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Szerkesztőség ós kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Btttthyány-utcza 5. sz.

Mit akarnak '!
Eddig az a bizonyos hogy Zichy 

János gróf nem lesz miniszter-

Ez az egyik ok, a másik 
pedig az, hogy e bomlás után 
a nemzet oly politikai alakulá-

pedig a szövetkezett ellenzék vezérlő- történt intézkedés. Arra az esetre ha,
bizottsága értekezett. Mind a két Andrássy nem vállal megbízást, ami 
konferencián a tegnapi királyi auden- valószínű, a király Tiszát a továbbiak

. soknak lenne a szemtanúja, á r iá ró l esett szó, arról, hogy a felség megbeszélése iránt esetleg még hol-
e n o c  maga jt é n t  e u, s melynek zürzavarossága teljesen ' n katonai kérdésekben a kilences nap délután, legkésőbb holnapután 
hogy szavainak nyomatékot is nleggyöngitené önbizalmát, meg í bizottság programraján túl nem megy
adjon, e u azi , alan mai el is a g a bizalmat, melyek a semmi áron és semmi szin alatt,
utazó azia ia, a pohtiku- m uj( választásoknál vezették, s mert a hadsereg egységét nem

a koalíció igy a parlamenten j kockáztathatja.
kivid is elveszítené maga alól A vezérlőbizottság mai konferen-

reggel 9 órakor újból fogadja.

soknak koratavaszi üdülőhelyére.
Minden más m aradt a régi

ben. És erre a régire vonatko
zólag a tegnapi kihallgatás után 
önkénytelenül egy uj kérdés 
tolul előtérbe ? Mik lehetnek 
azok a megállapodások, melyeket 
a függetlenségi párt és a velük 
szövetkezett 67-esek közösen
érvényesíteni akarnak ?

Hogy ezek a megállapodások
nem lehetnek olyanok, melyek a 
48-asok katonai és közgazdasági 
programmjának teljes és feltét
len megvalősi'ását követelik, az 
bizonyos; mert hiszen ezen 
esetben a koalíció már régen 
megbomlott volna. Fel kell te
hát tételeznünk, hogy e közös 
megállapodások révén valami
vel többel akarnak a 9-es kato
nai programúiban foglaltaknál.

De hát mért nem hozzák 
nyilvánosságra ezt a többel ? 
Hiszen, ha olyanok ezek a ki-

a talajt.
Mindez azonban még nem 

ok arra, hogy a titkolódzásokat 
igazolják vele- Hiszen a nem 
zetnek joga van, hogy megtudja, 
mit akarnak az ö nevében az 
ö égisze alatt. Meg kell tudnia 
akár ezt, akár azt akarják; akár 
bírják megva ósitani azt a prog- 
rainmot, melynek alapján meg- 
választattal^ akár nem. Mert ha

ciája is bizalmas jellegű, a mai meg
állapodások azonban holnap már 
hivatalosan is nyilvánosságra jutnak, 
amennyiben a szövetkezett baloldal 
pártjai holnap délelőtt 10 órakor a 
függetlenségi párt körhelyiségében 
együttes és teljes értekezletet tartanak, 
abból a célból,.J^gy  a vezérkar inai 
megállapodásait ratifikálják.

Hogy ezek a mai megállapodások

Több milliós megrendelés.
— Saját tudósítónktól. —

Tisza István gróf miniszterelnök 
ma a következő örvendetes hirt 
hozta a király tudomására:

Lukács László pénzügyminiszter, 
a magyar kormány és a magyar 
kincstár legkitűnőbb üzletszerzője 

’ jelentette nekeíH^hivalalosan, hogy 
Oroszország kormánya, 65, szóval 
hatvanöt gőzmozdonyt (lokomotív) 
rendelt meg a Magyar államvasutak

ezt nem tudhatják meg és meg. 
lepetésszerüleg adják nem zet 
elé azt, aminek az alapján to -1 azért, mert saját-bevallásuk szerint 
vább akarják vezetni az állam I követeléseik minimumát állították

micsodák, azt könnyű kitalálni. A j ,  , ,, ... . . ; gépgyárában a szibériai vasutaksza-szovetkezett baloldal partjai a koalíció , ; ~... .. , . ! mara. Darabjat az orosz kormányprogrammjáböl nem engednek, nem J . . .76,000 koronává! fizeti s így hozza-

ügyeit, akkor a nem zetben meg
ölik a parlamentarizmus iránti 
érzéket.

Már most melyik az elönyö 
sebb? Az-e ha a Küzdelmek 
közvetlen sikertelenségét látva, 
a nemzet önbizalma ideig-óráig 
meginog, vagy az-e, ha vesze-

fei éJ* eboől, ha csak a nemzet bi
zalmát elveszteni nem akarják, le
alkudni nem engedhetnek.

Marad tehát a helyzet holnap is 
ott,- a hol akkor volt, a mikor And
rássy Gyula gróf ezelőtt egy hónap
pal megjelentette a felségnek, hogy

__ n___. „OJ _______, __  ____  megbízása meddő maradt.
vánságok, melyek közeledést j e - ; ^elmesen megtámadják parla , Andrássy Gyula gróf az ellenzék 
lentenek a nemzeti követeimé- inenfarjs érzékét, megtámadják vezérféríiaival való tanácskozásait 
nyékhez, ezeit senki sem ne- ojy veszedelmesen, hogy az holnap befejezi, csütörtökön aztán 
heztelne meg. Nagyon, de na- au^ofmányosság megmérhetetlen masa jelentkezik a felségnél audien- 
gyón fontos okai lehetnek ennek becse is homályba borul szemei cián. Hogy azután mi fog következni

előtt ? j azt ugyan senki sem tudja. Annyia felesleges tiltakozásnak. De 
semmi esetre sem olyanok, hogy 
ne sejthetnénk.

azonban bizonyos, hogy a jövő na

vetőleg öt millió koronás az üzlet. 
De mert Oroszország ma hadvi
selő ország — bár a gőz mozdony 
nem a rombeíó, hanem a teremtő 
tudomány a lk o tá sa  - Saontpótop - 
várra küldött megbízottunk, Hitler 
ur, az állami gépgyárak helyettes 
igazgatója, az orosz kormány fővá
rosában várja felséged beleegyező 
döntését.

E nagy megrendelés éppen idejé
ben érkezett a magyar állam gép
gyárához. Hozzávetőleg kétezer mun- 
kátszaporilásra lesz szükség. Annál 
inkább, mert Lukács Lászlónak si
került rábírnia a közös hadügymi
nisztert, hogy a haditengerészet ha
jóihoz szükséges alkotrészeket is a 
magyar állam gépgyárában rendel-

Melyik a veszedelmesebb ?
Erre könnyű megfelelni, de 

Azt hisszük, hogy a nvilvá-1 mindaddi", mi*r a személyes 
nosságra hozatal a kifejlődést | gyülölköd°és is közbejátszik, ad- Gróf Tisza István miniszterelnök 
meggátló bomlást okozna. A dig a feleletet a nemzet csak ma délelőtt ismét kihallgatáson volt. | jék meg. A megrendelt mozdonyok 
48-ok radikális elemei feltétlenül i üres frázisokban kapja meg. A király dél9lőLL 10 órakor Dgadta j ügyében értesítés ment GoluchovskyTv ' f ív . , | • I • | i _ i i i „ _., A 11 ' A 1. • * I is, ..... * i . l  • «

gyon kormosán fest.
*t *

frontot csinálnak, s oiy párt 
bomlás következnék be, amely 
á mostani koalíciós többséget
teljesen illuzorissá tenné, s -  saját tudósítónktól,
megszűnnék az alap arra, hogy Budapest, marc. au.
ezentúl is a koalíció vezethesse í A helyzet kínosabb mint valaha, 
a kibontakozást, mert megszüli- Áthidalhatatlan ellentétként, dombo- 
nék a többség, amelynek elvére rodnak ki a királynak meg a sző- 
most támaszkodnak, S amely vetkezett baloldalnak álláspontja, 
parlam entaris elv ellen csak az Andrássy Gyula gróf ma délelőtt

A politikai helyzet.
Tiszát, aki bejelentette, hogy And- i Agenor külügyminiszterhez is. A

magyar kormány kötelezettséget vál
lalt, hogy a mozdonyokat másfél 
éven belül szállítani fogja.

A háború.

imént is oly 
küzdöttek.

elkeseredetten fölkereste Kossuth Ferencet a szö
vetkezett ellenzék vezérét, délután

rássy érintkezik a koalícióval, hogy 
ma délután a vezérlő-bizottság és 
holnap délután az egész ellenzék 
értekezletet tart és Andrássy a ple
náris értekezlet után fog végleges 
választ adhatni. Miután a király sür
gősen akar a helyzettel tisztába jönni, i Berlin, inárc. á l.
megbízta Tiszát, hogy Andrássyt már I A főhadvezetőségnek Linevics ke- 
holnap délutánra hívja meg újabb ki- ; zébe való átadásáról a következő 
hallgatásra. Kihallgatás mindössze fél távirati tudósítás érkezik a harctér- 
óráig tartott. Továbbiak iránt nein’ről: Kuropatkin már indulófélben

1 X 2 1  tüdőbe tegségekné l, lé g ző sze rve k  lu iru to s  b a ja i- L
ná l, “8y">lni id ü lt  b ro n ch itis , s z a n iá r lm r u t ------- ------ és különösen
l á b b u d o z ó k n á l  i n f l u e n z a  u t á n  ajánltutik. .......  =
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize 
miatt a gyermekek is szereti* A gyógyszertárakban 4. — kor.-ért kapható. Figyeljünk, hogy mlnaen üveg alanti 

czéggel legyen ellátva:
U o f li i iu n ii-k a  Rock©  «& <Jo. vegyészeti gyár R » * e l (Svájcz.)
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volt, amikor hirtelen megállt s visz- 
szafordulva Linevicshez lépett. A két 
tábornok hosszan konferált egymás
sal. Végül megállapodtak abban, hogy 
Kuropatkin táviratot intéz a cárhoz. 
Ebben a táviratban Kuropatkin arra 
kérte a cárt, engedje meg neki, hogy 
akár mint egyszerű katona marad
hasson a harctéren, mely most neki 
megszentelt terület.

A kérést Linevics is támogatta. A 
cár távirata csakhamar megérkezett, 
amelyben beleegyezését adta s Ku- 
ropatkint az 1. hadtest parancsno
kává nevezte ki,

. London, márc. 21.
A „Daily Express11 jelenti Taka- 

haisiból: A japán kölcsön kötésére 
Londonba és Newyorkba küldött ja
pán pénzügyi kormánybiztos kijei-n- 
tette, hogy nem tnd arról, hogy 
Berlinben japán kölcsönt folyósítot
tak volna.

P éter vár, márc. 21.
Hivatalos jelentés szerint a há

ború ideje alatt orvosi állásokat be 
szabad tölteni orvostanhallgatókkal 
vagy női orvosi tanfolyamok hall
gatóival, sőt külföldön diplomát szer
zett személyekkel is, ha ezek orosz 
államvizsgát tettek vagy két évig 
orvosi gyakorlatot folytattak. Kül
földi orvosoknak, a kik orosz szol
gálatba lépnek, be kell mutatniok 
államvizsgálati bizonyitvánvílkat és 
igazolniuk kell az egészségi főfel
ügyelőnél kórházi gyakorlatukat.

Pétervár, márc. 21.
A cári udvarban nagy a lehangolt- 

ság s egymást érik még ma is a 
rossz hírek a harctérről.

Az uj hadvezér Linevics tábornok 
egy táviratban ugyanis arról tesz 
jelentést, hogy Kuropatkin szétvert 
seregének azt a részét, mely a 
hegyes vidékre menekült, a japánok 
teljesen bekerítették. A Kszin-King 
vidékén körülzárolt orosz csapatok 
minden készlet nélkül nyomorognak 
s kénytelenek lovaikat levágni, hogy 
élelmi szerük legyen.

D. M. K. E.
Gyümölcsoltó Boldogasszony nap

ján tartja meg Szegeden tavaszi gyű
lését a Délmagyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület igazgató
sága. A gyűlést, amelyre a meghí
vókat már kibocsájtották. Rónay 
Jenő ny. főispán elnöklete alatt dél
előtt 11 órakor tartják meg a sze
gedi kaszinó dísztermében.

A kulturegyesület, amely már túl 
van a szervezési munkálatok nehéz
ségein, megkezdte a programmjába 
felvett kulturális feladatok inegol 
dását és nagy nemzeti munkájában 
erős kitartással és lelkes szeretettel 
halad előre. Már ebben az esztendő
ben Szegeden és a déli Magyaror
szág területén több jelentékeny kul
túrintézményt létesít, a meglevőket, 
amennyiben annak szüksége forog 
fenn, támogatja és segélyezi. Köze
lebb is a D. M. K. E sürgető köz- 
bejárására és segélyezése mellett 
Girodán községi iskola, Titelen óvoda 
és Denlán állami iskola létesül.

Fontos tárgya lesz az egyesület 
igazgatósági gyűlésének a D. M K. 
E. által létesíteni szándékolt szék

palota és internátusok figye. A köz
művelődési egyesület Szegeden, Te
mesváron, Aradon, Hmvásárhelyen 
és Makón létesít egyelőre délvidéki 
idegen ajkú gyermekek befogadására 
alkalmas tápintézeteket.

Tárgya lesz az igazgatósági gyű
lésnek a magyar közművelődési egye
sületek közös akciójának nagyfon- 
tosságu kérdése. A D. M. K E. szor
galmazására a négy kulturegyesület 
között órintxezés jött létre és gr. 
Béldy Ákos főispán, a D. M. K. E. 
szorgalmazására a négy kulturegye
sület vezetősége közelebb Budapesten 
megtartja első közös értekezletét, 
amelyben a közösen megindítandó 
akciók ügyében fognak dönteni.

A harmadik egyetem felállításának 
ügye napirendre kerül. Bejelenti az 
elnökség, hogy amint a politikai hely
zet tisztul, a D. M. K. E. monstre 
küldöttsége, amelyben képviselve van 
déli Magyarország 14 törvényható
sága, a kormány elé járul és átnyújtja 
a kulturegyesület memoradumát.

A D. M. K. E. igazgatósági gyűlé
sének tárgysorozata különben ez: 
Elnöki jelentés a központi iroda 
ügyforgalmáról. A pancsovai rendk. 
közgyűlés idejé.-ek megállapítása, A 
közművelődési egyesületek közös ak
ciója. A D. M. K. E. és a harmadik 
egyetem. Az internátusok ügye. A 
girodai magyarok. Óvoda Titelen. 
Állami iskola Dentán. Földvásárlások 
ügye. D. M. K. E. iparcikkei. Was- 
hingtonszobor. D. M. K. E. naptárak. 
Az egyesület hivatalom értesítője. In
dítványok.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Hyitva 
jzerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 26. A szabadkai lóver euy-egy- 
let közgyűlése.

Április 12. A szabadkai általános Ipar- 
testftlet közgyűlése d. e. 9 órakor a Hun
gária épület nagytermében.

Március 21. A pincérek márciusi vacso
rája a Hevér féle vendéglőben.

Március 25. A szabadkai izr. önsegélyző 
és gyámolitó egyesület purim bálja az izr. 
szent egylet termeiben.

— A képviselő választók össze
írása. Az 1906. évi képviselő vá
lasztók névjegyzékének összeírását az 
e végből kiküldött bizottság meg
kezdette. Ismételten felhívjuk a vá
lasztó polgárok figyelmét ama kö
rülményre, hogy az összerás ideje 
alatt jelentsék be, hogy lakhely, 
ingatlan birtok, vagy kereskedelmi 
és ipartelepeik szerint óhajtják-e 
felvétetni magukat a névjegyzékbe 
és értelmi jogosultságukat is ezen 
idő alatt jelentsék be, mert a ké
sőbbi jelentkezések nem vehetők 
figyelembe. Az összeíró küldöttségek 
naponként a városi tanácsteremben 
a hivatalos órák alatt vesznek lel 
bejelentéseket.

— Szabadságon. Duties Máté vá
rosi földkönyvnyilvántarló egészsé
gének helyreállítása céljából egy havi 
szabadságot kapott, a melyet holnap 
fog megkezdeni.

— Zenta város kérelme. A szom 
széd Zenta város átiratilag kérte a 
városi rendőrségre vonatkozó sza
bályrendeletet azzal, hogy Zenián a 
mezőrendőri és éjjeli rendőri szol
gálatot hasonló módon óhajtják szer
vezni. A hatóság a kérelemnek eleget 
fog tenni.

— Purlm . Izraelita polgártársaink 
ma ünnepelték a purimot, mely ün 
nepnek, mint ismeretes, az a törté
neti esemény az alapja, hogy a

hatalmas Ahasverus király gonosz 
tanácsadója, Hainan, megharagudott 
a király feleségére, a szépséges Esz
terre, aki zsidó volt s haragjában a 
zsidók kiirtását vette tervbe. Ahas
verus azonban neszét vette a dolog
nak és elrendelte, hogy a zsidók 
öljék meg azokat a népeket, akik 
reájuk törnek. így is történt. A zsi
dók mintegy hatvanezer embert fel
koncoltak, vagyonukat pedig zsák
mányul ejtették. Az utána való napon 
a zsidók nagy öromünnepel ültek s 
ajándékokat küldöttek egymásnak. 
Ez az ajándékozás nagyrészt még 
ma is dívik és schlachmonesz a 
neve. A tehetősebb zsidó családok 
ezen a napon nyilt házat tartanak 
s gazdagon megvendégelik azokat, 
akik őket e napon felkeresik. A pu
rimot természetesen a templomban 
is megünnepelték.

— Eljegyzés. Nagy János sütő
iparos eljegyezte Hoffman Mariska 
kisasszonyt, Hoffman Károly helybeli 
kalapos mester leányát.

— Kedvezm ényes vasúti jegyek.
Azok a kereskedők, vagy kereske
delmi társulati kiküldöttek, kik az 
Omke f. hó 26-iki közgyűlésén részt 
óhajtanak venni, kedvezményes vas
úti jegygyei utazhatnak Budapestre. 
A kedvezmény igénybevételére jogo
sító igazolványt a kereskedelmi és 
iparkamara f. hó 23-ától kezdve 
adja ki. Az igazolvány birtokosa 
jogosítva van egy II. osztályú jegy- 
gyei, az I. osztályon, egy III. osz
tályú jegygyei a II. osztályon s egy 
fél II. osztályú jegygyei a III. osz
tályon Budapestre és vissza utazni. 
A visszautazásra az igazolvány f. 
hó 31-ig érvényes. A kedvezmény 
gyorsvonatok igénybevételére is ki
terjed.

— Romeo, a realista. Bizony 
alig tudta valaki, hogy Szabadkán is 
volt egy eleven Rómeó. De a mi 
Rómeónk úgy látszik nem hirességre, 
hanem hírhedtségre törekszik. Nuti 
József olaszországi származású szob
rász, aki jelenleg Szabadkán tartóz
kodik, ugyanis ma nagy elkeseredet
ten panaszolta el a rendőrségnél, 
hogy az ő Rómeója vasárnap reggel 
a faképnél hagyta, de emlékül 
magával vitte Nutinak kézi táskáját 
is, amelyben 3-7 korona készpénz, 
egy revolver és más ingóságok vol
tak. A tulon-lul realistikus gondol
kodás módú Rómeót, akinek kü
lönben teljes neve Gerkoni Rómeó 
és mint szobrász segéd volt Nuti- 
nál alkalmazásban, vasárnap reggel 
gazdája távollétében szökött meg. A 
rendőrség köröztetni fogja.

— N évm agyarosítás. Kiskorú 
Perl Lajos, Pál, Zsiginond, Zoltán, 
László, Andor, Géza, Vilmos és Sán
dor szabadkai illetőségű, ugyanitteni 
lakosok családi nevüket belügymi
niszteri engedéllyel „Ács“-ra vál
toztatták.

— Alapszabály jóváhagyás. A
„Szilbereki diszlövész egylet11 alap
szabályait a belügyminiszter jóvá
hagyó záradékkal látta el.

— H irtelen  halál. Ma reggel 5 
óra tájban a Magyar utcában össze
esett egy öreg ember és néhány pil
lanat alatt kiszenvedett. A rendőr
ség megállapította, hogy az illető 
Hajagos Pál 70 éves koldus. Holt
testét a mentők kiszállították a bajai 
temető hullaházába, ahol a halálok 
megállapítása végett holnap délelőtt 
a rendőri boncolási fogják rajta 
megejteni.

— Egy lovasrcndör balesete.
Jenovai Mátyás városi lovasrendőr 
tegnap délután, amint szolgálatának 
teljesítése végett, hazulról távozni

akart és lakásának udvarán lovára 
ült, a ló valamitől megijedt, előbb 
felágaskodott majd a földre dobta 
lovasát, a kinek ballába az esés 
közben bokában eltörött. A mentők 
a közkórházba szállították.

— E lveszett egy kockás kendőbe 
csomagolt blúz, szoknya, gyermek
sapka, fehér alsó derék és varró- 
eszközök tegnap délután a városi 
tűzoltó laktanya közelében. A káro
sult kéri a becsületes megtalálót, 
hogy a csomagot a mentők lakta
nyáján adja át.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Pintér István 5 év, Kucsera István 
2 év, Kubicskoviks János 3 hó. Szü
letett: 11. 5 fiú, 6 leány.

Rigó Jancsi újra nöslil.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 2l.

Rigó Jancsi a Chimay hercegnővel 
folytatott szerelmi viszonyának fel
bomlása óta egy egész sereg szerelmi 
kalandot harcolt végig, amelyekhez 
bizonyára főajánlólevele a hercegnő 
reáhalmozott kegyei voltak. A ka
landos cigányprímást mindenfelé ér
dekessé tette az asszonyok előtt az 
az izgató kérdés, hogy mit szeret
hetett rajta a szép Chimay hercegnő.

Most u'ra egy szerelmi kalandnak 
a hire érkezik Berlinből, amelynek 
azonban ugylátszik, komolyabb vége 
lesz, mert az uj szerelmesét, Müller 
Margit kisasszonyt már el is jegyezte 
a feleségétől már régebben elvált 
Rigó Jancsi.

Tudósítónk ma fölkereste Rigó 
Jancsinak a pákozdi cigánysoron élő 
feleségét.

Az elhagyott nő szavából már nem 
érzett semmi a megcsalt szerelmes 
bosszúvágyából. Jancsiról csaknem 
a magasztalás hangján beszélt. Ne
héz volt azonban mégis áttérni a 
kényes kérdésre. Elmondott, amit 
tudott róla és nem idegenkedett a 
felelettől.

— Megírta, meg. Itt a levele. Tud
tam én azt mindig, hogy nagyon 
szerelmes természetű De hát mit 
tegyek istenem? Mi majd csak meg
élünk valahogy, különösen, ha Jancsi 
is segít egy kicsit.

Arra a kérdésre, hogy ki a me
nyasszonya az elvált férjnek igy felelt:

— Ez is valami úri fajta lesz, 
mert már az uram megszokta őket. 
Én talán már nem is kellenék neki. 
De biz" azért az sem jobb ám a 
magunk fajtánál. Azt irta a Jancsi, 
hogy már egy kis gyermelük is 
született, hát el kell vennie.

Tizenöt év óta ne aludt.
— Csoda az orvosok előtt —r
Esszakamerika orvosi köreiben a 

legélénkebb érdeklődéssel kiséri k most 
azt az experimentumot, amelyet. Treu- 
tonban lesznek egy Herpin Albert 
nevű emberen, aki a saját állítása 
szerint tizenöt esztendő óta egy pil
lanatig sem aludt.

A dolog annyira érdekelt egy sok
szoros milliomost, hogy 40,000 dol
lárt deponált az álmatlan ember 
számára, arra az esetre, ha egy hó
napig tartó állandó orvo.- i fölügyelet
nek veti alá magát s az orvosok is
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megállapítják az állandó és tartós 
álmatlanságot.

Egy előkelő szállodában már hat 
orvos vállalkozott is a felügyeletre. 
Fölváltva virraszt két orvos mindig 
a sajátságos beteg mellett, Eddig öt 
nap múlt el s mindez ideig még 
nem hunyta le egy pillanatra sem 
alvásra a szemét.

Herpin negyvenkét esztendős. Azt 
állítja, hogy tizenöt esztendő óta ál
matlanságban szenved s nem is érzi 
tnár az alvás szükségét. Az idők so 
rán hozzászokott ehhez az állapot
hoz, amely más közönséges halandót 
az Őrületbe, vagy a halálba kerget
hetne.

Sok orvos vizsgálta már meg s 
alaposan foglalkozott az orvosi praxis 
ban még soha elő nein fordult emez 
abnormis tüneménynyel. Valameny- 
nyien, a leghíresebb orvostanárokkal 
együtt kijelentették, hogy Herpin ál
lapota megfejthetetlen talány előttük. 
Nem is látszik meg a betegen, hogy 
nem alszik soha.

Egészséges arcszine van, erős, ru
galmas, még vidám is és legkisebb 
méitékben sem ideges. Altatószerek, 
mint morfium vagy klorálhidrát, olyan 
adagokban is, amelyek másoknak 
veszedelmesek volnának, hatástala
noknak bizonyultak.

T Á V IR A T O K
Verne G yula haldoklik .
Budapest, márc. 21. Párisból je

lentik, hogy a világszerte ismert 
fantasztikus regények írója súlyos 
beteg, úgy hogy környezete a leg- 
rosszabbtól tart. Az egész világon 
mély részvétet fog kelteni a szo
morú hír, hisz az ifjúság legolva
sottabb és legkedvesebb szórakozta
tójárói van szó.

Forradalom  Oroszországban
Jekaterinoslav, márc. 21. Az uj 

orosz bányamiitársulat nem emelte 
fel a munkások bérét. A guzovói 
kohók és a buchnusz kerületi szén
bányák zárva vannak. Legközelebb 
13.000 bányamunkást bocsátanak el.

T iflisz , március 21. A paraszt
zavargások a kutatiszi kormányzó
ságban mind jobban terjednek. Nyug
talanságot kelt a mohamedánok és 
örmények ellenségeskedése a k írszti 
területen, különösen pedig a Török
országból menekült sok örmény jelen
léte. Biztonsági intézkedések történlek.

M eggyilkolt jótékony no.
Ó-Radnu, márc. 21. Gyarabek An

nát, a jótékony örmény asszonyt 
ágyábán megfojtva találták. A tett 
elkövetésének gyanúja alapján egy 
napszámost tartóztattak le.

Ö ngyilkos jogász.
Kecskemét, március 21. Szabó 

József, 24 éves jogszigorló, — ma 
éjjel halántékán lőtte magát és meg
halt.

SZÍNHÁZ.
Bob herceg.

Harkányi Gizella vendégszereplése/,

Pesti Ihász szerződtetési célból 
vendégszerepellelte ma este Harkányi 
Gizellát, a kolozsvári színház tagját. 
Az ilyen célzatú vendégszereplések
nél a kritikus kötelessége a lehető 
legszigorúbban szem előtt tartandó, 
ilyen kritikánál semmiféle más kö
rülményt, mint tisztán a színház ní
vójának emelését tekintetbe vennünk 
nem szabad. Tehát Harkányi kis
asszony fellépett a Bob herceg cím
szerepében. Előre constatálhattuk mar, 
hogy rosszul választotta meg a da
rabot. Oly tökéletes, bájos alakításban 
látta a szabadkai kényes publikum 
Bobot a mi eddigi fess subrettünktől, 
hogy tökéletesebbet nem láthatott, 
no de nem is kapott. Au contrairel 
Harkányi kisasszony Bobja nem vált 
be Szabadkán. Ennél sokkal külörnb- 
höz vagyunk szokva. Hangja rend
kívül gyenge, a közép regislerekben 
egészen színtelen, a magasabbakban 
bizonytalan és pardon! hamis -  néha. 
A belépő a földszinten és páholyok
ban semmi hatast sem keltett — an
nál jobban dühöngött az igazgató, több társával oda igyekezik, Lausev 
bőkezűségéből — a karzat. Hát bo erre kirohant az utcára, a közeledő 
csánatért esedezem direktor ur, de 1 szitkokat szórva, bicskájával fe- 
az talán még sem járja, hogy ingyen i nyegetőzütt. Marianov látva a vesze-
karzattal akarunk hangulatot kelteni 
a szerződtetési célból felléptetett 
művésznő mellett?

Tehát röviden összefoglalva az 
észlelteket, a kisasszony játékáról és 
énekéről jót keveset mondhatok. A 
szabadkai publikum igényei finornul- 
tabbak semhogy a kisasszony teg
napi alakítását acceptálhatná. Hangja,, 
mint fentebb említettem nem kielé
gítő, táncolni nem tud, játéka bizony 
nem felelt meg annak a rankoncát- 
lan, pnjkos, tüzes Bobnak, mint a 
milyent eddig Szabadkán láttunk.

Mert mindhiába, akarva nem akarva 
összehasonlítást kell tennünk közte 
és Gerlaki közt. Ebből az összeha
sonlításból pedig előnyt Harkányi
kisasszony javára nem lehet levonni. | védekezett és a kihallgatott tanuk is
Általános vélemény volt előadás előtt 
és után, hogy alakítása Gerlakinak 
nyomába se ér semmi tekintetben. 
Azok a bájo? mozdulatok, az az 
édes, behízelgő kis hang, teperamen- 
tumos játék mind mind hiányzott 
Harkányi kisasssony alakításából. 
Mindezeket tekintetbe véve Harkányi 
kisasszony esetleges szerződtetésével 
— előre megjósoljuk — színházunk 
nívója nemhogy emelkedni, de ellen
kezőleg esni fog. Hogy mi a szin- 
ügyi bizottság véleménye, még nem 
tudjuk, de nem hisszük, hogy velünk 
ellenkező nézeten volna. Azért eleve 
figyelmeztetjük a directort, hogy 
akassza szegre eddigi elveit és ál
dozzon többet egy jó primadonna 
kedvéért és az eredmény nem fog 
elmaradni. Ha türelmes is a sza
badkai publikum, még sem fogja 
szó nélkül tűrni a director speculativ 
operatióit. Azután meg rajnai lazac 
után a főtt kárász senkinek sem 
ízlik

János vitéz, a gyönyörű zenójü operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
6 koro; a, cimbalomra 3 korona. Jdnus 
vitéz teljes szövege 2 korona.

MINDENKIT ÉRDEKEL.
A Technika Vívmányai címmel most 

megjelent, kiváló szakférfiak által szerkesztett

korszakalkotó munka, mely mindenki részére 
úgyszólván nélkiilózhetlen.

K 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 miimelléklettel bemutatva.

A munka 32 füzetben jelenik meg, egy-egy 
füzet ára 6 > fillér.

Az első füzetet kívánatra bálkinek meg
tekintésre küldi lleimann Már könyvkeres
kedése Szabadkan.

TO RVENYKEZES.
Gyilkosság ön véd elem b ől.
Lausev Vládó sándori legény gyer

mekkora óta halálos gyűlölettel vi
seltetett Marianov Miklós irányában, 
s amikor csak alkalma volt mindig 
becsmérlőkig nyilatkozott róla, orang- 
utángnak nevezte sőt megöléssel is 
fenyegette. Egy ízben vasvillával le
selkedett reá, de ekkor terve nem 
sikerült.

Október 18-án egyik sándori kocs
mában tartózkodott Lausev, amikor 
hírül vitték neki, hogy Marianov

delmet, szintén elővette bicskáját és 
az oroszlánként neki rohanó Lausev 
előtt a falhoz lapult és igy kike
rülte a támadást, másként azonban 
nem birt a biztos leszuratástól me
nekülni, mint hogy a kedvező pilla
natot felhasználva bősz ellenfelébe 
mártotta sertésölő kését, mely a 
vállán érte Lausevet, akinek tüdejét 
járta át a hosszú kés.

A Lausevet ért három szúrás kö
zül kettő feltétlenül halálos volt, úgy 
hogy ott a helyszínen azonnal ki
szenvedett.

A helybeli kir. törvényszék ma 
tárgyalta Marianov bűnügyét Marián 
Miklós elnöklete alatt. Vádlott ki
hallgatása során kényszer helyzetével

ugyanilyen értelemben vallottak, mi
nek folytán dr. Ácséi Imre kir. al- 
ügyész a vádat elejtette. Erre dr. 
Blau Géza pótmagánvádló vette át 
a vád képviseletét és halált okozó 
testi sértés bűntettében kérte vád
lottat bűnösnek kimondani. A tör
vényszék azonban a jogos önvéde
lem alapján felmentő Ítéleteit hozott.

Az elhalt atyja, valamint jogi kép
viselője feiebbezést jelentetlek be.

Az »Igaz Szó« szerkesztője.
Érdekes lakója érkezett a szabadkai 
kir. törvényszék fogházának. Egy 
hónapi szabadságvesztés büntetését 
fogja ugyanis kitölteni falai között 
Szilágyi (Schwarcz) Gyula, a Sza
badkán megjelent szomorú emlékű 
időközi lapnak, az „Igaz Szó“ nak 
egykori szerkesztője. Szilágyi a lap
jában ifj. Vojnich Sándor volt or
szággyűlési képviselő ellen irányuló 
rágalmazó közlemény miatt lett el
itélve. A rágalmazási per az összes 
igazságszolgáltatási fórumokat be
járta.

REG ÉNY CSARNO K .

Körülbelül egy hónap múlt el 
Meinerl ülnök lakodalma óta. A 
fiatal házaspár nászuton volt, Stern- 
feldné egyedül lakott tágas palota- 
szerű házában.

Azon naptól fogva, amelyen öcs- 
csétől a váltót kapta, a büszke asz- 
szony nagyon megváltozott. Mély 
gondolatokba merülve járt-kelt, — 
amúgy rendesen mosolygó ajkai 
össze voltak szorítva, mintha a ben- 
sejében élő düht marcangolta volna 
fogaival. Környezete ettől a kedély
állapottól nagyon sokat szenvedett ; 
a cselédségen tomboltatta ki rossz 
kedvét.

Mi volt az oka e változásnak ? 
Talán az ülnökkel szemben tanúsí
tott magaviselet furdalta lelkiisme- 
rétét ? Talán a szomszéd úrral, ezen 
igénytelen emberrel, a szegényház 
lakójával való találkozás hatott ily 
izgatóan i legeire? Talán közelebbi, 
titkos viszonyban állt ezen ember
hez? Senki sem tudta.

A cselédség, amely tudvalevőleg 
mindenre ügyel, ami az uraság csa
ládi életével összeköttetésben van, 
titokzatosan suttogott egyet-mást. 
Hogy Sternfeldné a lakodalom esté
jén meglátogatta az ülnök urat s 
hogy ekkor egy idegen, szegényesen 
öltözött emberrel találkozott az elő
szobában, hogy ezen ember megpil
lantásakor elájult.

A ülnök a lakodalom utáni napon, 
búcsút sem véve nagynénjétöl, uta
zott el fiatal feleségével; Sternfeldné 
duzzogva vonult lakosztályába és 
még Wittgenstein előtt is eltagadta 
otthonlétét. Talány volt minden.

Wittgenstein ur természetesen is
mét napos vendége lett a háznak. 
A szobaleány azt beszélte, hogy ha 
ő ott van, a nagyságos asszony is
mét oly csengőén, vidáman kacag 
mint azelőtt. De amint Wittgenstein 
kilépett a házból, a rossz széliéin 
megint csak megszállta a szép asz- 
szonyt.

A cselédség uj szórakoztató anya
got kapott. Néhány nap óta az esti 
órákban gyanús kinézésű ember lá
togatott el a Stern féld palotába; be
jelentette magát a nagyságos asszony
nál, aki mindig oly szívélyesen fo
gadta, mintha csak a város, legelőke
lőbb embere lett volna.

A fejeiket csóválták. Mi lehet a 
célja ezeknek a titokzatos látogatá
soknak? Különösen feltűnt az izga
tottság, amely ezen idő óta Stern- 
feldnén erőt vett. Hossz kedve va
lóságos lelki betegséggé fajult, mely
től a teste is láthatólag szenvedett.

la k á s  h ird e té s
a íácsmcgyei fíaplóbaa.
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Amint már említettük, igy múlt 
egy hónap az ülnök esküvője óla.

Sötét, esős est volt; a szél végig 
sivitott az utcákon s a nagy eső- 
csöppeket haragosan csapkodta az 
ablakokhoz. Itt-ott cserepeket vert 
le a háztetőkről; a lámpások homá
lyosan égtek és alig hogy megvilá
gították a sötét utcákat. Akinek nem 
volt otthonán kívül dolga, az ma a 
meleg, kényelmes szobában maradt.

T íz óra körül járt az idő, az őrök 
már elfoglalták állomásaikat. A sze
gényház komoran emelkedett a vá
ros falai mellett; már csak néhány 
ablakon szűrődött át homályos fény. 
A szegénynek nincs pénze, hogy 
nyáron is vegyen világitó olajat; az 
olcsó napfényt kell kiak áznia. Nap
keltétől napnyugtáig fárad, dolgozik; 
ekkor azután nyugalom után vágyik, 
ki akarja pihenni az elmúlt nap 
bajait, erőt gyűjt a másnap terhes 
munkájához. Baumné asszony azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik 
a szegényházban még lámpást éget
nek.

Még a mosóteknő előtt áll és 
szorgalmasan dolgozik. A bölcsőben 
visító csecsemőnek napról napra jobb 
étvágya lesz, a szegény mosónő 
pedig keveset keres. Ezért kell töb
bet dolgoznia, hogy becsülettel keresse 
meg a kenyerét.

(Folyt, köv.)

B a t
O rs z á g o s  m ü fe s té sze ti é s  ip a rm ű v é s z e ti in té z e te
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S zabadkán , VII., E rd ő -u tc a  6 . szám .

y

Felelős szerkesztő:
' D U G O V I C H  I M R E .  

Laptulftjdouosok : A Z A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

K IS  H IR D E T É SE K .
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből C  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i i l é

A I l t i l í 151 1*1 II Ifi Könyv-, papír-, zenemű HU lilt V (U III 111 • kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasiummal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv - 
tárának havi 30 kr. a dija. Cigare’ta papír 
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 lehet venni az Antivárim- 
ban Szabadkán.

Lakás változás,
szülésznő lakását Petőfi-utcza (csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

lü VttOalÓnÓ ajánlkozik házhoz, há- 
eiv VaaiUVIIL' zon kivül is elvállal ká
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-u. 
Dominusz ház, házmesteri lakás.

két intelligens urJobb családnál
Cim a kiadóban.

Folyó- és Csurgó-utcában
egy telken két ház 645. az. alatt előnyös 
és olcsó feltételek mellett eladó. Bővebbet 
Magyar-utca 66. az. alatt.

1898. évben 
tisz te le tben  

taggá
m egválasztva

' "'i' '

Millenium

Arnyérem, oklevél.

Legújabb ta lá lm ányom
nedves falak szárazzá tételére, festés 
által különösen ajánlható Bácsmegyében 
a liel a viz, föld, homok és a tégla is 
szi sótartalmú és a lakásokban a leg
több esetben tapasztalható az egész
ségre ártalmas nedvesség, a mely egye
dül csak a nálam kapható száritó szer
rel távolítható el, festés által nyerhető el. 
100 kiló 25 kor., úgy, hogy meghigitva 
egy kiló enyv csak 10 fillérbe kerül. 
De a festőnek ezáltal is nagy előnyére 
van, mert oly kész egy vet kap, amelyet 
bármily vízzel megritkithat, szagtalan, 
főzni nem kell, és sok időn át tartható, 

mert nincs romlásnak kitéve.

A szerb egyházaknak festője és ö emi- 
nentiája Brankovics György által ajánlva

Millenium 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  üraed  de Prixe

Alapittatott 1887. aranyérem ée
— ... - ■ ■ , díszoklevél

A főt papságnak oiboros Hercegprímás 
i r ő Eminenciája 67.898. sz. alatt Tolnai 
Festetich Tasziló gróf ur ő nagyméltó

ság által ajáulva.

Az oktatást ő nagyméltósága Császka 
György kalocsai érsek ur nagylelkű ál- 
doza'készsége folytán olaszországi leg
nagyobb müfeatők és mümárványozck- 

lól nyertein.

Fényes győzelem
■ V ilia r á u lló  é s  t-’&.a'toi'atos

Készít mindenné mü festést a legegy
szerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. Styl 
szerint, fresco festés, oltárképek festése. 
Stukkó, gypsz, márvány oltár építés 
olasz modorban, olaj, lapidaris Tempera 
Scrafit kaparások, képbragó alakok, 
palichrom festés, üveg edzés, festés, ter

vek, rajzok készítése és nagyítása.

I—11D P O X /J V _p p Q "T “p  IZ homlokzatok és lakóház-belhelyiségek, templomok iskolák, pályaudvarok, 
I I  > L - ' V  IZ_“ F  L .O  I L _ r \ csarnokok, gyárak, serfőzések, kórházak, műhelyek, fürdőhelyiségek, 

lépcsőházak, konyhák stb., továbbá fa, vas, bádog, tégla, cementáru stb. befestésére.
A  H v r l r n r h m m i n  száraz por, amely csupán vízzel, minden toldalék nélkül vegyitve, inár is 

I l y  VI í U C I  I í  U l  I 111 I festésre kész. Alkalmazása tehát bárki részére az elképzelhető legegyszerűbb.

A H \ / r i r r i P h r r i r n i n n 3 1 bármely szilárd alapzaton tart és bevált, igyn y u r U L Í l  r u m l i I l l e t i  v a i u  H l d Z  inósz -, gypsz- és cement-vakolaton, fán, vason 
s egyéb fémeken, üvegen, porsellánon, agyagedényeken és cementárukon, valamint vásznon és jután is. — 
Továbbá szagtalan, egy óra alatt megszárad és mar 2— 3 nap után mosható; zománc szerűen sima, kemény 
és ruganyos lesz, vonalozható, mintázható, befesthető, viasszal beereszthető és kefélhető; nem szakad, nem 
reped, gázok nem támadják meg, idő múltán a nedvességtől nem puhul meg, esőnek, zivataros időjárásnak 
ellenáll, likacsos s ennélfogva nem gátolja a falakban lévő nedvesség elpárolgását, miként pl. az olaj vagy

pedig a kence-máz; végül tűzbiztos és vasnál használva a rozsda ellen kitűnő óvszer.
A  H v d f n r h r n m í n  teljesen pótolja az olajfestéket, összehasonlíthatatlanul olcsóbb, az enyv- 
rA I y  vJ I v-rky I 11 VJI I 111 I festéket alig magasabb ár melít tt. A mész- vagy enyvfestés valamivel 
csekélyebb költségét azonban bőségesen föléri a Hydrochromin festés számtalan előnye: mint annak szagtalan 
volta, moshalósága, szépsége és tartóssága, nem utolsó sorban pedig az elkészítés egyszerűsége és gyorsasága.
A  H v H r n r h r n m i n t  fehér, valamint a legkülönfélébb színekben is szállítjuk. Fehér hydroch- rA  I l y u r  ír  <UI I III I I  romin földfestékekkel és ultramarinnal tetszés szerint színezhető.

S z in tá b lá z a to t  k ív á n a t r a  in g y e n  é s  b é r m e n tv e  k ü ld ü n k .

90 100 125 160 180 220Olajba oltárkép magas entm. 50 70
korona 24.— 40.— 5 5 .-  70.— 1 0 0 .-  125. -  170. 220.—

Egy életnagyságu arczkép, mert örök becse van és egyszersmind szobadísz, továbbá előnyös név- és születés- 
teljes ellátást, nyer [ napi, vagy egy egyéb alkalmi és ünnepi ajándékul szolgál. -  Ezeket az arczképeket bármilyen beküldött 

íénykép után a legfinomabb kivitelben készítem ei.
Nagysága 25—32 35—45 55—05 65—80 75 -110 85 — 125 100— 150
korona 18 25 40

Polichromozott fa szobrok, aranyozott széllel
magas entm. 50 70 90 120

95 120 180

„ B A R Á T - I T A L “
gyom orlikőr készítményem a legki 
tiinőbb étvágyat hozó gyomortisztitó, 
az emésztést elősegíti, igen jóizü és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Régi gyomorbaj, 
székrekedés ellen csakis ez segít

Egy üveg 15, 25, 40 és 80 kr.
Kapható a készitónél levélbeli meg

rendelésre postán. — Cim :
Zen ke Zoltán, Szeged.

Kereskedők ismét árusításra nagy 
engedményt kapnak — Utazó és 

helyi üg- nökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán : Sugár Manó, 
Kukavina Nándor, Nojcsek Géza 
fűszer üzletében. BACH Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fogy. 

szövetkezet. r

_ 140 
135-

150 160 170 180
2 4 0 -

200
korona 30- — 40-— 50 — 100— 135— 150— 170— 185— 240— 300.— ’

F Ín V P lm P 7 t P ÍP Q l  Miudon há/.iinazooynak elkpriilhetetleuiil a/.iikiéaei llá/.ilag festheti mindenki ruháit flox kelnie festék- ’ *13*O I 'H v A le lv w  ■ k<4 (törvényileg védve). Ti'en '«t pere alatt elkészül, lilggöuyött, blonsok, férfi ruhák festésével. — A
f sték minden sz-nben kapható. Ara egv rubinnak, mely 4 > inét r szövet megfes élére •■ieaendö 85 fill, vagy egy korona. Minden
Q 7 ( | I  L Í l R I R T f l K f l S  PC f í A 7 R Á k  m >tí ddi? nein volt oly bizf°s’ 3Z' r  Karák impralagáua vagyis földroríndástól l U H U M  OO U n L U n i l  megmenti — sok éven át bi'.tos és egészséges marad. I kilónkint 30 Ml. egész 
hordó vételnél 10 olcsóbb, továbbá szagtalan a szöllöfűrtök védve vinnak. 5 óra a 'att egészen száraz és idővel a földben kőnek
válik kaphotó

Vasúti aVagy VÜlanWasuti
alkalmazottaknak igen alkalmas

I I P ' ás:

P a l i  csőn
e g y  szép k é n y e lm e s

ház - w  w il ,a  e , a d í >
200 Q-öl kerttel az úgynevezett 
„párhuzamosaidon 550 forintért —

Bővebbet a kiadóhivatalban.

uraKnak

alkalmas az uj honvédlaktanya köze-
é ben, «gy igen sz«p lakás Ijtá líV a
kiadó. -  — Cim a kiadóhivatalban

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

Szőlő eladás!
A villanyteleppel szemben levő 

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

E  E  A |> 6 .
Bővebb felvilágosítást ad:

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

 Prokesch palota.




