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Passzív rez isz ten c ia .
Nincs adó! A katonáról most

'ic beszéljünk. A koala io pás- |a(lásnak az a törvénye, hogy 
s i v  rezisztenciájának ezl a má- nljllél lejebb ér> anná| gy0|.s .lbb 
smlik l,ugy<U, toc\ ugyanis nem iesz anélkül, a hogy passzív re-

inában az államok bizalmát E s ! miként magyarázza a koalíció a 
haladunk tovább az örvény leié felelősségei. vagy miként nem 
eső meredeken, melyen a ha magyarazza.

r

Szerkesztőség és kiadóhivatal
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Batthyany-utcza 5. sz.

jdúnk katonát, ezúttal ne boly
gassuk.

Hiszen az elsőt is nehéz 
bolygatni, mert ma adófizetés
ről beszélni, ilyen jellegű e.\- 
lexben, mint a mai, népszerűt
len dolog. De azért ylkövetem 
ezt a merészségei a koalíciónak 
úgynevezett „passivreziszlencia“ 
féle szempontjából, mely szerint 
ha nem lesz adó, majd nieg-

íogy passzív 
ziszteneia a rohanást egyetlen 
uj mozdulattal is elősegíteni tó 
rekednék.

Minden magyar embernek a 
magyar állam és a magyar nem
zet iránt tartozó szent köteles
sége, hogy a népnek a dolog 
ezen oldalát is megírnilassa és 
iparkodjék felvilágositani a ve
szedelemről. Ha e kötelességei 
teljesítette, akkor nyugodt lé-

A politikai helyzet.
—- Saját tudósítónktól. —

Budapest, in Arc. 2 '.

Vekerle a király elolt.
Őfelsége ina délután egy órakor

niilnil ö-felséce men Bécs meri i é’i i ,, í met, mondta, melyeket már a minapipimm o íci&Lgc, iucn d u &, mm i |ek|íe | ragadtathatja magat az
N(‘kik v íiii sziiks(‘íTiik fLílóríi •• - »• i- , •• - kihíulufttáson oliiioiitlliini.iHKiK van auuiti. örvény lele, meri az örvény

Nos hát minden himezés-há-j szélén lelkiistnerete nem lógja 
mozás nélkül kimondom, hogy furdalni.
ez a leghamisabb okoskodás. I Mi tehál ezen okból kiindulva,
Őfelsége az ö privát vagyonából i megm upx̂ u[í az úgynevezett 
megél a mi adónk nélkül; E őcsjpassxv rezisteneia másik oldalát 
is majd csak bírja valahogyan ; j xg melynek veszedelmes voltáról 
a mi adónkra nekik sincs szű k -; ruog vagyunk győződve.

Épen ezért tartjuk egyedül

A fogadtatás hatása Becsben
Becsből jelentik, hogy az osztrák 

császárvárosban is jó benyomást 
keltett. Wekerle Sándor* mai királyi 
meghivatása.

ó riás i pestis Indiában.
Budapest, 11)05. március 23.

Bombayból jelentik: A bubopestis,
egy órai kihallgatáson fogadta Vekerle ainelylyel szemben minden egész- 
Sándort. ; ségügyi rendszabály hiábavalónak

A kihallgatás után a közigazgatási bizonyult, borzalmas méretekben keztl 
bíróság elnöke kijelentette, hogy fellépni Indiában. Mig máskor a me- 
őlelsége a helyzet újabb alakulására Jegebb időszak beálltával meg szokott 
vonatkozólag kérdezte meg. csappanni, ezúttal soha nem tapasz

on elmondtam ama nézetei- talt hevességgel lépett fel.
Iletenkint körülbelül 35,000 halál

eset fordult elő és a megbetegedé
sek száma naponta állag ezerrel 
emelkedik. Bedig a halálesetek jelen
tős részét eltitkolják, minthogy egy-

— Andrássy nézeteit nem ismerem.! részt az indiai ellenszenvvel visel-
— lómott-e megbízást? telik minden egészségügyi rendsza-
— Nem kaptam és nem is kapok, bály iránt, másrészt egy régebbi

felelte. kötelező pestisszérummal való be-
— Lesznek-e uj kihallgatások ? ; oltásnak igen súlyos következményei

o
Azon kérdésre, vájjon az ő nézetei 

fedik-e Andrássy Gyula nézetei ezt 
felelte:

ségük.
Hanem első sorban is szük

sége van a saját adójára a ma
gyar államnak, amely az adók 
be nem fizetésével semmi esetre 
sem fog oly hosszú ideig meg
birkózni, mint akár ö felsége,__
akár Bécs. Es minél közelebb 
ér ahhoz az időponthoz, almi 
az adó nem fizetéssel szemben, 
mint államnak, fel kell adnia a 
küzdelmet, annál nagyobb lesz

helyes kisegítő eszköznek a je 
len pillanatban azt, hogy meg 
kell alakítani engedni az átme
neti kormányt, s ennek meg
szavazni a szükséges indem 
nitást.

Helyesnek és magyarnak tart
juk még a koalíció szempont-

kérdezlék ezután, mire Vekerle a 
következőket mondta:

— Erről nincs tudomásom.
* **

Ma ismét nevezetes napja van a 
politikának. A válság u’ fejezethez 
jutott: Wekerle Sándort hívta meg 
a király audienciára. Andrássy Gyula 
gróf tegnapi kijelentése tehál, hogy

jából is azért, mert hiszen ezzel odafönt uj módszerhez nyúlnak, nem
vált be.

Wekerle Sándor királyi meghiva
tása meglepetésszerűen hatott, de

lettek, ahelyett, hogy javítottak volna 
az állapotokon és az indiai benszü- 
löttek azt hiszik, hogy az angolok 
erővel elakarják őket pusztítani.

A halottakat tehát, eltitkolják, ti
tokban eltemetik s természetesen 
a családtagokat is hasonló sors éri. 
A bejelentett halottakat elégetik és 
ez a munka éjjel-nappal folyik és 
Így is alig győzik. Vannak helysé
gek, melyekben a lakosság három
negyed része elpusztult pestisben, 
sőt egy község teljesen ki is pusz-

semmit sem adott föl, csupán 
az állam gépezetének elkerül- 

a veszedelem. A rend annál Jhetellenül szükséges, zavartalan
inkább megbomlik, s annál n e - : működését biztositolta. Mint ide iktatjuk azt is, hogy általánosan j tűit. Az eltitkolás következménye,
hezebb lesz a 'neiyreaiiiíása. A többségnek jogában és tebetsé-j kedvező benyomást kelt. Régi, ki-j hogy némely kunyhóban halom-
ilép annál jobban eladósodik, S ig g ^ ^  js [esz azontúl is minden próbált bajnoka Wekerle Sándor a számra bevernek a holtak és mel- 
igy annál nehezebb lesz a hely- tekintetben épen úgy eljárni, magyar közéletnek és ha a felség í leltük a haldoklók.

mint ahogyan eljárhat most. tényleg megbízza a kormányalakítás- | Hogy mily borzalmas a veszede-
Ha tehát még sem teszi meg, sál, akkor a válság .megoldásának lem, bizonyítja az a statisztika, hogy

zete, nehezebben lesz képes ele
get lenni az állammal szemben
és igy magánosokkal szem ben ezen esetben minden ebből! 
is fenálló kötelezettségéllek. támadható bajért a nemzet elölt 

Minél közelebb érünk ebhez kizárólagosan a koalíció felelős.

nagyon sok akadálya bárul el. mig 1903-ban körülbelül egy millió
Wekerle Sándor reggel kilenc óra- ember pusztult cl pestisben, addig a 

kor kapta kezéhez a királyi meghívó- mull évtől kezdve minden hónapra
az időponthoz a koalíció passzív Persze az a kérdés, mennyit levelet, a mely délután i órára szól.! átlagban több mint 200.000 halott 
rezisztenciájának segítségével, törődik a koalíció ezzel a le- Wekerle Sándor délután fél egy esik. Az angol indiai kormánynak 

órakor hagyta el fogatán Damjanich nagy gondot okoz a veszedelem, deszóval minél közelebb jutunk lelősséggel? Erre pedig csak úgy 
az államrend m egbom lásának tudnánk megfelelni, ha ismer- — és ez rád vall, oh
veszélyéhez, annál inkább ve-lnénk , hogy az államnak m int fel a hol a felség néhány perccel európai civilizációi — a katonakö- 
sziljük el az államok tá rsad a l-! ilyennék az érdekeit is mérlegelve egy óra előtt fogadta. 'telesek száma egyre kevesbedik.

Bácsmegye legnagyobb női fe lö ltő  raktára!
A ö i fe lö ltö k  3 , 5 ,  7  frtól feljebb  
3Soi u Is le r e k  8 , 1O  
Wöi lia w e lo k o k  5
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utcai lakását ós a várba hajtatott azért, mert' I »
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szerzési forrása. IW Olasz Kalap Különle
gességek- " M  1  )t. jta  is pless Vilmos 
cs. ás K it  udvari Kalap -készítők raktára.
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Kivándorlás a pap vezér
létével.

Rákosi Jenőnek, a magyarság 
lánglelkü apostolának dicső szerep
lése jut eszembe, valahányszor a 
kivándorlásról van szó. Egy nagy 
kérdőjel tolul ajkamra, vájjon a 
dicső eszme testet ölthet e, avagy 
csak megvalósithatlan utópiának szü- 
letett|meg a magyar imperializmusért 
küzdő honfi léikében ?

Az ebben való kétkedésem soha 
erősebb nem volt, mint a napokban, 
midőn egy közeli község vasúti ál
lomásán nem kevesebb, mint 200 
oly utas szállott a vasúti kocsikba, 
kiknek útiránya Fiume s az ut vé
gállomása: Newyork volt

És mily szervezéssel indulának ők 
az uj világba!

Elől egy feketeruhás pap, nemcsak 
mint a hazájukat ilthagyóknak lelki 
gondozója, hanem mint az ut vi
szontagságaiban valóságos kalauza. 
A pap után a 200 hazájahagyott 
lépkedett a leglelkesebb vigság köze
pette nótákat énekelve, legvégül pe
dig a község aprajának s nagyjának 
végnélküli kísérete következett.

Hát igy vándorolnak ki nálunk az 
embereknek nem százai, de ezrei? 
Igen: vigan, zeneszó mellett s az 
ittmaradottak lelkesítő kíséretében. 
Akár csak a csatába mennének!

De miért is ne! Hiszen élni men
nek az újvilágba onnan, a hol eddig 
csak haldokoltak.

Mi tartóztatná itt őket, ha nem 
az anyagi boldogulás lehetőségének a 
tudata? Ez pedig valóban nem tar
tóztathatja őket.

A keresztmozolom ismét
m egindult.

(SajÁt tudósítónktól.)
Budapest, március 23.

A lapok hírül hozták, hogy az 
egyetemen nem lesz többé szó ke
resztbotrányokról, mert az ifjúság 
megegyezett a rek’tor előtt. Abban 
egyeztek meg, hogy a magyar koro
nát függesztik ki a tantermekben. A 
koronán — tudvalevőleg — rajta
van a kereszt s igy abban mindenki 
megnyugodhatik.

Hát ez nem áll!
A keresztesek különben a követ

kező nyilatkozatban jelentik be újabb 
szándékukat:

Egyes lapoknak azon híresztelé
sével szemben, hogy mi az egye
tem rektorával állítólagosán folyta
tott tárgyalásunkból kifolyólag ké
relmünk teljesítésének olynemü mó- 
dósitásába egyeztünk volna bele, 
mely a kereszt helyett a mag.ar 
címer alkalmazását célozza : kije
lentjük egyrészt azt, hogy e tárgy
ban velünk sem a rektor, sem 
más illetékes tényező nem tárgyalt, 
másrészt pedig azt, hogy bár a magyar 
címer alkalmazását az egyetemen, 
mint a magyar állameszmének meg
felelő kidomboritását az utóbbi idők
ben az egyetemen veszedelmesen 
lábrakapott kozmopolita irányzatok
kal szemben hódolattal fogadjuk, -  
mégis egyedül a címer alkalmazásá
val kérelmünket kielégilettnek nem 
tekinthetjük s a kereszt kitűzését — 
kérésünk mostani esetleges nem 
teljesítése esetén — továbbra is 
évről-évre szorgalmazni lógjuk a 
rektortól is hangoztatott és elismert 
jog alapján.

A t egyetemi keresztmoegálom 
szervező- bizottsága.

h í r e k
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ón ínuzeum. Nyitva 
szerdán < » szombaton délután 8-tM ft-ig 
VaRÁrnsp délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 26. A szaba’kai lóver eny-egy- 
let közgyii é&e.

Március 25. A szabadkai izr. önsegélyző 
és gyámolitó egyesület purini balja az izi
szent egylet termeiben.

Március 30. D. u. 3 óra. A szent Antal 
Veuyere katb. népkonyha valasztmanyi iile e, 
a katb. kör disz rmében.

Tisz‘ elettel kérjük mind
azon előfizetőinket, kik a 
lap előfizetési dijával hát
ralékban vannak, szíves
kedjenek azt mielőbb ki
adóhivatalunkba beküldeni 
annál is inkább, hogy a 
lap szétküldésében fenna
kadás ne álljon be.
Főispán! kinevezés. Bezerédy >smét tolvajok jártak. Ezúttal is több 

István főispán törvényadta jogánál kocsiról szedtek le az óJomzaia ŝ 
fogva Eülöp Sándor helyettes ut- egyik kocsiból J0 csomag p I 
biztos, igazolványos altisztet városi - dohányt vittek el.
utbiztossá nevezte ki.

— Szabad Lyceum felolvasása.
Ismét egy kedves, vonzó théma ke
rül a Szabad Lyceum felolvasásainak 
hallgató közönsége elé. Főtiszt. Barsy 
László ur, a ref. egyház nagyérdemű 
lelkésze tart felolvasást ezzel a 
címmel: Fájdalom bölcsészete. Kinek 
a szive ne sajgott volna a fájdalom 
ostorcsapása alatt! Ahogy az orvos
nak megköszönjük, hogy a testi 
fájdalmakat enyhíti, mennyire há
lásak lehetünk az iránt, ki a lelki 
fájdalomra ad balzsamot, mivel ez 
utóbbi sokkal kinzóbb, mint az 
előbbi. A vasárnapi — 26-iki — 
felolvasásnak bizonyára sok hallga
tója leend. Kezdete délután pont 
5 órakor a főgymnasium díszter
mében.

Bajai küldöttség Schmausz 
Endrénél. A bajai törvényhatósági- 
bizottság tudvalevőleg még a múlt 
év október havában a közgyűlés 
jegyzőkönyvébe iktatta a távozott 
főispán, Schmausz Endre érdemeit 
és a jegyzőkönyvnek egy díszesen 
kiállítandó kivonatát neki küldött- 
ségileg kezeihez juttatni rendelte. A 
küldöttség — mint értesülünk — 
március hó ^5-én megy Apatinba 
Schmausz Endréhez, Erdélyi Gyula 
főjegyző, polgármesterhelyettes ve
zetése alatt. A küldöttség tagjai 
lesznek: id. petői Szutrély Lipót kir. 
tanácsos, Müller József, Somogyi 
Emil, Willmann János, dr. Valentin 
Emil, Heller Richárd és Klénáncz 
György dr. törvényhatósági képvi
selők. Most egy harmadik kollega kerül 

Eljegyzés. Kovács Béla, a ta -} hozzájuk.
karékpénzlár és népbank tisztviselője 
eljegyezte Körössy Erzsiké kisasz- 
szonyt, Körössy szegedi városi adó
pénztárnok leányát.

— A zombori Schweidel szo 
bor. Az enyhe idő beáltával Zom- 
borban megkezdik a Schweidel szo
bor felállítását. A május 18-án nagy 
ünnepségek között lefogó leleple
zéshez Buday Gerő elnöklete alatt 
működő bizottság megkezdte mun 
kálatait. Schweidel családjából az 
ünnepélyre érkezésüket bejelentet
ték: Schweidel Albert (fia) aki há
rom leányával érkezik ; Halászná 
Schweidel Anna (leánya) fiával és 
leányával és a 78 éves öreg honvéd 
Balogh Sándor a tábornok veje.

— Szociáliznius a megyében.
Tiszakálmánfalván március 26-án dél
után 2 órakor a községháza előtti 
téren nyilvános népgyülés lesz. Napi
rend: A földmi velők helyzete.

— Szóval nagyon elvagyok foglalva, 
én azonban tudok valakit, aki még 
jobban el van foglalva mint ti . . .

— Nos?
— Port-Arthur . . .  — volt a ka

ján válasz.
* *

Fgy huszárkaszárnyában történt, 
ahol a tábornok a minap inspekciót 
tartott. Ott álltak glédában a markos 
legények és mereven figyeltek a szi
gorú főtisztre.

Egyszerre odalépett a generális 
az egyik közlegényhez, aki még fe
szesebb haptákba vágta erre magát.

— Melyik a legjobb ló az ezred
ben ? Kérdezte a tábornok.

— A iü-es számú ! — válaszolá 
a huszár.

— Miért?
— Mert kitünően megy és vágtat 

egy hibája sincs, jól tartja a fejét 
és még csak hat éves.

— Uj kikötő. A földmivelésügyi 
miniszter Ujfutak bácsbodrogmegyei 
községnek a szabad kikötő és rakodó 
hely kijelölése és használata tárgyá
ban alkotott szabályrendeletét jóvá
hagyta.

— A meglopott m iniszter. Meg
emlékeztünk néhány nap előtt arról 
a nagy ékszerlopásról, amelyet fal
iján Béla földmivelésügyi miniszter 
törökkanizsai birtokán követtek el 
ismeretlen tettesek. Ma két fővárosi 
d tektiv járt Szabadkán és a rendőr
ségnél bejelentették, hogy a több 
ezer korona értékű ékszerek tolvaját 
Morvát Pál törökkanizsai lakos sze
mélyében kinyomozták Morvát azon 
a napon egy kétes hirü nőnek, Új
helyi Pirosnak társaságában fordult 
meg a községben, másnap azonban 
mindketten eltűntek.

— A teherkocsik fosztogatói. 
Az államvasuti teherpályaudvaron

Tolvaj kocsis. Schware János 
VI. köri tollkereskedő panaszt tett 
a rendőrségnél, hogy lakásáról is
meretlen tettes több vánkos és dun
nacihát ellopott. A rendőrség a tettest 
a károsult elbocsájtott kocsisában 
kinyomozta, a ki a lopott holmit 
értékesítette és a pénzt elköltötte

— Rablótámadás a zom bori 
utón. Kellemetlen kalandja volt teg
nap este Rajcsics Sándor helybeli 
bankhivatalnoknak. Hazafelé tartott 
fél tiz óratájban, s mikor a zombori 
úti gyógyszertár előtt állott, egy is
meretlen alak rátámadt, baltát emelt 
reá és a pénzét követelte. A meg
rémült tisztviselő, hogy meneküljön 
a veszedelmes támadás elől, elővette 
12 koronát tartalmazó pénztárcáját 
és átadta a vakmerő utonállónak. 
Ez azonban nem elégedett meg zsák
mányával, hanem kiragadta Rajcsics 
zsebéből óráját és láncát és azután 
elrohant. A rendőrség a tettes kézre- 
keritése iránt erélyes nyomozást in
dított meg, minek eredménye, hogy 
már az utonállónak nyomáoan is
vannak.

Innen onnan.
Két fiatal ügyvéd találkozik tegnap 

a törvényszékipalota előtt. Mindkettő 
aktát szorongat a hóna alatt.
' — Sietek — nagyon elvagyok 
foglalva.

— Nekem is sok a dolgom . . . 
Én is szörnyű módon elvagyok fog
lalva . . .

— És ki a legjobb katona az 
ezredben ?

— Szabó Mihály.
— Miért ?
— Mert jórálvaló ember, engedel

mes, ügyes, jól gondozza lovát és a 
szerszámot. Minden kötelességét pon
tosan teljesiti.

— És ki a legjobb lovas az ez
redben ?

— Szabó Mihály.
— Melyik az a Szabó Mihály?
— Én vagyok tábornok ur!

* *
A nagy Alföld egyik kisebb falucs

kája az eset színhelye. János gaz
dának vala egy remek kakasa, ame
lyik rendszerint kint {kotorászott az 
utcán. Az egész szomszédság ismerte, 
nem eshetett tehát bántódása. Mégis 
vagy néhány nappal ezelőtt egy ész
revétlen pillanatban valaki elemelte. 
Hiába keresték, nem találták sehol. 
Már meg is feledkeztek róla, mikor 
tegnap meglátták egy asszonynál 
Kérdőre vonták s hamarosan kide
rült, hogy e rövid idő alatt a kakas
nak nem kevesebb, mint négy gaz
dája volt már. De az első, akinél a 
kakas megfordult, az maga jogos tu
lajdonának állította. Igazának bizo
nyítására mind a két fél több tanút 
állított. Egyik kakas utóvégre is 
olyan, mint.a másik, emiatt nem le
het liz-tizénkét ember szavahihető
ségében kételkedni. Alapos megfon
tolás után a község érdemes tör- 
vénybirája a következő ítéletet hozta: 
A kakas a községházán marad to
vábbi bizonyítékok beszerzéséig. Ha 
ez nem sikerül, akkor elviszik mind 
a két félhez s amelyiknek tyúkjai
hoz sietőbb gyöngédséggel közeledik, 
azé lesz a kakas. Az Ítéletet általá
nos megelégedéssel fogadták.

SZÍNHÁZ.
K önyves Jenő jutaíom játéka.

Az „Ármány és Szerelem" tegnapi 
előadásán lelkes ünneplésben volt 
része Könyves Jenőnek, akit jutalom- 
játéka alkalmával a közönség elhal
mozott szeretetének minden jelével. 
Megjelenésekor szűnni nem akaró 
hatalmas tapsvihar zúgott feléje és 
koszorúk, virágok egész áradatát 
nyújtották föl a zenekarból. Tisztelői 
ezenkívül értékes ajándékokkal is 
meglepték a kiváló művészt, aki sze
replésével a legnagyobb elismerést 
és tiszteletet vívta ki magának ettől 
a mi nehezen lelkesülő közönségünk
től. Ferdinand szerepét is olyan 
erővel, a váltakozó érzelmek olyan 
benső igazságával játszta meg, hogy 
hatása alól senki sem vonhatta ki 
magát és a lelkesedés felvonásról- 
felvonásra csak fokozódott. Alakítása 
teljesen egyéni volt, anélkül azonban, 
hogy a megkívánt stilszerüség kere
téből bárhol is kirítt volna. A többi 
szereplők közül messze kimagaslott 
Tóth Lajos, aki az elnök alakját 
hatalmas drámai erővel állította 
elénk. Szabados Gizi nem minden 
jelenetében találta el a kellő hangot 
és igy alakítása nem volt egységes. 
Jó volt Tóth Antal. Erdőssy helyen
ként túlságosan mutatta, hogy ő — 
intrikus. Nagyon vontatott beszéd
modora csak ártalmára volt. Vécsev 
Ilona gyönyörűen beszélt, de kissé 
hideg volt és inkább a csábító nő 
vonásait emelte ki Ferdinánddal való 
jelenetében, mint azokat, melyek a 
sértett női büszkeséget és az odaadó 
szerelmet vannak hivatva kifejezni. 
A darabot Könyves Jenő rendezte 
körültekintő gondoksággal és nagy 
tudással. — Erős a meggyőződésünk, 
hogy Könyvest még viszont fogjuk



látni színpadunkon, abban az időben.; beleegyezéséhez. A tárgyalások ez' 
amikor majd nem a „rossz májúnak h vánvban mo.-t folyoak. 
befolyása fog érvényesülni színtársu
latunk szervezésénél'. Tűz a k eleti pályaudvaron.

A szln iigyi bizottság vasárnap
délelőtti ülésére, amely 11 órakor Budapest, márc. 23. A keleti pa- 
lesz a kulturügyosztály helyiségben lyaudvar Vei seny-utca 3. szám alatti 
megtartva, több fontos tárgy van kocsimühely-osztályában az olajgáz- 
napirendre tűzve, miért is igen fejlesztő-pincében ma reggel 10 óra- 
ajánlatos volna, ha a bizottsági la- kor vaiAszillíll vigyAzal|ans4„ k„. 
gok, eltérve a rendes szokástól, . .. .. . . .  ,,
lehetőleg teljes számban jelennénekI '^kéziében tűz ütött ki. A láng 
meg az ülésen. Mégis csak kellene fölrobbantotta a pincében összegyüj 
már valamit tenni a színházlátogató tött gázt, az meg viszont az olajat 
közönségünk érdekéért is. gyújtotta meg. Másfél órát kemény

Vendégszereplés. Holnap este ínunka után sikerült csak a vesze- 
ismét vendégszereplés lesz szinpa- delmet elfojtani. Igv is elégett az
dunkon. Kállay Cornélia, a jövő 0)aj legnagyobb része, a náddal fe-
szezonra szerződtetett koloraturéne-í i ,, . ,• , ,  - , ■,>, r e, u . .i • dett menvezet, a falépcső és az ajtó.kesnő fog bemutatkozni a Janos
vitézben. A francia királyleány sze-p- kar jelentékeny.
repét fogja énekelni, amelyet szín- . . .  , , . . .
padunkon eddig Áldor Juliska éne- V lllllO S C sászár b e sz e d d ,  
kelt. Bréma, márc 23. A brémai Fri-

gyes császár emlékmű tegnapi lelep-
Jáuos vitéz, a gyönyörű zenéjü operette lezése alkalmából lakoma volt a 

összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára tanácsházban, amelyen Vilmos csá
szár beszédet mondott. A császár 
kiemelte Frigyes és 1. Vilmos csá
szároknak a német birodalom kiala
kítása körül való történetei érdeme t 
és azt mondá, hogy ez uralkodóktól 
letett alapokon kell továbbépíteni 
Kormányra lépésekor feltette magá
ban, hogy amennyiben rajta múlik 
a szuronyok és ágyuk pihenjenek. 
De készen kell állani a szuronyoknak 
és az ágyuknak, hogy a külső irigy
ség meg ne zavarja az ország belső 
fejlődését. Megfogadta a császár, hogy 
soha sem fog világuralomra töre
kedni. Az a világbirodalom, a mely
ről ő álmodott, abból álljon, hogy 
az újból keletkezett német biroda
lom élvezze azt a bizalmat, Jiogy 
feltétlenül nyugodt, becsületes és 
békés szomszéd. Felszólítja a császár 
a német ifjúságot, hogy kerülje a 
torzsalkodást, örüljön a hazával úgy,
a mint az van és ne törekedjék 
lehetetlenségek után, legyen méltó a 
németnek magas feladatához, le
gyen erkölcsös és vallásós. Beszédét 
ama kívánsággal végezte, hogy a 
béke isten segedelmével továbbra is 
megmaradjon.

L eégett raktár.
Budapest, március 23. Magyar- 

Kanizsáról jelentik: A napokban 
Kupuszinán a Lederer-uradalom ma
jorjában tűz ütött ki, mely csak
hamar lángba borította az egész 
hagymaraktárt és az teljesen leégett. 
A kár 140,000 korona.

A h á b o r ít . megkezdik. A „Gyakorlati Közigaz-
. . n.j . . • , «■, gatási Könyvtár és Döntvénytárnak...lo k lo , március 23. Ast jelenük, ,, h’atodik lüz,,lll|iek .

hogy az orosz utóürs busz mórtföld- vénvtári“ része igen sok érdekes elvi 
nyíre van északra Kajuantól. A ja- jelentőségű határozatot közöl. Ezek 
pán előőrs tegnap sarkában volt. közül kiemeljük a közigazgatási bi- 
Az oroszok három főúton vonulnak
vissza Kirinbe és Csancsunba:

M eggyilkolt vasúti.
Budapest, március 2‘í  Magyar- 

Kanizsáról jelentik: Bodnár Lajos 
szőregi vasúti mái házó tegnapelőtt 
éjjel egy kocsmában mulatott — 
és éjfél felé hazaindult. Alig hogy 
kiment Bodnár a kocsmából, többen 
megtámadták és« mire segítség érke
zett, Bodnár már borzalmasan meg 
gyilkolva, véresen feküdt a földön. 
A gyilkosok elmenekültek.

6 korona, cimbalomra 3 korona. Jánus 
vitéz teljes szövege 2 korona.

MINDENKIT ÉRDEKEL.
A Technika Vívmányai címmel most 

megjelent, kiváló szakférliak által szerkesztett 
korszakalkotó munka, mely mindenki részére 
úgyszólván nólkülözhetlen.

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 mümelléklettel bemutatva.

A munka 32 füzetben jelenik meg, egy-egy 
füzet ára 60 fillér.

Az első füzetet kívánatra bárkinek meg
tekintésre küldi Heimann Mór könyvkeres
kedése Szabadkán.

Irodalom.
A .G yakorlati Közigazgatási 

Könyvtár és Döntvénytár* a már
cius 15-én megjelent (hatodik) leg
újabb füzetével betölti első negyed 
esztendejét és ez alatt sikerült ki
vívnia azt az általános elismerést1 
hogy a legkiválóbb szakemberek vé
leménye szerint ez a folyóirat hé
zagpótló és szükséges. Az eddig meg
jelent füzetekből láthatja mindenki, 
hogy mily kitűnő gyakorlati érzék
kel vannak összeválogatva a kézi 
könyvek, a melyek eddig megjelentek. 
Az áprilisi (második évnegyeddel) 
három uj könyv kiadását kezdik 
meg. Az elsőt dr. Halász Sándor mi
niszteri tanácsos, a m. kir. posta
takarékpénztár igazgatója irta a köz- 
igazgatási hatóságok részére, a pos-

rosag ítéleteit a törvényhatósági 
nyugdijviszonosságról, a belrendőr- 
ségi kiadások fedezéséről, a saját 
halárán kívül eső községi vadászte
rület bérletéről, a szolgálati idő be
számításáról; továbbá a hondvé- 
delmi miniszter elvi határozatait az 
orvosnövendékek katonai szolgálatá
ról; a minisztertanács hatásköri kér
désben hozott határozatait az ara
tómunkások előlegeinek visszafize
téséről, a cselédbérek iránt, a keres
kedelmi miniszter kijelentéseit a 
házalásról, a fióküzletekről, az ipari 
békéltető-bizottságok segéd!agjairól: 
a királyi Kúria Ítéleteit a zugirá- 
szatról stb. Ebben a füzetben dr. 
Lengyel Vilmos in. kir. állami szám
vevőszéki osztálytanácsos folytatja 
„A községi háztartás és számvitel11 
cimü nagybecsű kézikönyvét, melyet 
közkívánatra gyakorlati példákkal 
kibővített és az egész számvitelt 
gyakorlatban is bemutatja. A „Gya
korlati Közigazgatási Könyvtár és 
Döntvénytár’1 előfizetési ára egész 
évre 12 korona, félévre G korona, 
negyedévre 3 korona, egy hóra 1 
korona. Az előfizetés: pénzeket ésA
kéziratokat dr. Dolenecz József szer
kesztő és kiadó címére, Budapest, 
Vili., József körút 74. sz. II. em. 11. 
ajtó sz. alá kell küldeni. Legcélsze
rűbb postai utalványon. A szerkesz
tőség mutatványszámokat szívesen 
küld az érdeklődőknek.

TÖ RVÉNYKEZÉS.
Erdős Herman szabadlábon. A

tatakarékpénztári tudnivalókról ; a Vojnics Knezevics-féle szenzációs 
másodikat dr. Láday István, az igaz váltóhamisitási bünper egyik főszerep-

T Á V IR A T O K
A spanyol k irály házassága.

Budapest, márc. 23. Bécsből je- 
entik telefonon: Frigyes főherceg 

családjával néhény héttel ezelőtt lá
togatóban volt a spanyol udvarnál. 
Már akkor hire járt, hogy a látoga
tás a fiatal spanyol király házassági 
tervével van összefüggésben. A hir 
valónak bizonyult. Alfonz király meg
kérte Frigyes főherceg leányának, 
Margit főhercegnőnek a kezét. A 
pápa azonban, akit a spanyol király 
értesített házassági tervéről, ellenezte 
a házasságot arra való utalással, 
hogy közeli rokonok. A spanyol ki 
rály erre magántitkárát, gróf Ando- 
linót Rómába küldte, aki magánki
hallgatásra jelentkezett a pápánál, 
hogy rávegye a házassághoz való

ságügyi minisztériumhoz bosztott kir. 
albiró a községi bíráskodásról és a

lője Erdős Herman, volt államvasuti 
főkalauz, aki okirathamisitás bün-

harmadikat dr. Koroda Pál posta- tette miatt másfél évi börtönre lett 
és távirda igazgatósági titkár a köz-' Ítélve, büntetését a szegedi csillag- 
ségi, járási és vármegyei közigazgatási I börtönben kitöltötte és tegnapelőtt 
hatóságok részére a posta-távirda- lett szabadlábra helyezve. Szegedről 
telefon körüli közigazgatási felada- Szabadkára jött Erdős, akinek a
tokról: Ebben pontos és biztos út
mutatás adatik arra nézve, hogy 
egy község a legrövidebb utón, leg
kevesebb utánjárással, miként juthat 
posta-távirda-telefon hivatal birto
kába. Gyakorlati példákkal lesznek 
illusztrálva ezek a becses kézikönyvek, 
úgy hogy a kösigazgatási hivatalok 
egyszerűen kiírathatják abból a be- 
adványi mintákat, azok szerkeszté
sével nem kell vesződniük. Ugyan
csak a járási számvevőségek és a

bünperbeni szerepléséből legemléke
zetesebb ama jelenet, amelylyel bűn
ügyének tárgyalásakor a törvényszéki 
tárgyalóteremben keltett nagy föltü- 
nést, amikor a tárgyalási elnököt 
lelövéssel fenyegette. A Dörtön leve
gőjében azonban úgy látszik meg
változott, mert kiszabadulásakor kérő 
levelet intézett a helybeli rendőrség
hez, amelyben Ígéri, hogy a jövőben 
nyugodtan fog viselkedni.

A zsaroló adós. Reisinger Mór
községi és a városi rendőrség ré- zorabori szatócs több ízben köve- 
szére írandó kézikönyvre vonatkozó és telte 4 kor ',() fillérnyi követelését 
március elsejével lejárt pályázatokra Kolozsváry Béla zombori tanítótól, 
összesen öt pályamunka érkezett be. J mire ez egyszer ezzel felelt a sza- 
Azonnal kiadták a bíráló bizottságnak, tócs zaklatására:
mely ha befejezi működését, az első — Menjen innen, mert különben 
dij nyertes pályamű közlését azonnal i kiteszem a nevét az újságba.

L egolcsóbb építést anyag beszerzési forrás' L e g jo b b  éS legSZapO lállll Z S Í l ’OS l l l é S Z  BcOCSÍIIÍ pOl’t lil l ld

vrnmnfl n  I T n rn ir ®s ron,im  ce ,l,en t’ szobrásss (s tu c c a tu r)  és a lahastrom ,KÉRIESZ ALBER1 S*Psz’ cem e,,t‘ > m ozaik-, m á rvány- és k e ra m it lapok
csömöszölt p o rtla m l cem ent-csövek, h o m lo kza ti kő-

II. kftr l'etöü-u 88. S Z A B A D K A  Telelőn szám : 204
Eternit-M üvek s H atscliek Lajos 
gyárainak képviselete  és raktára

E te rn it- (A sb e s t-c z e m e n t)  p a la  a  le g jo b b  
te tő f e d ő  a n y a g , m e r t  k ö n n y ű  te t s z e tő s  é s

, — o lc s ó .  ================

por va ló d i a sz fa lt lemez
asz fa lt e lsz ige te lő  lemez —  tű z á lló  (cham otte ) tég la . 

T e s s é k  a j á n l a t o t  k é r n i !
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Kolozsvárit a zombori törvényszék J P K ' í lV iV V  
zsarolás vétsége miatt száz korona l lU v U x l  A 
,énzbüntetésre Ítélte. A szegedi ité- •
őtábla tegnapi fölebbviteli tőtárgya-j 

lásán az időközben elhalt tanító
pénzbüntetését tiz koronára szállí
totta le.

1

Lakást
azo n nal i beköl tözködésre

l  szoba, konyha és kamrával
C ilii a kiadóhivatalban.

ol lehet legolcsbban

k ész férfi ö ltö n y t, 
g y e r m e k  ru h á t, 

női k ab áto t  
és p a le to t

Szabadka, főtér Vermes-palota.
Férfi öltöny —t I « • *
Ulster ... ...
Felöltő.... .... ...
Gyermek öltöny... 
Gyermek felöltő...

K ü lö n  o s z tá ly  n ő i

17 kor. feljebb 
99 
17
□
9

0

S ö t é t  h a t a l m a k u

IC.

pett a beteg ágyához. — de irtó- 
zattal hökkent vissza, a tátongó seb 
láttára.

-  Ez rettenetes, szólalt meg. Aki 
ezt elkövette, gyakorlott gazember.

A rossz kedv eltűnt. Az ember 
helyet adott az orvosnak A legna
gyobb gondossággal vizsgálta meg a 
sebet, aggodalmasan figyelte meg az 
érverést, a szivdobogást és azután 
fejét csóválva látott a munkához, a 
seb bevarrásához.

K IS  H IR D E T É SE K .
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag bellikből S  
f i i ' é r .  Legkisebb h irde tés 3 0  f ü l é

Baunmén kimondhatatlan félelem 
vett erőt. Bégi barátja, aki oly gyak
ran bátorította csendes, barátságos 
lényével, hogy viselje az élet terhét, 
aki mindenkin segített, ha segithe- 

' Lett, most maga kér segítséget.
A másik pillanatban az egész sze

gényház fel volt lármázva. Lámpá
sokkal siettek az utcára és haladlak 
azon irányban a honnan a segély
kiáltás hallatszott. Baumné járt leg-,° a betegre.elöl. ' ?, , . .. . . , •i — Emberi művészét bajosan se- 

A szegényház közelében, a város rajta. Aa agyrázkódtatás na-

< II t í L 17*1 i*í II 111 Könyv-, papír-, zenemii- lllIU K l l(i lU llh kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van .Szabadkán a gymnasiununal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának havi 30 kr. a dija. Cigaretta papír 
100 drb-os dobozokban csak 0 kr., legfi
nomabb csak 11 kr. Használt könyveket
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék-

A beteg nyöszörgött a fájdalmas I köny ek, képes könyvek, i.nakönyyek stb 
, i t* - n  Bámulatos olcson leh«*t venni az Antivárim- mutét alatt: Bauinné pedig teszulL ban Szabadkán.

aggodalommal vizsgálta az orvos zI • i |ó u  Ozv- Hamburger
L llh llS  i (im iZ illn . Mária okleveles 

.M egm entheti ? szük-sznő lakását Petöfi-utcza csirke piacz

■or
arcát.

Az orvos aggodalmasan tekintett, idb Illés Antal ui gázába helyezte át.

fala mellett nagy üres tér volt. Akik
hamarabb akartak a városba érni !jegegen veje viLesse a kórházba, 
ezen a téren mentek at. A fal itt

. gyón nagy. Ne fárassza magát fölös

szöget képezett és más irányban vo
nult tovább. Sötét, bizalmatlan volt j 
ez a zug, melyben piszok tanyázott.. 
Mintha csak a bűn
szánták volna. A szegényház lakói
sejtelemszerüleg haladtak e hely felé. i

(Folyt, köv.)

lA í e i e o l ó n á  ajánlkozik házhoz, há- 
•Iv idlM llU llE  Zon kívül ’s elvállal ká
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossulh-n 
Dominusz ház, házmester! lakás.

Jobb családnálkét “r
Cím a kiadóban.

teljes elL tást nyer

Felelős sz e rk e sz tő :
1) U G 0 V I C II i M K E. 

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

, telefon szám : 62.
Oda érve a magasra tartott lámpá- __
sokkal világítottak a sötétségben.

— Szomszéd ur, kiáltott Baumné 
az izgatottságtól remegő hangon.

Halk nyöszörgés volt a felelet. i
— Ide, ide! kiáltott Baumné és!

sietett a fal felé. ;
Az áttört fal túlsó oldalán emberi 

alak feküdt. A szomszéd ur volt. A 
fején tátongó seb tanúbizonysága 
volt a gaztettnek. A szegényház sze- i 
gény lakójára orvul támadtak.

— Ki követhette el ezt a gazsá- I 
got? Kérdik a férliak.

— A szegény szomszéd ur, sut
togtak, még a gyermeknek sem vé-

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

„ B A R Á T - I T A L “ U r
fill. Egy IBI. 
lakás h irdetés!

gyomorlikíír készítményem a legki 
t'inőbb étvágyat hozó gyomortisztitó, 
az emésztést elősegíti, igen jóizii és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Régi gyornorbaj, 
székrekedés ellen csakis ez segít.

Egy iiveg 15, 25, 40 és SO kr.
Kapható a készítőnél levélbeli meg

rendelési e postán. — Cím :
Zenke Zoltán, Szeged.

Kereskedők ismét árusításra nagy 
engedményt kapnak — Utazó és 

helyi ügjnökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán: Sugár Manó, 
Kukavina N ándor, Nőjenek Géza 
luszer üzletében. Bács-Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fosrv.

szövetkezet.

k ia d ó  m á ju s  I - r e
4 szobás fürdőszoba, villanybeveze
tés és hozzátartozó mellékhelyisé

gekkel. I. kör 280. sz. 
Bővebbet Földes Samunál.

A Katona-utcában
egy több szobából álló

la k á s
egy, esetleg Hü úri családnak

k o n f e k c ió k b a n .
Női Jaquetok 
Női Raletok ... 17
Fiú és leánygallérok 5

tett. Atkozott legyen a gyilkos.
Bauinné eközben, az oda érkezeit 

’éjjeli őr segélyével az élettelennek 
látszó testtel foglalatoskodott. A szom
széd ur sok vért veszített, s mozdu
latlanul terült el a földön. Majdnem

11 kor. feljebb j hallhatatlan, bosszú időközükben is- 
I métlődő lélekzés árulta el, hogy még 
I van élet benne.

— Még él, szólalt meg a halál
sápadt Bauinné, aki most ismét visz- 
szanyerte tetterejét, vigyétek haza.

Parancsának szót fogadlak, az 
egyik férfi meg, további parancsnak 
engedelmeskedve, orvosért sietett.

A szomorú menet felért a sze
gényház harmadik emeletébe. A szom
széd urat a szobájába akarták vinni. 
De Baumné izgatottan tárta föl a 
saját szobájának ajtaját.

Ide be, szólt röviden.
Csodálkozva tekintettek a mosó

nőre; de az idő nem volt alkalmas 
felvilágosításokra.

Bauinné felbontotta szegényes de 
tiszta ágyát és intett a férfiaknak, 
fektessék bele a szomszédukat.

— Köszönöm, szólt ezután tompa 
hangon; menjetek pihenni, emberek, 
nmes már rátok szükségem. Az orvos 
nemsokára itt lesz és Hildebrand 
mester, aki érte ment, majd segíteni 
fog szükség esetén.

Az emberek csendben távoztak. 
Hiszen nyugalomra, álomra volt szük
ségük a szegényeknek, akiknek ed
zett erő kell, hogy másnap megke
ressék fanyar kenyerüket.

Baumné most a seb mosásához 
és kitisztításához látott. Sok sóhaj 
őrt ki eközben melléből, sok köny 

hullott a szegényes fekhelyre.
— Ki gondolta volna ezt? sóhaj

tott föl. Először Mari azután ő.
Kopogtattak; a küldött kíséretében 

a szegények orvosa lépett be. Az 
éjszakai háborgatástól izgatottan lé-

jViacttlafura
n

X

Bővebbet, a kiadóhivatalban.
V a l i  cső n

papiros
Ksphsto

lapunk KíadóhWatalában

n lapos oktatási ad
Zongorajáték, továbbá 

m agyar, német, fra n cz ia
éa la tin  nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
biró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki
adóhivatalban kapható.

K ossutli-u tcálioz közel

e g y  b ú t o r o z o t t

udvari s z o b a
k ia d ó .

Cím a kiadóhivatalban.

Árverési hirdetmény.
| A szabadkai gör. kel. szerb hit- 
I község tulajdonához tartozó úgy 
nevezett Osztoics-féle alapítványi 

[ház (Szt.Hstván tér 2. sz.) lak- és 
! bolthelyiségei, a községi választmány

1905. évi március hó 11-én kelt 
28. számú határozata értelmében
1906. évi május bő 1-től kezdve 6 
egymást követő évre a községi nagy
teremben 1905. évi április hó 5-én

A szabadkai kir. törvényszék mint j délutáni 4 órakor megtartandó 
úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy árverés utján bérbe fog adatni és

egy szép  k é n y e lm e s

v illa  e la d ó
4852 1905. P, szám.

Hirdetmény.

Bácsalmás község határában levő 
úrbéres telkek tagosítása céljából az 
úrbéres telkek birtokosainak a vész-

pedig úgy alakhelyiség mint a föld
szinti két bolthelyiség először külön- 
klilön, azután a két bolthelyiség

bői való megszavaztatására, hogy együttvéve s végül a ház összes
azok többsége kívánja-e a tagosí
tást, határnapul 1905. évi május hó 
9 napjának d. e. 9 órája Bácsalmás 
község házához kitüzetik.

A szavazás illetve előmunkálatok 
foganatosításával Oláh Ferencz kir. 
törvényszéki biró bízatott meg.

A szavazásra nézve megállapita- 
tik, bogy a nem szavazók birtoka a 
a tagosítást kívánók birtokához fog 
számiitatni. A szavazási lajstrom 
összeállítása 1905. évi május hó 2- 
ik napján fog megkezdetni.

Szabadka, 1905. évi március hó 
18-ik napján.

Ur. Solty,
kir. törv.Jbiró.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán

helyiségei együttvéve; — mely ár
verésre a bérelni szándékozók azzal 
hivatnak meg, hogy az árverés meg
kezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át 
bánatpénz fejében letenni kötelesek.

Kellően felszerelt zárt Írásbeli 
ajánlatok is elfogadtatnak az árve
rés napján és annak megkezdése 
előtt. Az árverés többi feltételei a 
hitközségi jegyző irodájában (gör. 
kel. szerb templom udvar) minden 
nap délelőtt 11—12-ig és délután 
4—5-ig megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 1905. évi március 
hó 22-én.

A szabadkai gör. kel. szerb hitközség 
választmánya.




