülést tartott, és ama 
véleményt fogadta el, hogy a régi 
honvédlaktanyában levő barakok 
teljesen alkalmasak az ezred jár 
müveinek elhelyzésére. A bizottság 
ezen értelemben fog a miniszterhez 
felterjesztést intézni.

— Utazási ösztöndíj fiatal ipa
rosok részére. A szegedi kereske
delmi és iparkamara értesíti az ér
dekelt köröket, hogy a kereskede
lemügyi miniszter az összes keres
kedelmi és iparkamarák területére 
nézve egy egy, hatszáz jcoronát tevő 
iparos-ösztöndíjat rendszeresített. A 
szegedi kereskedelmi {és iparkamara 
a maga kerületére nézve most hir
deti a pályázatot. A pályázaton részt- 
vehetnek a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara kerületebei) (Szeged, Sza 
badka, Hinvásárhely, Újvidék, Zom 
bor, Baja, Szentes és Zenta városok, 
továbbá Bács Bodrogh és Csongrád 
vármegyék területén) született, vagy 
ott illetőséggel b.ió fiatal iparosok, 
vagy iparossegédek, akik magukat 
szakmájukban tovább képezni óhajt
ják. - A kérvények ez évi május 
hó 1. napjáig nyújtandók be a sze 
gedi kereskedelmi és iparkamarához. 
— A folyamodó által hiteles okmá 
nyok bemutatása mellett igazolandó, 
illetve bejelentendő: születési, illelve 
illetőségi helye, jelenlegi lakhelye, 
családi és vagyoni viszonyai, fog
lalkozása, előképzettsége, nyelvisme
retei, erkölcsi magaviseleté, esetleges 
tanulmányai, az általa esetleg el
nyert kitüntetések és végül az ösz
töndíj elnyerése esetén teendő uta
zás iránya, valamint az is, vájjon 
az illető katonai kötelezettségének
eleget tett e már 
sitva vari é előre 
külföldi gyárban

és vájjon bizto- 
is egy megfelelő 
vagy műhelyben

való alkalmaztatása, esetleg valamely 
külföldi szakiskolába leendő felvé
tele. Megjegyzi a kamara, hogy az

ösztöndíj nyertesének kötelezettsó- temető bonezházába, hol ma délutá 
get kell vállalnia az iránt, hogy — tartották meg a rendőri hullaszemlét1 
az ösztöndíj különbeni visszafizető- _  sikkasztó  ügynök. A pécsi 

rendőrség táviratilag értesítette a 
rendőrségünket, hogy Deutsch Károly 
nevü ügynök Pécsett sikkasztást kö
vetett el és azután megszökött. Ál 
litólag Szabadka felé vette útját.

— Bicskázó lakótárs. Sebők 
Béla napszámos tegnap délfelé a 
napnyugati ugarokban levő lakásán 
összekülönbözött lakótársával, akit a 
véleményeltérés arra ragadott, hogy 
bicskát rántott elő és Sebőköt több 
helyen összeszurkálta. A súlyos se
beket a mentők kötözték be és az
után a közkórházba szállították.

— L etartóztatott zsebtolvajnő. 
A szegedi rendőrségtől távirati érte
sítés jött, hogy ott Kovács Rózái 
szabadkai ismert cigány zsebtolvaj
nőt tetten érték és letartóztatták.

— T alált dakszli. Ma reggel 
egy kóborló aranysárga dakslit ta
láltak. Igazolt tulajdonosa a rend
őrségnél átveheti.

— A H orgony-Pain-E xpeller.
Reichtet-féle Liniment. Gaps. comp, 
igazi, népszerű háziszerré lett mely 
számos családban már több mint 
35 év óta mindig készletben van. 
Hátfájás, csipőfájdalom, — fejfájás 
köszvény, csuznál stb.-nél a Horgony- 
Pain Expellerrel való bedörzsölósek 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéz
tek elő, sőt járványkórnál, minő a 
kolera és hányóhasfolyás, az altestnek 
Horgony- Pain- Expellerrel való 
bedörzsöiése mindig jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel 
alkalmaztatott bedörzsölésképpen az 
influenza ellen is és l  üvegekben: 
ára 1 kor. 80. fill, 1 kor. 40 fillér 
és; korona a legtöbb gyógyszertárban 
kapható De vásárlás alkalmával 
tessék határozottan: Richter- fé/e 
Horgony-Pain-Expellert vagy Hichler- 
féle Horgony Linimentet kérni va
lamint a „Horgony" védjegyre és a 
Richter cégjegyzésre figyelni és csak 
eredeti üveget elfogadni.

sének terhe alatt vissza fog térni 
hazájába és külföldön szerzett is
mereteit itt fogja értékesíteni. — 
Azok, akik katonai kötelezettségük
nek még nem tettek eleget, vagy az 
alól felmentve nincsenek, az ösztön
díjra nem számíthatnak. A kisko
rúakért atyjuknak, vagy gyámjuknak 
kell kezességet vállalniok a fenti kö
telezettség betartása tekintetében.

— Előkészületek a fürdő sze
zonra. A palicsi fürdőévad közeled
tével dr. Bévfy Jenő fürdőorvos ma 
beadványt intézett a polgármester
hez, melyben a tavalyi fürdőszemély- 
zet újbóli kinevezésére tesz előter
jesztést és a felmerülő apróbb ki 
adások fedezésére 300 korona kiuta
lását kéri. Ferencsevits meleg lurdős 
és fodrász, továbbá Zvorényi hideg 
fürdős és úszómester, akik a múlt 
fürdő vad alatt tiszta és rendes 
kezelésükkel a fürdőző közönség 
általános megelégedését vívták ki 
maguknak, a fürdőigazgatóság elő
terjesztése szerint a jövő idényben 
is alkalmazva lesznek.

— Tem etés. Tegnap délután 4 
órakor helyezték örök nyugalomra 
Brauchler János nagyiparost a részt
vevő közönség nagy számának jelen
létében. A helybeli iparosság leg
többjei elkísérték utolsó útjára derék 
iparostársukal. A ravatal, fölött Barsy 
László ev. ref. lelkész tartott szivre- 
ható búcsúbeszédet, utána Korossy 
Emil ág. ev. lelkész a németajkú 
családtagokra való tekintettel német 
nyelven is elbucsuztatta az elköltö- 
zöttet.

— UJ gyógytár a m egyében. A
belügyminiszter engedélyt adott Zappé 
Béla gyógyszerésznek személyi jogú 
gyógy tárra, amelyet Ópalán ka köz
ségben fog legközelebb az uj jog- 
tulajdonos megnyitni.

— A szocialisták kegyelete. A 
szabadkai szociáldemokraták együtt
érzésüknek szép tannjlelét adták 
egyik elvtársuk elhatározása alkal
mából. Kiivein Ödön cípészsegéd, a 
ki hosszú időn át feküdt a helybei 
közkórházban, ott tegnap tüdővész
ben kiszenvedett. A helybeli szociális 
ták elhunyt testvérük iránti kegye
letüknek az által adtak kifejezést, 
hogy közös megegyezés alapján a 
holttestet Juries István elvtársuk 
lakására szállították és onnan saját 
költégüköi. temették el. Bizony ez le
tagadhatatlan jele a kölcsönös meg
becsülésnek és az áldozatkész ra
gaszkodásnak.

— Előadások a dohányterm e
lésről. Miksik Ede szegedi dohány
beváltó hivatali tiszttartó egy héten 
át a vámsunk környékén levő do
hánytermelők előtt előadásokat ta r
tott a melegágyak ké-zitéséről. Az 
előadásokat előbb Kés-Tompán, ké
sőbb Tompa-Kelebián tartotta meg 
és tegnap utazott tovább Bács Gyula
fal vára

— ön gyilk osság . Nagy volt a 
bánata Péics Péter síiteménvkihordó 
nak, aki Jandek Ferenc helybeli 
sütőmesternél volt alkalmazva. A 
múlt napokban a lia összeveszett 
vele és feleségével, aki a fiúnak 
mostohaanyja és te'tleg bántalmazta 
is őket. Az asszony azzal vetett 
véget a családi viszálynak, hogy 
másnap elhagyta az urát. A magára 
maradi emberi ez annyira elkeserí
tette, hogy tegnap délután 2 órakor 
Forrás-utcai lakásán a szoba geren
dájára akasztotta magát Mire 'éltét 
észrevették, már nem volt benne

Aki hamis pénzzel
kártyázik .

A nagyvárad—kolozsvári személy- 
vonaton furfanggal adott tol kétszáz 
korona értékű hamis busz koronás 
bankjegyen egy jól öltözködött fiatal
ember, aki Nagyváradon ült föl a 
Kolozsvár felé induló személyvonatra 
Krausz Bernát nyíregyházi kereskedő
vel került egy közös fülkébe.

Az udvarias idegen unalom űző
nek egy alsós partiét ajánlott föl. 
Kártyázás közben eleinte busásan 
vesztett az idegen s egymásután egy
másután szedegette elő a lizesekel, 
közben a kalauzzal is apróra válta
tott nehányat. A játék végén pedig 
a leszámolásnál, látva, hogy Krausz 
Bernátnál egy százas bankjegy van, 
kérte, hogy váltson be neki tiz husz- 
koronás bankjegyet, amit a keres
kedő készséggel teljesített.

Az udvarias idegen Bánfi'y-Hunya- 
dón eltűnt s a Brassóban utazó ke
reskedő Kolozsváron vei te észre, 
hogy a beváltott huszkoronás bank 
jegyek hamisak. Ugyanis a kolozs
vári vasúti állomáson jegyet akart 
váltani s a hamis bankjegyet nem
fogadták el. A becsapolt kereskedő 
legott telefonált — Nagyváradra é.-> 
Bánlfy-Hunyadra, — hogy az ügyes 

lélet. Hulláját kiszállították a zenlaiazédelgőt tartóztassák ie.
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B a k á s  h i r d e t é s
a Bácsmegirei jVaptóban. fillér

Rabló huszárok.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, márc. 20.

Még pénteken éjjel történt, hogy 
Gersitz Károly lóápoló több ferenc
városi korcsmát végig látogatott 
Madár György pajtása és három 
honvédhuszár társaságában. Heggel 
felé alaposan berúgva ődönglek haza
felé.

Mikor az országos vásártérhez ér 
tek, Madár hirtelen torkon ragadta 
Gersitset, a földre teperte s a három 
huszár segítségével kifosztotta. Tér 
mészetesen ráadásul alaposan el is 
verték a megrabott. embert. Gersits 
azonban a rendőrségre ment s fel
jelentette az őt kirabló társait

Madárt a rendőrség még aznap 
letartóztatta, de a huszárokat miután 
egynek se tudták a nevét, nem lehet 
kézrekeriteni, ép ezért az ékszerek, 
melyeket Gersitztől elvettek, se ta
lálhatók.

Gersitz mikor látta, hogy a rend
őrség minden nyom nélkül a rabló 
huszárokat nem tudja előállítani, 
maga indult nyomozásukra s tegnap 
éjjel egy korcsmában sikerült is 
megpillantani az egyiket.

Gyorsan értésitette a rendőrséget 
s igy le is tartóztatták a rabló 
huszárt, ki nem más, mint Gorel 
Géza honvédhuszár tiszti szolga, aki 
hamarosan megnevezte másik két 
társát is.

A huszárok most már mindany- 
nyian katonai börtönben ülnek.

a keresztmozgalom ellenzőit a Szent 
Imre egyesülettel szemben. A beszé
det a keresztmozgalom hívei sokszor 
félbeszakították zajos közbeszólások 
kai. Losonczy Kálmán joghallgató, a 
keresztmozgalom hive, erre szintén 
beszédet mondott, amelyben kifejtette, 
hogy a Szent Imre egyesület távol 
áll a kereszímozgalomtól. Gk is részt, 
vesznek a gyűlésen, a maga részé 
ről a rendet nem fogja megzavarni. 
A hangulat igen-igen ingerült volt. 
Több lovagias ügy is keletkezett, 
amelyeket azonban rövid utón és 
békésen intéztek el.

M eszlényi püspök tem etése.
Budapest, márc. 20. Mármarosból 

írják, hogy Meszlényi Gyula szat
mári püspök temetésére nagy kül
döttség megy báró Prónay főispán 
vezetésével. Meszlényi püspök, aki 
tavaly hat hetet töltött a inármarosi 
Pável fürdőben, itt nagyon né - 
szerű volt.

József főherceg nevenapja.
Budapest, márc. 2ö. Kisjenőről 

jelentik: József főherceg nevenapját 
a lakosság tegnap lelkesen megün
nepelte. Az uradalmi épületeket fel
lobogózták. A kegyúri templomban 
fényes mise volt a hatóság fejei, az 
uradalmi tisztikar, a kisjenői és 
erdőhegyi közönség jelenlétében.

F e lv e s z e kutóbbi években meg egyáltalában 
nem. Annál érthetetlenebb az igazga
tóság eljárása, hogy őt jövőre nem 
szerződtette le a társulatba, melynek n  j - j  1 a

oszlopos l e v ő i t  és a s -  Papucsos segédeket« « raz idén is
közönség elismerését és szeretetét
épen úgy kiérdemelte minden fellé- b A l’S O lly  111 II I l i ü l  I S  fi 
pése alkalmával, mint a sajtóét, mely >•
mindig a legnagyobb tisztelettel adó- s e l y e m  ( > ö  f i l l e r  p í t r o i l -
zotl művészetének KSojves mint k in t  i akrts
rendező is pompásán oldotta meg _
nehéz feladatát ős pályatársai köré- BASCH SÁNDOR
ben szeretettel környezik. A vidék
legelső színpadjain maradandó sikerei p s ifU lC S g y í lF j  B u d a p e s t  
voltak mindenütt. A jelekből Ítélve a Visegrádi utca IS b.
mi közönségünk a szokottnál nagyobb
ünneplésben fogja részesíteni Köny
vest jutalomjátéka alkalmából.

János vitéz, a gyönyörű zenéjü operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
(5 koro a, cimbalomra 3 korona. Jánus
vitéz teljes szövege 2 korona.

MINDENKIT ÉRDEKEL
A Technika Vívmányai címmel most 

megjelent, kivált) szakférliak által szerkesztett 
korszakalkotó munka, mely mindenki részére 
úgyszólván né’kiilözhetlen.

E mii magában foglalja az utolsó 100 év
nek a technika ama gyors haladása által létre 
jött újabb vívmányait, könnyebb modorban s 
élvezetes előadásban írva, s több mint 450 
szövegkép és 50 miimelleklettel bemutatva.

A inunk i 32 füzetben jelenik mej, egy-egy 
füzet ára 6 fillér.

Az első füzetet kiviínatru. báikinek meg- 
i tekintésre <üldi lleimann Mór könyvkeres- 
! kedése Szabadkán.

Lakást keresek
azon n ali heköltözködésre

1 szoba, konyha ős kamrával
Gim a kiadóhivatalban.

SZÍNHÁZ.

öl tehet lego lob b an

sárolul
T Á V IR A T O K

A kereszt az egyetem en.
Budapest, márc. 20. Ma délelőtt 

háromnegyed tizenkét órakor egy 
háromtagú küldöttség tisztelgett 
Dernkó egyetemi rektornál. A kül
döttséget a szocialista, a librális és 
protestáns ifjak menesztették. A depu 
tációt Trebits Lajos joghallgató ve
zette. Arra kérte a rektort, hogy 
azok részére, akik a keresztmozga
lom ellenzői, engedje meg, hogy gyű
lést tartsanak. A rektor ezt megígérte, 
de csak oly föltétel alatt, ha írásban 
nyújtják be a kérvényt, garanciát 
vállalnak, hogy a gyűlés rendben fog 
lefolyni. A küldöttség ezt megigerte. 
Az aula előcsarnokában erre Trebits 
beszédet intézett az ifjakhoz, amely
ben szabadgondolkozóknak nevezte

Szombaton a , Képviselő ur“ citnü 
bohózatot adták a színházban. Szí
nészeink buzgalommal játszottak és 
kedvvel oldották meg a hálás felada • 
tokát, melyeket a szerző reájok rótt. 
Különösen Könyves Jenőnek, Bátkai 
Sándornak, Mihályli Júliának tapsolt 
sokat a nem épen nagyszámú kö
zönség. Felvonásközökben Lakos Vil
mácska táncolt zajos tapsokat keltve 
bámulatos tánctudásával és utánzó 
tehetségével.

Vasárnap este a „Huszárvár" című 
operette ment a régi szereposztással. 
A közönség jól mulatott. Ez estén 
búcsúzott el Lakos Vilmácska is.

Könyves Jenő jutalom , játéka.
Egy minden izében művészember 
tartja szerdán este jutalomjáléíiát. 
Színre k> rül Schiller örökbecsű szo- 
morujátéka, az „Ármány és szerelem" 
Ferdinand egyike Könyves legjobb 
szerepeinek. A közönség bizonyára 
minden eszközt meg fog ragadni, 
hogy kedvence mellett tüntessen. 
Könyveshez hasonló művész nagy
ritkán fordult meg Szabadkán, az

kéwz férfi ö ltö n y t, 
" v e r m e k  ru h á t, 

női k a b á to t  
és p a le to t

Szabadna, Főtér Vermes-palota.
kor. feljebbFérfi öltöny 

Ulster
Felöltő.. ... .
Gyermek öltöny 

i Gyermek felöltő .
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TÖ R VÉN YKEZÉS.
Bántalm azott rendőrök. Horvát 

János kishegyesi lakos, aki arról is
meretes, hogy boros állapotában 
mindenkivel kikezd, múlt évi szt. 
István napján, az ottani Horvát-féle 
korcsmában a záróra után zenét 
kívánt és miután óhajának nem let
tek eleget, a kórcsmáros fiát arcul 
ütötte és az összes üvegeket a föld
höz csapkodta. A veszedelmes ember 
megfékezése végett rendőrökért küld
tek, de mikor a két rendőr beállított, 
Horvát a korcsmárost is arcul ütötte 
és mikor az utcára vezették, a ren
dőrvezetővel is hasonlókép bánt el. 
A községházán pedig, ahová behaj
tották’ ugyancsak lettlegességre ve
temedett és az esküdteket is bántal
mazta, mire kénytelenek voltak vasra 
verni és igy végre megfékezhették. 
A mai tárgyaláson a kir. törvényszék 
büntetlen előéletét és nagyfokú ittas
ságát. véve tekintetbe, hatóság elleni 
erőszak vétsége miatt egy havi fog
házra ítélte Az ítélet azonban 
nem jogerős, mert a vádhatóság 
képviselője megfelebbezte.

Okiratbam isitás a testvér ne
vével. Struhák Jánosné Nyirati Má
ria múlt év január 27-ikér. felkereste 
Baján Schönstein Adolf kölcsön köz
vetítő ügynököt és Bus Józsefnó 
Nyirati Erzsébetnek adva ki magát, 

jennek házára 290 koronás kölcsönt 
kért, sőt engedélyokiratot is állított 
ki, nővérének Nyirati Erzsébetnek 
aláírásával ellátva. Októberben is
mét 120 korona kölcsönt veit fel 
ugyanilyen módon. Perre kerülvén a 
dolog, a háztulajdonosnő,nem ismerte 
el az aláírást és igy Schönstein és 
Nyirati Mái ia ellen közokiralhamisilás 
büntette miatt az eljárást megindítot
ták.Schönsteinröl ugyanis azt vallollaa

zettzácUs HedVczmétty!!
I é l e t n a g y s á g u l  k é p r e  * 7 ^ 4 1

c s u p á n  I s z e m é l y  n a g y í t h a t ó !

jWittden M ő n e H ’ H* 3 V ersenyáru iiz le tb es
festék üzlete u ellett, személyesen vagy levélb'ni megrendelés utján vásárol, saját vagy akár-, 
mely tetszés » í| a $ 41 ha eszközölt

± 2  e«taagysas« f s
több ízben is kicsinyben összesén 15 koronát kitesznek. Díszes papirkeretért (passe-partout) 
amelybe az elkészült életnagyságu fénykép foglaltatik és feszítve lesz, önkö’tségct 3 koronát 
számítunk f e l . ........ . ............  A bevásárlások pénztári szelvénnyel vagy számlával igazolhatók.

P a p u c s  piac 
Ntojkovlts-fóle
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terhelt nő, hogy ő biztatta a kölcsön 
felvételére azzal, hogy közös ház
tartásra fog lépni vele. A mai tár
gyaláson, amelyen Szerdahelyi Sán
dor elnökölt, Struhákné ismét Schön- 
steinre igyekezett a biinszerzés vád
ját hárítani, de a tanuk egyértelmű 
vallomása aLpján a kir. ügyész 
Schönstein ellenében, a ki csupán 
pénzügyletet kötött, a vádat elejtette, 
a kir. törvényszék pedig Nyirati Má
riát közokirathamisitás vétsége miatt 
három havi fogházra Ítélte. A kir. 
ügyész az Ítélet ellen súlyosbításért 
felebbezett.

Uiiniigyi fötárgyalások. A sza
badkai kir. törvényszék büntető 
tanácsa e hétre a következő bűn
ügyeket tűzte ki főtárgyalásra: Már
cius 21-én: Marjanov Miklós halált 
okozó testi sértés, Molnár Mór Zsa
rolás, Biliczki Ferenc lopás. Március 
22-ón: Holi Antal és tsai lopás és 
orgazdaság, Ifj. Szabó Jézsef és tsai 
lopás, Jfj. Szekeres István és tsai 
lopás. Március 24-én: Bojtorszky 
Szávó gondtl. ok. testi sértés, Ko- 
punovics Miklós és tsai magánlak 
sértés és közcsend ell. kihágás.

N y iltté r.* )
K öszönetnyilvánítás.

Alulírottak igaz szívből jövő kö- 
szönetünknek adunk ezúton kifejezést 
mindazon munkástársaink irányában, 
kik testvérünknek Kiivein Ödönnek 
gyászszertartásához részvételükkel és 
anyagi áldozatokkal hozzájárultak.

Elvtársi tisztelettel 
K ilveln Antal és Vilmos.

REG ÉNY CSARNOK.

13.
Az ülnök sápadozotl; önmagával 

küzküdött. Nagynénje minden pilla
natban beléphetett. Az alkalmatlan 
látogatót minél előbb le kellett ráznia 
a nyakáról.

— Tudja-e kinek a házában van? 
kérdé kutató tekintettel fürkészve a 
szomszéd ur arcát.

— Tudom, volt a rövid felelet.
— És nem fél attól, hogy talál 

kozni fog vele?
— Miért félnék? 0 neki kell ret

tegnie tőlem, s hogy retten is. ez 
nekem elégtétel, ami erőt ad mind
ama fájdalom elviselésére, amelyek 
meglátogattak.

A szomszéd ur termete kiegvene 
sedett, villogó szemekkel állt az ül
nök ur előtt. Sápadt arcán gyenge 
pir ömlött el; egészen más emberré 
vált.

Az ülnök határozott.
— E levélben arra kér a meg

boldogult, szólalt meg hanyagon, hogy 
közvetítsem az ügyet a gyermek 
atyjánál, aki barátom. Kellemetlen 
megbízatás. Sajnos, hogy ez az ur 
most nem ismerheti magáénak a 
gyermeket; talán később, de azt hi
szem, hogy akarata szerint cselek
szem, ha önnek most a gyermek 
számára egy összeget adok át.

Beszéd közben felállt, az íróaszta
lához lépett, s egy Leli pénzestárcá- 
ból néhány bankjegyei akart elővenni, 
hogy a szomszéd innak adja. De ez 
büszke megütödéssel hátrált.

— Köszönöm ülnök ur, szólt meg- 
vetőleg, ilyen pénzből nem kérek. 
Hála Isten, a (innak nem kell egy

*) K rovat alattiakétt nam felelós a Szcrk

oly atya bizonytalan ajándékaitól 
függni, aki nem szégyenli a vérét 
megtagadni! Még vannak a szegény
háznak lakói, akik keservesen meg
szerzett kenyerüket, szívesen meg
osztják az árvával, s jövőjéről tőlük 
telhetőleg gondoskodnak. De ön, ül
nök ur, emlékezzék a mai estére. A 
sors keservesen megbosszulja majd, 
hogy ellökte magától gyermekéi. 
Nincs szeretet az ön mostani szövet
kezésében, azt a nőt, aki közvetítője 
volt sajnos, nagyon is jól ismerem; 
nem támadhat ott boldogság, ahol 
ő jelen van. El fog érkezni az óra, 
melyben emlékezni fog a mai estére; 
elérkezik az óra, amikor elhagyatott- 
ságában, egyedüllétében vágyakozva 
tárja karjait a fiú felé, akit most 
megtagadott.

Büszke testtartással távozott a 
szomszéd ur az ülnök szobájából. 
Mikor a fényesen kivilágított előszó 
bán végig lépkedett, az ellenkező 
oldalon, mint rendesen most is ke
gyesen mosolyogva, Sternfeldné lépett 
be, hogy a megígért látogatást tegye 
meg szeretett unokaöcscsénél.

Meglepődve tekintett a szegénye
sen öltözött emberre. Mit akar itt 
ilyen későn ? A gazdagon öltözött nő 
közelebb lépett a szegényház lakó
jához, hogy megkérdezze tőle, mi 
járatban van?

A szomszéd éles, átható tekintettel 
mérte végig Sternfeldnét. Az meg- 
reinegett a tekintettől.

Védőleg nyújtotta előre karjait, az 
ajkai megnyíltak, mintha beszélni 
akartak volna, de egyetlen szóra sem 
csukódhatlak össze; a büszke alak 
megingott.

A szomszéd ur fegyegetően emelte 
fül karját, ajkai érthetetlen szavakat 
suttogtak, s zajtalanul, csendesen 
távozott az urasági lakásból.

Sternfeldné hamar legyőzte gyen
geségét; unokaöcscsétől megkapta a 
kívánt váltót. De azért nem mint 
győztes távozott a szobából. Homlo
kára komor fellegek vonultak, szemei 
idegenszerüen csilloglak.

— Nem fogsz sokáig ijesztgetni, 
te koldus, mormogta, ezen a világon 
csak egyikünknek van helye.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő:
1) II G 0 V I C II I M II E. 

Laptulajdonosok : AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

K IS H IRDETÉSEK .
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből 3  
f iT é x .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i i l é

1 111 i líVli 1*111111 Könyv’»papir-, zenemű- . - .! 11IV . .1 Hl 111 • kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasiunnnal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának havi 30 kr. a dija. Cigare'ta papir 
100 drb.-os dobozokban csak 9 kr., legfi
nomabb csak 11 kr. Használt könyveket, 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
köny ek, képes könyvek, imakönyvek stb. 
Bámulatos olcsón leh-t venni az Autivárim- 
ban Szabadkán.

••
8 Ozv. HamburgerLllH ilS f ílllv Z d h *  Mária okleveles 
szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

hl 1/9 ft ti 1 AllÓ ajánlkozik házhoz, há- F K ln lllv l lv  Z()n kívül »s elvállal ká
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-u. 

Dominusz ház, házmesteri lakás.

Jobb családnál “
Cim a kiadóban.

intelligens ur 
teljes ellátást nyer

Folyó- és Csurgó-utcában
egy telken két ház 717. sz alatt előnyös 
és olcsó feltételek mellett Madó. Bővebbet 
Magyar utca 66. sz. alatt.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

L A K Á S HIRDETŐ.
50 fill. Egy üli. 

lakás h irdetés! 50
Deák-utcában

egy em eleti l a y s  Kiadd
május 1-től. Cim a kiadóban.

Cigit/? a Tompa-utcában a Vörös- QlaUv---- ökör iskola közelében
eg y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l  
terü lette 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  legal ka 1 in asa b b,
jutányos áron, kedvező íiizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban

T isz t u rá lin á l
alkalmas az uj honvédlaktanya köze-
ében, egy igen szép lakás istálóVa
Kiadd. -  — Cim a kiadóhivatalban

Kossut h-utcához közel

e g y  b ú t o r o z o t t

udvari s z o b a
k ia d ó .

Cim a kiadóhivatalban.

KIADÓ L A K Á S !
Az újonnan építe tt hon
véd laktanya  közelében 
egy különálló ú ri lakás, 
mely á ll több szobából, 
mellékhelyiségekkel, is
tá llóva l és ke rtte l május 

hó l- tő l kiadó.
P a lic s o n

egy szép k é n y e lm e s

adó
V asúti aVagy VillamVasuti

alkalmazottaknak igen alkalmas

h íz  " w
200 C3-öl kerttel az úgynevezett 
„párhuzamosaidon 550 forintért --

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Szőlő eladás!
A villanyteleppel szembeh levő 

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

E  E 1 l> Ó. ^901
Bővebb felvilágosítást ad:

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

Pro kések palota

A KATONA-féle NVvényesszencia- 
Flird egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

Páratlan !! Nélkülözhetetlen !'.
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
ineg fog győződni az egyedüli valódi, 
s évek óta forgalomban levő KATtNA- 
féle jó illatú, igazi Növónyesseucla- 
Fluidról „K. A.“ védjegygyei, an- 
— uak gyógyerejéről és hatásáról. —

Valódi KATONA-féle

„K. A.“  Növényesszencia-
Pllliíl’nttk magyar család-1 UHU |Ut| sem szabadna hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár k oly olcsón vannak szabva, 

mi zerínt
1 próba-Uveg 20 kr. — 40 11 lér.
12 Üveg 4 kor. póstadiijal együtt.

KATONA-féle Növényesszcncia-FI uid 
tlje sen  és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt lmságban.
KATÓNA-féle Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a gyomor- és hasg^rcsöt, 
gy< raorrendetlenségnek minden nemét.
KATONA-féle Növényesszencla-Fluid 
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áju’ást.
KATONA-féle Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a szivszoru'ást, légzési za
varok.t, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát., kólika mellfájdalom, tii- 
dőbántalmak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test sulyáuak nö
vekedését idézi elő, az egész ideg- 
rendszert megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve vau 1 ! Mint 
kiilszer „KATONA-féle Fluid46 léven 
ismeretes, igazán népsz rll házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fén\ esen bizonyult 
köszvénynél, csuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran aján - 
ható! — — —- Utasítás mellékelve! 
Minden n egrendelés pontosan cimzendő

csak: KATONA Á fiü S W
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
VIII. kör Csernovics-utea.

Budap.sten: Török József gyógyszer- 
tára, Király-utca.

Alapos oktatást ad
Zongora já ték, továbbá 

m agyar, német, fra n cz ia
és 'a tin  nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
bíró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki- 
adóhivatalban kapható.

jYiacnlatsra
papiros

Kapható
lapunk KiadőhWatalábar
Megvételre =====

k e rese l
egy nagyobb kiterjedésű

sző lő -te lepet
épülettel vagy anélkül, lehetőleg a 
városhoz közel, esetleg a szegedi utón. 

Cim a kiadóhivatalban.




