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A helyzet.
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A válság első része befejezési 
nyert Andrássy Gyula gróf misszi
ójának meghiúsulásával. M ind
azok fölött a tárgyalások fölött, | n  ftl6aiuiag
a melyeket Andrássy Gyula gróf | voj^ vájjon az önálló vámte
mint homoregius a szövetkezett - ................................
ellenzékkel folytatott, még min-

leti berendezkedésnek a király
-------------  , - személyében van-e akadálya.
dig láthatatlan homály lebeg. Kiderült, hogy nincs. Ekkor 
Sem a közvélemény, sem az, azonban a viszonvok okozta
ellenzéki pártok tagjai a tárgya
lások lényegével ezideig tisztá- llcll
ban nem lehetnek. Mert mindaz, j Apponyi Albert grófnak, a mikor 
am it a tanácskozásokról tudunk, beszédében az hangoztatta, hogy 
abban a beszédben foglaltatik, j az önálló vámterület követel- 
melyet Apponyi Albert gróf ménye, mely a válság elején 
Kossuth Ferenc helyettesítésével1 [jszö'ul állott az utóbbi időben 
a szövetkezett ellenzék szerdai ethomályosult? így fölállítani 
értekezletén elmondott. A mi a tételt a nélkül, hogy az in
világosság ebből a beszédből a Jokokra és az egész probléma 
válságnak erre a fázisára áradt, belső természetére rám utatott
az bizony vajmi kevés. Mi a 
válság elejétől fogva hangoztat
tuk, hogy helyénvalónak tartjuk, 
ha a tárgyalások nem a nagy 
nyilvánosság előtt folynak. Az 
effajta, tanácskozások, hogy si
kerre vezessenek, diszkrét ke
zelést igényelnek. E pillanatban 
azonban m ár konstatálva van a 
megegyezés lehetetlensége. Az 
országnak tehát teljes joga van 
ahhoz, hogy a sikertelenség 
©kak tisztán lássa. Ki kell de
rülnie annak, mik voltak a szö
vetkezett ellenzék propozició, 
aiert csak akkor láthatja tisztán 
az ország, helyesen járt-e el a 
szövetkezett baloldal.

Egyelőre ma csak azt tudjuk, jövő hét folyamán a krízist 
bogy a király nem egyezett bele megoldja. Az feltétlenül bizo- 
a magyar vezényleti nyelv kö
vetelményébe. Ezt eddig is tud
tuk. Tudjuk továbbá azt is, hogy 
az önálló gazdasági berendez
kedés nehézségekbe ütközik.
Nem ugyan a király személyé-

nyos, hogy ha április hó 4-én 
a képviaelöház összeül, a mi
niszteri székekben a Tisza-ka
binet már nem fog helyet log- 
lalni. Tisza István gróf a sza 
badelvü párt vezére marad. A 

ben, hanem  nehézségekbe üt- párt még ina is a választások 
közik a körülmények nyomása balsikere dacára is, hivatottnak
alatt. Az önálló vámterületi be
rendezkedés a 67-es alappal 
összefér. Más kérdés azonban, 
hogá a mai nemzetközi vám 

politikai konstelláció közt a kü
lön vámterület felállitha'ó-e 
avagy megfelel-e az ország ér
dekeinek. A válság elején ezt 
a kérdést a szövetkezett bal
oldal nem vetette fel önmaga
előtt. A probléma kizárólag az • •ru-

azonban a viszonvok okozta «
nehézségek merültek lel ebben 
e kérdésben. Igaza volte hát

volna, valóban önkényes és 
igazságtalan eljárás.

•Az ország joggal kiváncsi a 
szövetkezett baloldalnak, úgy 
mondják, valamennyi szövet
kezett párt megegyezésével meg
állapított m un kapr ogr a m m j ára. 
Azt most már tudjuk, hogy mit 
nem akar a király. Mert ennek 
hangoztatásával a baloldal nem 
fukarkodott, A m  hadd tudjuk 
meg azt is, a mit ők akarnak.

A szövetkezett ellenzékkel való 
tárgyalások meghiúsultával egye
lőre tovább nem folynak a kor- 
m ányalakitáit célzó fáradozások. 
A korona el van határozva rá, 
hogy úgy a hogy lehetséges, a

látja T’isza István grófot arra, 
hogy öt a további politikai küz
delmekben vezesse. A szabad
elvű párt magatartását pedig a

további fejlemények fogják meg
szabni. Mi koránt sem látjuk 
még feltétlenül/tisztázottnak azt 
a kérdést, hogy a szabadelvű 
párt minden körülmények kö
zött ellenzékbe m enjen. Kép
zelhető olyan kormány, a mely- 
lyel szemben a szabadelvű párt 
oppoziciója nem volna jogosult.
Ennek az elvi álláspontnak a 
megállapításán túl azonban mód 
felett bajos jóslásokba bocsát
kozni. Csak még egy igazságot 
óhajtunk leszögezni és ez a 
következő: Lehetséges, hogy a 
rendkívül nehéz politikai hely 
folytán a kibonyolitás munkája 
még bizonyos időt vesz igénybe, 
dacára annak, hogy a korona 
m inden igyekezetével rajta van 
a válságnak mielőbbi elintézé
sén. Lehetséges, hogy ennek ,,, , . , . .... , . ...„ , . . .  szé lt... A képviselőim/ elnöke most
folytan, nehogy a munkai za- kívánja tenni azt a hibát s olyan 
varja, a parlament nem log ta- irányban készöl munkálkodni, hogy 
nácskozni. Hiszen más ország- a koronának a perszonál-unióra Tó
ban is úgy van, hogv az uj natkozó aggodalmait eloszlassa.
kormany bemutatkozásáig a par
lam ent nem ülésezik. A kife
jezett parlament nélküli kor
mányzás azonban Magyaror
szágban merő képtelenség, a 
melyet csak a felizgatott fan
tázia gondolhat ki talán a cél
ból, hogy az ellentállásfc és ösz- 
szetartást a baloldalon fokozza.

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, máié. 24.

A mai nap politikája azzal veze-

grófot fogadta audiencián délelőtt tíz 
órakor. A kihallgatás fél óráig tar
tott. Az audiencia lefolyásáról a 
minisztérelnök nem nyilatkozott.

Lukács László pénzügyminiszter 
audienciájáról ma az is kiszivárgott, 
hogy a pénzügyminiszter a felségnek 
az exlex-nek az adók befizetésére 
való hatásáról is beszámolt. Öröm
mel kostatálható, hogy a jelentés 
kedvező volt.

Sok szó esett ma politikai körök
ben arról a támadásról, a melyet 
egy reggeli lap Bakovszky István 
ellen intézett, mint aki a koalíció 
fölrobbantásán dolgozik.

Úgy értesülünk, hogy a néppárton 
ezt a támadást szóvá fogják tenni 
és rektilbálni fogják azt is, mintha 
Bakovszky István nem vett volna 
részt a vezérlőbizottság utolsó érte
kezletén.

Rakovszky István ezen az érte- 
kezleten ott volt és ő is hozzájárult 
az Apponyi-féle javaslathoz.

Úgy értesülünk, hogy a király 
holnap ismét fogad politikusokat.

Ma délben hire terjedt, hogy 
Andrássy Gyula grófot a király sür
gősen magához hivatta. Ezzel szem
ben jelenthetjük, hogy . Andrássy 
Gyula gróf ma reggel Tőketerebesre 
utazott. ♦* *

Justh Gyula, a képviselőház elnöke, 
ma reggel megérkezett a fiumei vo
naton.

Úgy értesülünk, hogy .Justh Gyula 
aktív részt kiván venni a kibontako
zás munkájában. Justh volt tudnillik 
az a Bécsben járt politikus, aki 
a királynak a personál-unióról be-

Justh a délelőtt folyamán föntjárt 
a negyvennyokas párt klubhelyiségé
ben s ott is hangoztatta azt a né
zetét, hogy az uralkodót nem sza
bad a végletekig elkeseríteni.

benn budapesti palotájának csend
jében egy hatalmas gazdag mágnás, 
kinek a szabadkai határban is gyö
nyörű nagy birtoka volt: rasztnai 
báró Hédi Béla meghalt. Hosszas 
betögeskedés után 70 éves korában 
költözött el a földről. Utódot nem 
hagyott maga után, mert agg legény

tődött be, hogy a király Tisza István volt. A nagy domíniumok testvérére
s közeli rokonaira maradnak, a 
Podmanicky famíliára.

Ifjú éveiben bejárta az egész mü
vek külföldet, különös figyelemre 
méltatva a szépmüvészeteket.

Ha valahol meglátott egy classikus 
szép képet, nem sajnálta pénzét rá, 
megvett#. Kelebiai kastélya és buda
pestipalotája telve van ily remekekkel. 
Egész napot ellehet tölteni e nagy 
collectió szemléletében. De nagyon 
szerette a müepitményeket is. Kelebiai 
pusztáján gyönyörű templomot épít
tetett, csaknem 400 ezer korona 
költségen, mely Magyarországon a 
gothika egyik remeke; úgy látszik a

zewzációs kedvezmény!!
I é l e t n a g y s á g u  k é p r e  

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

M in d en  VeVSnek, ki a Versenyáru üzletben
festék Üzlete mellett, személyesen vagy levélbeni megrendelés utján vásárol, saját vagy akár-, 
mely tetszés >4 < J  t  <  híi eszközölt

S S  fletnajysáj# fény lőét s
több ízben is kicsinyben összesen 15 koronát kitesznek. Díszes papirkeretért (passe-partout) 
amelybe az elkészült életnagyságu fénykép foglaltatik és feszítve lesz, önköltséget 3 koronát 
számítunk fel. ------------------ A bevásárlások pénztári szelvénnyel vagy számlával igazolhatók.
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művészetet szerető bárónak nagyon 
megtetszhetett a berni goth templom, 
mert annak tökéletes utánzata en 
miniature.

Az elhunyt báró nevezetes volt az ; 
ő mélységes buzgó vallásosságáról.

A szegényeket nagyon szerette; 
szívesen ereszkedett le hozzájuk s 
maga adta kezükbe az alamizsnát.

Kelebiai pusztáján a gyönyörű 
templom mellé nem rég parochiát is 
alapított 153 ezer korona alaptőke 
letételével. De szép templomának 
felszentelését és az uj plébános hiva : 
talbalépését, már nem érhette meg. 
meghalt. Holttestét elhozzák Bpestről 
s a Sztanisicson levő családi sírbolt
ban temetik el.

Egjról-niiísról.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Irta: Lux Tér ka.
Budapest, március 23.

Tulajdonképen adósuk vagyunk 
önöknek utolsó levelem folytatásával, 
de tegnap délelőtt olyan csinos kis 
hózivatar támadt végig Budapest 
utcáin, hogy a tavaszi divat fejege- 
tése. az öltözködés művészetének — 
nemesebb 'művészetének ismertetése j 
kis időre elvesztette aktualitását. ;

A tavaszi toilettejeiket hamarosan 
elzárták a hölgyek a elővették ismét 
a télieket s a szénkereskedők izga
tott kíváncsisággal nézegetik a hőmé
rők higanyát. Pedig olyan szépen neki 
indult az idő; a körutak gesztenye
fáin már kifakadtak a rügyek a 
csenevész kis parkjaink pázsitja üdén 
zöldült, a tavaszt mindennél koráb
ban hirdető csigázó gyerekektől már 
alig lehetett járni. És ismét vissza
jöttek a borult, hűvös, szomorú télies 
napok s ezzel együtt: egy néhány 
borult, szomorú és kellemetlen ügy.

Első sorban is: a kereszt-ügy, 
amelynek mindenütt lehet helye, csak 
ép az egyetemen nem. Nincsen bán- 
tóbo és keresztényeitlenebb cseleke
det: mint a kereszt jegyében való gyű
lölködés. S pláne, ifjú szivekben való 
gyűlölködés és ott, ahol csak a tudás 
világosságának van helye, ott, ahol 
a hitnek nincsen különböző vallása, 
csak az egy Istenben való hite, a 
közös Istenében s az ifjú lelkeknek 
egy közös eszményük van: a szépnek 
és igaznak rajongó szeretete.

Az Istennek helye nem az egye
tem falán van, hanem benn, elrejtve 
a szivekben. Ezzel a szeretettel épp 
úgy nem lehet tüntetni, mint egyéb 
szeretettel, mert minden szeretetnek 
a íitogtatása: valami érdeknek a po
litikája. S az egyetem talán nem 
börze, hogy az érdekek játszanak 
benne szerepet? Nem eltávolitni kell 
az embereket az Istennel egymástól, 
hanem egymáshoz kapcsolni. Azok 
a nagyon fiatal emberek, akik most 
még az egyetem falai közül nézik 
az életet s mindennap egy-egy szál 
tollal erősödik a szárnyuk, amely- 
lyel majd neki vágnak az életnek s 
elkészülnek vele az önálló repülésre, 
majd keservesen fogják tapasztalni, 
hogy milyen nagyon messze vannak 
egymástói az emberek az élet har
cában akkor is, ha közös az Iste
nük, s milyen távol vannak még 
akkor, ha egyik a keresztre, másik 
Mózesre esküszik !

Majd akkor értik meg, milyen 
mérhetetlen sötétség van az embe
rek között és hogy mekkora vilá
gosságra volna szükség köztük. Majd 
akkor tudják meg, hogy a tudomány 
hatalom és vagyon, a materialisták

hármas szentsége is milyen gyönge' 
eszközök az ember boldogitására, ha 
nem az emberiség közös vallása: a 
szeretet kapcsolja össze a sziveket.

Az emberek ezt csak akkor érzik 
meg, mikor lemenőben van a nap- ; 
juk. Az állatok is szerte bolyongnak 
nappal, különösen a tavasz és a nyár 
gondtalan verőfényében, s csak este, 
mikor minden elcsöndesül, a nap 
elhagyja a földet s fél az egyedüllét. 
el hagyatottságától, akkor jön össze; 
társaival a közös tanyán.

Igaz, az uj eszméket, az uj bol
dogságot, a lelkek szabadságát, min
dig az ifjúságtól, az uj nemzedéktől 
várta a világ s ami világosság lett 
széthintve a földön, azt mindig a 
kereszt jelében hintette szét egy uj 
Messiás: a szeretet jelében. Az em
beriség boldogsága, az emberek ke
zébe van letéve, azokéba: akik meg
tudnak halni az emberiségért, úgy 
ahogy Krisztus meg tudott halni 
értök.

S ezek a krisztusok hol volnának 
másutt, mint az ifjúság között? A 
maiban, a holnapiban, az ötven, a 
száz, vagy az ezer esztendő múlva 
következőben, de nem abban, amely 
keresztel szorongatva markában gyű
löletet kiállt, hanem abban, akinek 
vállára keresztet tesznek a szeretet 
hirdetéséért.

Kár, hogy mind erre már eddig 
is meg nem tanította az édesanyjuk 
azt a hók keresztet követelő fiatal 
embert, mert ez elvégre is nem a 
tanárok dolga, sőt még csak nem is 
a dadás kisasszonyoké, hanem egye
dül és kizárólag: az anyáké.

Egy másik bántó esete volt a hét
nek az a verekedés, mely a keresz
tény, vagy jobban mondva a kleri- 
kálizmus zászlaja alá vont nőcselé
dek és a szocializmus eszméjéért ra
jongó, ugyancsak nőcselédek között 
folyt le.

Ha igy haladunk, a drótnélküli 
táviró feltalálója ide s tova máglyára 
kerül.

A mostoha liu tragédiája.
A kis Hófehérke érzékeny törté

nete megteremtette a gonosz mos
tohaanya típusát, most azonban egy 
hu a gonosz mostoha gyermeknek 
olyan példáját alkotta, aminek párját 
szerencsére csak ritkán találhatjuk 

1 az életben.
Csemez István téthi fölbirtokos 

gazdaságában szolgáló Kiss Imre 
cselédgazdájának volt egy 16 éves 
Imre nevű fia. A százesztendős jö
vendő mondó szerint e gyermek 
aligha rossz planétában nem született 
mert már kora gyermekségében 

, lobbanékony, haragos és összeférhe- 
i tetlen természetű volt s már abban 
a korban, mikor más gyermek virágot 
szed s pillangókat kerget, ő abban 
lelte ürömét, ha testvéreit és kis 
pajtásait boszantotta s velük vereke
dett. Talán ez törte meg anyja szi
vét, ki korán elköltözött az élők 
sorából.

A kis Imre csakhamar mostoha
anyát kapott. De nem ám a mese
beli gonosz mostohát, hanem olyant 
ki méltán hivatva volt pótolni az 
édes anya helyét. Imre azonban, 
kinek gyermeki szive még édes szü
lőjével szemben is képtelen volt 
melegebb érzésre annál engesztelhe
tetlenebb gyűlöletre ébredt mostohája 
iránt s alig múlt nap, hogy azt ne 

' boszantotta s szidalmazta volna.

Folyó hó 23 án reggel mig anyja! 
az ágyat vetette bes ő reggelijét 
fogyasztotta, újra szidalmazni kedte 
anyját és pénzt kért tőle; mikor 
pedig mostohája ezt tőle megtagadta 
felugrott s a kezében levő kést fe 
nyegetőleg felemelte.

Mostohája ismerve a liu házsártos 
természetét, s tudva, hogy ez fe
nyegetését hamar meg is valósítja, 
egy kezeügyében levő széket kapott 
fel s azt védekezve maga elé ta r- ; 
totla. A liu anyjára rohant, de látva, | 
hogy hozzá nem férhet, a düh any- 
nyira elvette eszét, hogy a kezében 
levő kést teljes erővel saját mellébe 
döfte. Annyi ereje volt még, hogy 
menekülő anyja után az udvarra 
kivánszorgott, de néhány lépés után 
összerogyott, melléből magas sugár
ban lövelt ki vére s alig pár perc 
múlva szeretetet nem ismerő szive 
megszűnt dobogni.

A gyorsan előhívott járási orvos 
már csak a halált konstatálhatta.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 28. A szabadkai lóver eny-egy- 
let közgyűlése.

Március 25. A szabadkai izr. Önsegélyző 
és gyamolitó egyesület purim bálja az izr 
szent egylet termeiben.

Március 30. D. u. 3 óra. A szent Antal 
keuyere kátti. népkonyha választmányi ülése, 
a kath. kör dísztermében.

Március 28. A Bácskai a. k. klub köz
gyűlésé.

Március 30. Szabadka törvényhatósági 
bizottságának közgyűlése.

Március 30. Népszerű előadás, vetitett 
képekkel a Kath. legényegyletben.

Á prilis hó 2-án Ipartestületi közgyűlés

Tisztelettel 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 ue álljon be.

— A „Bácsmegyei Napló“ a leg
közelebbi száma a kettős ünnep 
miatt kedden a rendes időben jelenik 
meg.

— KözgyüléN. Szabadka sz. kir. 
város törvényhatósági bizottság 1905 
évi március hó 30-án d. e. 9 óra
kor a „Pest város“-hoz címzett szál
loda nagytermében tartja rendes havi 
közgyűlését, melynek tárgysorozat
ból kiemeljük a következőket: Mi
niszteri leiratok: Főispán ur Ömél
tósága a f. é. február 27. és 29 tar
tott számon kérőszéki jkvét megküldi. 
Tanács javaslata a legelő dij lefize
tésére halasztás megadása iránt. Ta
nács javaslata a Kelebia 246 par
cella tárgyában. A felsőtompa épí
tendő templom kői nyékének elide
genítésére (1. szavazás.) Az iparis
kolai igazgató jelentése két ideiglenes 
rajztanitó alkalmaztatása iránt A 
fögymn. igazgató előterjesztése a 
Deák Ferencz féle jutaloindij alapít
vány módosítása tárgyában. A köz
ségi iskolaszék javaslata az elemi 
iskolai tandijak megszüntetése |tár- 
gyábán. Mokossay Mátyás plébános 
jelentése a sándori iskolára vonatko
zólag Dr. Kiss Péter I-ső alkapitány 
kérvénye végkielégítése tárgyában. 
Lencz Géza kérvérye a város köte

lékébe leendő felvétele iránt.
— K inevezések. A pénzügvminisz- 

tér Práger Samu újvidéki adóhiva
tali ellenőrt a zalaegerszegi adóhiva- 
ta'hoz első osztályú ellenőrré, Elek 
László zombori pénzügyi számtisz
tet pedig állomáshelyén való meg
hagyással pénzügyi számellenőrré 
végleges minőségben kinevezte.

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

— Népszerű előadás. A szabadkai 
katb. legényegyesület vasárnap f. hó 
26-án este 8 órakor tartja ez évben 
negyedik népszerű előadását, melyre 
a n. é. közönséget tisztelettel meg
hívja az elnökség. Ez alkalommal a 
hazai történelem köréből Bölcskev 
Lajos főgymn. tanár az aranybulláról 
értekezik, Zatskó Alajos polg. isk. 
tanár pedig Angolország partjai körül 
utaztatja a közönséget. Előadását 
Csajkás Mihály főgimn. tanár 52 
vetitett képpel illusztrálja. Belépő díj 
60, 40, 20 és 10 fillér. A legényegye
sület ezen népszerű előadásait, me
lyek kellemesen szórakoztatva oktat 
nak, olvasó közönségünk különös 
figyelmébe ajánljuk.

— A szabadkai »szent Antal 
kenyere* katholikus népkonyha
egyesület f. év március 30-án d. u.
3 órakor (csütörtökön) a helybeli 
kath. kör dísztermében választmányi 
ülést tart a következő tárgysorozattal: 
Tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése. Beszámoló 
az egyesület folyó évi működéséről. 
Népkonyha bezárási idejének kitűzése. 
A szegények további gondozásának 
megbeszélése. A népkonyha fen artási 
módozatainak tárgyalása. Egyéb in
dítványok.

— Városi földek eladása. Ma
fejezték be a hajdujárási városi 
homokterületnek parcellánkénti el
adását. A 287 láncnyi löldterület 
várakozáson felüli átlagárban kelt el. 
De a vevők érdeklődése érthető is, 
mert az eladott földterület a legjobb 
televényes fekete homokföld, amely 
szőlőtelepitési célokra kiválóan al
kalmas.

— Megtámadott kereskedők.
Ma délelőtt a Budics-utcában három 
bepálinkázott egyén a járdán meg
támadta Sugár Manó és Krausz Mór 
kereskedőket, akik a brutális táma
dás elől csak a rendőrök beavatko
zása folytán menekülhettek komo
lyabb sérülések nélkül. A három 

! munkáskülsejü egyén közül az egyik 
meglátva az arra haladó két kaputos 
embert, odalépett Krauszhoz és a 
lábára lépett. Sugár erre kifakadt 
ellene, mire a másik egyén nekiron
tott, fojtogatni és ütlegelni kezdte. 
A kiáltozásra két rendőr odasietelt 
de nem fékezhették meg a támadót 
s csak még négy rendőr beavatkozá
sával sikerült ártalmatlanriá tenni.

Spitzer jgttácz Vendéglőjében V asárn ap  
este, színházi előadás után

TombolatárgyaK égisz napon át a Vendéglő
HiraHatában láthatón.

Csengi ja n i tazbnrazeneHara fog HőzremiiHödai
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— A várnai alkalm azottak íize- 
tésrendezése. Dr. Flatt Viktor, mint 
a városi alkalmazottak íizetésrende- 
zésének tanulmányozása végett a 
városi közgyűlés által kiküldött bi
zottság elnöke, átirt a város taná
csához, hogy az összes e tárgyban 
hozott határozatokat, emlékiratokat, 
miniszteri leiratokat, szervezési sza
bályrendeletet az időközi módosítá
sokkal és a más városok tisztvise
lőinek fizetését feltüntető szabály
rendeleteket áttekintés végett bo
csássa a bizottság rendelkezésére.

— L etartóztatott rabló. A teg
napelőtti rablótámadás tettesét, ame
lyet Rajcsics bankhivatalnok ellen 
követtek el, a rendőrség kinyomozta 
és tegnap déli tán le is tartóztatták 
Muszin Fábián kéményseprő-segéd 
személyében. Lendvay rendőrbiztos 
egv polgári rendőr társaságában ta
lálta föl egy szőlőben, amint nyu
godtan szemezte a szőlőtőkéket. Ki
derült róla az is, hogy ugyanakkor 
este Gyukits Ferenc ellen is hasonló 
rablómerényletet követett el, aki az 
életveszélyes fenyegetésre a követelt 
40 fillért át is adta neki. Muszin a 
rablott pénzt elmulatta s állítása 
szerint az órát és láncot elvesztette. 
A letartóztatott rabló ellen már 
régebbi bűntettei miatt is körözés 
lett elrendelve, múlt év októberben 
azonban innen megszökött.

— K ém énytüz. Vojnics Hajdú 
Antal VI. köri házánál ma déli 1 
órakor kéménytüz keletkezett. A 
tűzoltók gyors beavatkozása a komo
lyabb Lüzveszedelmet néhány perc 
alatt elhárította.

— A hazai ipar pártolóinak  
figyelmébe. A Kunetz-te.-dvérek áru
háza mellett egy uj kirakat köti le 
figyelmünket, melyben a legváiaszté- 
kosabb lábbeli készítmények láthatók. 
A szépen berendezett üzlet első 
sorban azért érdemli meg a pártolást 
mert összes árucikkei kivétel nélkül 
a gyáripar termékei, a temesvári 
,,2'ttnd“ cipőgyár készítményei, ame
lyek bármely külföldi gyártmánnyal 
szemben veisenyképeseknek bizo
nyultak.

— Tom bolaestóly. Vasárnap lesz 
megtartva a Spitzer-féle Batthyányi 
utcai vendéglőjében a hetenkénti 
tombolaestély. A rendkívül szép és 
értékes nyereménytárgáak a ven
déglőhelyiségben vannak közszemlére 
kitéve.

— Margit éréin. Kevés hölgy 
van az országban, ki a Földes Ke
lemen gyógyszerész ezen kiváló arc
kenőcsét ne ismerné. Ugyanis az 
összes szépítő szerek között a Földes
féle Margit crém örvend a legnagyobb 
kelendőségnek, mert teljesen ártal
matlan, a bőr mindennemű tisztát- 
lanságát, szeplőt, pattanást, metessert, 
stb. néhány nap alatt eltávolítja és 
az arcot üdévé, fiatallá varázsolja. 
Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, 
váll és kéz fehérítésére és szépíté
sére is használják. Nagy tégely ',  
kicsi 1 korona. Kapható a készítőnél 
Földes gyógyszerésznél Aradon és 
minden gyógyszertárban. Utánzatok
tól óvakodjunk.

— Sok | énzí fakarit, ha vá-
szonnemü, női és férfi férfinemü 
közvetlen gyárakból rendel. Cim 
Kereskedelmi iroda Budapest, Kere
pesi-ut 65. szám.

SZÍNHÁZ.
Gerlaki Herniin kisded im á

dója.
Egy levélkét, édes kis levélkét sze

reztünk meg riporteri ügyességgel; 
úgy mint az eszközökben nem válo
gató riporter a fontos államtitkokat 
Mentjük magunkat ezen elvvel: a cél 
szentesíti az eszközt. Természetesen 
a riporter nem azért szerez ilyen 
fontos titkot, hogy ne közölje. Kö
zöljük tehát mi is leszámolva lelki
ismeretünkkel és azon fájdalmas tu
dattal, hogy börtön lesz a jutalmunk. 
És e tudatban felsóhajtunk óhajtva, 

! hogy legalább a címzett legyen maj
dan fogságban sinlődő riporterünk 
börtönőre. íme Gerlaki Hermin 9 
éves kisded imádójának kedves levele:

G e r la k i  H e rm in a  
nagyságának

Szabadkán.
A szabadkai színház 

első színésznője.
Édes jó Hermin néni!

Most hogy igazán tudom, hogy itt 
hagy bennünket és elmegy abba a 
csúnya Nagyváradra, nem bírom ki
állni, hogy egyszer, ne írjak magá
nak. Már többször akartam ezt meg
tenni, de a mama azt mondta, hogy 
illetlen dolog az embernek bemu
tatkozás nélkül írni. De ha énrám 
soha som tetszett rá nézni, pedig az 
uLcán sokszor akartam oda menni 
magához és megcsókolni azért, hogy 
oly szép és hogy oly szépen tud 
játszani. De ahányszor oda akartam 
menni a madmazel nem engedeti, 
azt mondta, hogy ez is illetlenség. 
No hát jó van, ha minden illetlen
ség, meggondoltam magam, hogy 
egyszer mikor magam leszek, mikor 
a madmazel tanul a kis tesvérem- 
mel, irok én, ha tetszik majd oly 
kegyesnek lenni és azt elolvasni. 
Tetszik tudni nem akarok én mást 
írni, csak azt, hogy nekem maga édes 
Hermin néni igen sok örömet .szer
zett a „Bobbal1* és a János vitézzel. 
És én ezt akarom megköszönni szé
pen, igy Írásban, ha már az a csúnya 
madmazel illetlenségnek tartja, hogy 
az utcán köszönjem meg. Már négy
szer megnéztem a „János vitézt1, és 
elvagyok ámulva tőle úgy tetszik az 
nekem De tetszik az a papának is, 
a mamának is és itt Szabadkán 
mindenkinek. Tegnap teán sokan 
vpltak nálunk és mindenki azt mondta 
hogy maga nagy művésznő és az a 
másik Harki vagy hogy is hívják 
semmi magához képest és hogy kár 
volt az igazgatónak magát eleresz
teni, mert üres lesz a színház. No 
tudom istenkém, hogy én jövőre nem 
fogom kérni a papuskát, hogy vi
gyen színházba, ha maga nem lesz 
itt Hermin néni. Pedig a papa meg
teszi a kedvemet és fogom kérni, 
hogy ő se menjen, meg beszélje rá 
az ismerőseit hogy ne menjenek. A 
papa pedig nagy ur, van sok földje

és rá fognak halgatni az emberek. 
Én rám is halgat a papa. mert jó 
tanulok és most is, hogy elmúltam 9 
éves kaptam tőle egy szép órát, mert 
a neve napjára irtani egy szép ver
set és egy köszöntőt és ebben alig 
volt írási hiba. Azt mondják az is
merősök, hogy iró lesz belőlem. Jaj, 
csak kicsit öregebb lennék és ha 
édes Hermin néni megszeretne en
gem, mert higyje el nagyon jó len
nék, sokat tanulnék és ha szépen 
megkérném hozzám jönne feleségűi. 
Ugy-e magtenné. Annyit is töröm 
rajta a fejemet, hogy miért nem is 
lehetek iagyobb. De ha lesz majd 
valamikor egy kis leánya, de ha 
épen olyan lesz mint maga azt el
fogom venni. Mert ide adhatja ne
kem. mert megbirok élni, mert van 
a papának sok pénze és ón nekem 
is lesz sok könyvem mit én magam 
fogok irrd. Ép úgy látom, hogy a 
papának is nagyon tetszik maga, 
mert mindig nagyon kukerozza ma
gát és látom, hogy a mama előtt 
nem meii, mert akkor mindig hátra 
bújik a páholyba. Pedig kár a ma
mától félnie, mert a mama is min
dég azt hajtja, hogy maga egy ara
nyos teremtés. És hiszem, hogy ha 
itt szabad volna, úgy mint a törö
köknél, épen tegnap tanultuk a ta
nár urra), hogy több feleségük legyen 
a papának én mondanám, hogy ma
gát vegye el feleségül. Mert akkor 
két szép mamám lenne. De már 
többet nem merek Írni, mert félek, 
hogy megtetszik haragudni, hogy 
ilyen írással irok, de tetszik tudni 
nagyon ki van fáradva a kezem alig 
bírok irni már és félek attól is, hogy 
a madmazel bejön. Az újságot azért 
küldöm, a papa ma felolvasta a 
mamának és én azután elloptam és 
kivágtam és aláhúztam, hogy ott 
tessék elolvasni, hogy itt mennyire 
dicsérik. Na még azt is megírom, 
hogy holnap megint tessék rám 
nézni, nem mesze vagyok a színpad
tól a páholyba.

Kezeit sokszor csókolja 
Pistika.

János vitéz. Tegnap kilencedszer 
ment az idei saison kasszadarabja. 
A színház zsúfolásig megtelt, fel 
egészen a karzat legutolsó zugáig. A 
nagy közönség valósággal ünnepelte 
Gerlaki Hermint. Zugó tapsorkán 
fogadta belépésekor, úgy, hogy per
cekig szóhoz se juthatott, csak meg- 
hatottan emelgette kalapját. Az egész 
est folyamán, a hányszor csak meg
jelent a színen, a szeretet és lelke
sedés üdvözölte tapsvihar formájában. 
Igazában csak most. hogy tudjuk, 
hogy elmegy tőlünk, érezzük, milyen 
nagy veszteség színházunkra az ő 
távozása. Az előadás általában kitűnő 
volt. Szabados Gizi a legaranyosabb 
és legédesebb lluska bájos alakítá
sával mindig elragadja a közönséget 
— A második felvonásban pedig 
Vitéz Róbert újabb ötletekkel fűsze
rezte jelentéktelen szerepét. Minden
esetre ambícióra vall, hogy szere
pének sovány komikumát elég diskré- 
ten némi változatosággal igyekszik 
kihasznál d. Újvárit valószínűleg na
gyon elszomoríthatta valami, mert 
csendes melancholiával játszotta más

különben kellemetlen szerepét. Az 
előadás igen szépen és összevágóan 
ment.

János vitéz, a gyönyörű zenéjü operetta 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
C korona, cimbalomra 3 korona. /dno< 
vitéz teljes szövege 2 korona.

MINDENKIT ÉRDEKEL.
A Technika Vívmányai cinunel most 

megjelent, kiváló szakférfiak áltat szerkesztett 
korszakalkotó munka, mely mindenki részére 
úgyszólván nélkülőzhetlen.

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-cgy 
füzet ára 60 fillér.

Az első füzetet kívánatra bárkinek meg
tekintésre küldi 7/etmann] Mór könyvkeres
kedése Szabadkán.

Letartóztatott ékszertolvaj.
A szabadkai rendőrséget ma reg

gel értesítették, hogy Szegeden egy 
szabadkai illetőségű utazó ékszer
tolvajt tartóztattak le.

Van nála lopott ékszer halom
számra, még a bérkocsisát is órával 
és lánccal fizette, de hogy ezeket a 
portékákat hol vette, azt nehéz lesz 
kisütni.

A gyanús ember az őrültet játsza.
— Mi a foglalkozása?
— Voltam király Beotiában.
-  Hol született ?
— Rózsabokorban jöttem a vi

lágra.
— Hová tette el a többi ékszer- 

nemüeket ?
— Hová iintsem tettél, kincset ne 

keress ott — felelgeti a gyanús em
ber, hogy az őrült játszásával meg
hiúsítsa a nyomozást.

A furcsa embert egy ellopott bő
rönd juttatta a rendőrség kezére. 
Tegnap éjszaka történt, hogy Szeged
állomás I. osztályú várótermébe lé
pett be Vabli Lajos ósziváci föld- 
birtokos és sárga böröndjét az asz
talra tette. A böröndben több ezer 
korona értékű értékpapírok voltak. 
A földbirtokos lement a pénztárhoz 
jegyet váltani.

Mire visszajött, a börönd nem volt 
az asztalon. A földbirtokos azonnal 
jelentést tett az állomáson őrködő 
rendőrnek, aki a Rókus-állomáson 
el is csípte a sárgaböröndös utast. 
A bőrönd tokját már lehúzta és 
zsebre rejtette. Azt mondta, hogy 
tévedésből hozta el a böröndöt a 
magáé helyett.

— Hát a magáé hol van?
Nem tudta megmondani. Letar

tóztatták- Fitz Lajosnak hívják, 38 
éves, szabadkai illetőségű pincér. 
Zsebében nem volt egy pár kraj
cárnál több, de volt három ezüst 
óra, egy női arany óra, egy arany 
nyaklánc, függő, inggomb, ezüst do- 
hánytárca-' ás '"á- 'szegedi kézműves 
banknak egy 300 korona értékű 
briliáns gyűrűről és karékről kiál
lított zálogjegye. A bérkocsisnak vi- 
teldij fejében egy ezüst órát aján
dékozott láncostul együtt.

Fitz Lajos eleinte beismerte a 
lopást, majd tagadja, hogy a por
tékákat Szegeden szedte volna össze, 
mert nem járt Szegeden, csak most,

' Bácsmegye legnagyobb női fe lö ltő  raktára!
N ő i fe lö ltő k  3 ,  5 , 7  frtól feljebb  
N ő i u Isit e r e k  S , I<>
N ő i h a w e lo k o k  •> ,, »»
i ' « r  B loiwH, JoupponoK is H o s tu M  •’| |  M  $  S isler 3 z ső  diVatáruházában Szabadka, fő té r  $

JLeííuy fe lö ltő k  3  frtól félj. 
JLeíiny h a w elo ek o k  4  „ „
ÉHS** GycrmeK ruhiíH is fch^rucmUeK nagy 
V á l í a s z t 1WT fíó'i febérnetnUH!

Kalap, cipó is úri diVatciHHeH legolcsóbb be
szerzési forrása, WT Olasz Kalap Külöttlc- 
gességeb. "M 1  K  Jta is piess Vilmos 
cs. is Hir. udvari Kalap - Hészitó'H ra tfá ra .
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hogy Bácstopolváról utazott oda. Ké- ' 
sőbb beismerte, hogy néhány nap: 
óta Szegeden mulat. Az ékszerek 
eredetéről nem mond semmit.

Fitz Lajos az őrültet kezdi ját
szani. Bolondokat beszél. Lehet, hogy 
néhány nap múlva a rendőrség fog
házában megjön az esze. A rend
őrség nyomoz Fitz Lajos viselt dol
gai ügyében.

Innen onnan.
Egyik mellék utcában van egy 

nevezetes íigáró, aki igen sok fiút 
avat be a bormély-müvészet tit
kaiba.

A jövő Figaró művészei a gyakor
lat kezdetén ren lesen a műterem 
előtt elhaladó borotválatlan egyé
neket hívják meg és díjmentesen 
teljesitik a beretválást. Nehogy azon
ban valami baj történjen, nem hasz
nálnak éles, hanem kopott borotvát.

A múlt szombaton is egy ilyen 
művelet alá vetette magát egy bol
dogtalan boldog, a borotva úgy csen
gett mint a zenekarban a cintányér.

Úgy történt, hogy a házban lakó 
katonatiszt nagy újfundlandi kutyája 
valamit csent a konyhában, a miért 
az asszony nem a leggyengédebben 
éreztette vele a nyujtófa súlyát.

Ugyancsak táncoltatta ezt a kutya 
hátán, amely kegyetlenül vonított.

A műteremben felsóhajt a deli- 
quens.

— Szegény kutya, ugylátszik ezt 
is ingyen borotválják.

** *
A legutóbbi választáskor füt-fát 

ígértek a kortesek egyik aradmegyei 
község román lakosságának. Deleghat- 
hatósabb eszköze az volt a kortes
kedésnek, hogy ezután szabad a pá
linkafőzés.

Pár nappal a választás után be
állított az uj képviselőhöz egy depu- 
táció a kerület egyik oláh községé
ből.

— Domnule, kezdte a deputáció 
szónoka, Ti azt Ígértétek a válasz
tás előtt, hogy szabad lesz a pálin
kafőzés. A finánc pedig még most 
is azt mondja, hogy nincs szabad 
főzés. Hát mi van ezzel a dologgal?

A képviselő, aki különben igen 
jóravaló ember volt, ötölt-hatolt egy 
ideig — végre aztán kivágta magát.

— Hogyne volna szabad a pálin
kafőzés atyámliai. Persze hogy sza
bad. Csak fizetni kell érte

** *
Ecv szabadkai külvárosi kis korcs- 

ma éjfél utáni vendégeit az utóbbi 
napokban állandó rettegésben tartotta 
az egyik törzsvendég.

Éjfél után beállított a kávéházba, 
mindig a legvirágosabb hangulatban, 
kivett a zsebéből egy pompás angol 
revolvert és maga elé tette az asztalra:

— Vigyázzon mindenki, akinek 
kedves az élete! Mert én lövök. Aki 
nekem nem tetszik, azt lelövöm . . .

így ment ez napokig, éjszakáról- 
éjszakára. A kazda és pincér hasz
talan ültek haditanácsot, a revolver
rel hadonászó alakot nem lehetett 
megfékezni, erősebb rendszabályhoz 
meg nem akartak nyúlni, mert a 
revolveres ember régi jó törzsven
dége a kávéháznak.

Tegnap éjjel örömtől ragyogó arc
cal kereste fel a vendégek testi ép
ségéért aggódó pincér a gazdát:

Végre megszabadultunk a nagy 
gondtól, jelentette. — Nyugodtan 
ülhetnek a vendégeink.

— Miért? Nem jött el? Kimaradt 
a korcsmából?

Dehogy. Most is itt van. Ott ül.

— Nos?
—- Elitta a revolvert. Már itt van 

a zsebemben.

T Á V IR A T O K
For rád aló in Oroszországban.

Pétcrvár, márc. 24. A sajtóbi
zottság az összes könyvek előzetes 
cenzúrájának megszüntetését hatá
rozta el.

Tillisz, márc. 24. A kutói kor
mányzóságban az ostromállapotot ki
hirdették.

Pétervár, márc. 2-1. „Russe-Co- 
urre Slogo“ illetékes oldalról érte
sül, hogy a hadügyminiszter lemond 
állásáról. Utódjául Kamarov, vagy 
irodafőnöke Rödiger, vagy Polivanov 
tábornok van kiszemelve,

Koburg Lujza m egfigyelése.
Budapest, márc. 24. Bécsből je

lentik, hogy a főudvarmesteri hivatal 
tegnap ülést tartott Kóburg Lujza 
hercegnő ügyében Dr. Slimmer a 
hercegnő nevében azt az ajánlatot 
tette, hogy az elhunyt dr. Gamier 
helyébe dr. Dubuisson Pál főorvost, 
a szajnai törvényszék elmegyógyászati 
szakértőjét nevezzék ki, második 
orvosszakértőnek pedig tartsák meg 
Magnant. Valószínű, hogy pár hét 
múlva végleges döntés is történik 
az afférban, mert az ülésen a főud 
varmesteri hivatal részéről olyan 
kijelentés történt hogy nem kívánja 
az ügyet halogatni.

A gyonlőtt bandita.
Budapest, márc. 24. Madridból 

táviratozzak: Villa Escura veszedel
mes banditát, aki már egy éve tar
totta rettegésben a Ronda-hegy la
kóit, tegnap Grazaleriánál a csendőrök 
borzalmas tusa után agyonlőtték. 
Társa, Romero, súlyosan megsebesült 
és megszökött. Az agyonlőtt bandita 
holttestét közszemlére tették ki. 
Állandóan ezren és ezren bámulják 
a veszedelmes bandita tetemét

SPORT.
A Szabadkai Lóverseny E gye

sület 19U5. évi március hó 26-ik 
napján délelőtt 10 órakor a város
házán a tanácsteremben rendes évi 
közgyűlését tartja, melynek tárgy- 
sorozata a következő: Titkári jelen
tés az egyesület állapotáról Szám
vizsgáló-bizottság jelentése az 1904. 
évi zárszámadásokról és felmentése. 
Költségvetés tárgyalása. Elnök vá
lasztás. A számvizsgáló-bizottság meg
választása. A kilépő 13 választmányi 
tag választása. Pénztárnok választás. 
Esetleges indítványok.

A Bácska sz. a. k. ez évi 
rendes közgyűlését folyó hó 26 án 
d. e. II órakor tartja a Hungária- 
szállóban a következő tárgysorozat
tal: Elnöki megnyitó. Titkári jelentés 
az 1904. évről. Pénztári jelentés az 
1904. évről. Zárszámadások meg
vizsgálása, felmentés megadása. Az 
'905. évi költségvetés megállapítása. 
Tisztikar lemondása Az uj tisztikar 
megválasztása. Közgyűlési jkv. hite
lesítésére I tag kiküldése. A köz
gyűlés napjáig beérkezendő indítvá
nyok.

REGÉNY CSARNOK.

19.
— Nem, csak ha örökre lecsukód

tak a szemei, engedem innen el- 
vitetni.

— De, jó asszony, szólt közbe az 
orvos, hiszen igy is két gyermekkel 
kell vesződnie. Szükségtelen terhet 
és költséget vesz a nyakába; ezt a 

i beteg inég ha életben marad sem 
tudja önnek visszafizetni.

— Mégis itt tartom, makacskodott 
a mosónő, hiszen szégyelenem kel
lene magamat szomszéd ur előtt, ha 
felgyógyulna, azért mert a kórházba 
vitettem. Nem, nem, orvos ur, itt 
tartom, ezzel vége.

A szegények orvosa megindultan 
nyújtott kezet a mosónőnek.

— Derék, bátor asszony; viselje 
hát gondját az Isten nevében. Fára
dozásainak jobb legyen az eredménye, 
mint én reményiem.

Az orvos még utasításokat adott 
a sebláz esetére, azután távozott. 
Bamné magára maradt a beteggel.

A mosásról megfeledkezett, a viz 
kihűlt. A nép asszonya barátjának 
betegágyán ült, aggodalmasan figyelve 
minden mozdulatára. A sebesült még 
mindig sápadtan, mozdulatlanul fe
küdt; a szemeit még nem nyitotta 
ki; a melle lassan emelkedett és szállt 
le; idönkint halkan sóhajtott.

Baumné egész é’szaka virrasztóit; 
az álom kerülte a szemét. Az eső 
még mindig verte az ablakot; a szél 
még mindig üvöltött az utcákon. 
Baumné mindezt nem hallotta. Reg
gel felé jön a sebláz, mondta az 
orvos; a legnagyobb elővigyázatra 
volt tehát szükség.

A reggel felvirradt. Az ég tiszta 
volt már, mikor a nap keleten kibújt 
tüzes ágyából; a néhány felhő, mely 
még a tegnapi vihar tanújaként kó
válygott az égbolton, szintén engedni 
volt kénytelen a nap tüzének. Szép 
napot várhattak. A beteg szobájába 
is betért a remény.

Mikor az első napsugár esett az 
ablakra, a szomszéd ur halk sóhajjal 
nyitotta ki szemeit.

Csudálkozva nézett Baumnére és 
környezetére; beszélni akart, de Bautn 
asszony a tenyerével fogta be a 
száját. Nyugalomra, a tökéletes nyu
galomra volt szükség. A beteg en
gedelmeskedett, szemeit ismét le
csukta. Arca elveszítette rémes, merev 
kifejezését; ajkai körül könnyű mo
soly játszott; hiszen kedves barát
nőjének hajlékában nyugodtan pihen 
hetett. A szegény asszony kezei 
akaratlanul csukódtak egybe s ajkai
ról forró ima szállt az ég felé, hogy 
reménye haszontalannak ne bizo
nyuljon.

A szegényház mellett elkövetett or 
gyilkosság hire mint a futótűz terjedt 
el a városb m és igy hehatolt Slern- 
feldné házába is.

A nagyságos asszonynak ma ideg- 
bántalmai voltak és a rendesnél is 
izga ottabb volt. A komornájának 
sok baja volt az öltöztetésnél; sehogy 
sem tudott úrnőjének a kedvébe 
járni. De bármily nagyok voltak is 
idegbántalmai, azért Sternfeldné mégis 
gondosan figyelt arra, amit csacsogó 
koinornája az éjszakai orgyilkosság
ról mesélt.

—- A meggyilkolt a szegényháznak 
a lakója, beszélte a komorna a bűn
tényt, amely mar ekkor sok caf 
ranggal volt körülvéve, mint az ilyen 
esetekben rendesen megesik, — egy 
szegény ember, aki csendesen, vissza
vonultan élt. Senki sem tudja ész

szel felérni, kinek lehetett az érdé 
kében ilyen ártatlan embert el 
pusztítani.

(Folyt, köv.)

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

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

telefon szám; 62.

Jotnszljy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hő 26-án
e jy  d s ő  rendű

lambura zenekar KözremüRö
o o odéséVelo o o

tombola estöy
o o o ta rta tig o o o

Á gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
csapolásu kőbányai és pil- 
o o o o  seni sör. o o o o

$z'élőí«ssz81
A világhírű

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszerának ellenáll!
beírását ingyen küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
sz ő lö o ltv á n y -e la d á s !

Cim:

Szíjgyártó Nagy M ihály,
Felső Segesd.

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Védjegy: „H org o n y " .

A Liniment. Capsici comp.
a Hergony-Pain-Expeller

í pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, meb

[ már több mint 35 év óta legjobb fájdalom 
csillapító szernek bizonyult köszvénynél 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés 
kóppen használva. . x

Figyelm eztetés. Silány hamisítványol 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ói 
csak olyan üveget fogadjunk el, a molyt 
,,Horgony" védjegygyei és a Richter ezég- 
jegyzéssel óllá to tt dobozba van csomagolva 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. éí 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz**, Prágában,

E lis a b e th s tra s s e  5 neu. 
Mindtimapl uétkűldés
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ZILYSSSY FERENCZ
Ő SI! Szibillán

H P e tö f i - ix .  S c l x x i i e r - f é l e  I x á z

(Wállat h a n g o lá so k a t C5
minden e szakmába Vágó munkákat 
pontosan 0  jutányosán.
Zongorák rövidítését elvállalja.

„ B A R Á T - I T A L "
gyom orlikör készítményem a legki
tűnőbb étvágyat hozó gyomortisztitó, 
az emésztést elősegíti, igen jóízű és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Rég’ gyomorbaj, 
székrekedés ellen csakis tz segít

Egv üveg 15, 25, 40 és 80 kr.
Kapható a készítőnél levélbe i meg

rendelést e postán. —- Cím:
w  Zen ke Zoltán, Szeged,
Kereskedők ismét árusításra nagy 
engedményt kapnak — Utazó és 

helyi ügynökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán: Sugár Manó, 
Rtikavina Nándor, Nojcsek Géza 
fűszer üzletében. Bács Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fogy.

szövetkezet.

A Katona-utcában

<gy több szobából á lló
la k á s

»gy, esetleg HŰ ári családaaK

Bővebbet a kiadóhivatalban.

: <

<

<
<
<

►

50
H IR D ETŐ .

üli. Egy üli. 
lakás hirdetés! 50

Ú ri la k á s
k ia d ó  m áj hm 1-re

4 szobás fürdőszoba, villanybeveze
tés és hozzátartozó mellékhelyisé

gekkel. I. kör 286. sz. 
Bővebbet Földes Samunál.

PalicM on
egy szép k é n y e lm e s

v illa  e lad ó
K ossutli-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.

Vízvezeték3
fürdő szoba 
• • dosset be
rendezéseket a

l e g ju t á n y  o s a b b
- —   - T T  -árban eszközöl ==================

W eisz János A n ta l
---------vízvezeték, villany- és gázberendezési műhelye -----------
Eötvös-utca-------------- Szabad  k á n -------------Eötvös- utca

Mint raktár megtekinthető.

I WF* Tervezetekül h kSUsígVetéssel szívesen szolgálok.
Ugyanott egy tanonc felvétetik.

Megvételre
=  keresek

egy nagyobb kiterjedésű

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

Cim a kiadóhivatalban.

A z  ú i h u szá rla k ta n ya
é s  az u jon n an  é p íte n d ő  
tü z é r la k ta n y á v a l szem 

b en  e g y  h á z ,
amelyben jelenleg kocsma helyiség 

van, 1 lánc földdel

e lad ó .
Cim a kiadóhivatalban.

2 5 H*1si

a legjutányosabb árak melleit szakszerűen és jótálással eszözöl

tay Kálmán
|  elektrotechnikus S z a b a d k á n , VI. kör, 5stVán-ntca 9 6 . szám.

S z ö íö lu g a s t
Ültessünk m inden ház
m ellé  és kertjeinkben
föld- és hom oktalajon.

A szülőhazánkban minde
nütt megterem s nincsen oly 
ház, melynek fala melleit a 
legcsekélyebb gondozassál 
felnevelhető nem volna, ezen

kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb di ze, anél
kül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható részekből Ez 
a legháladatosabb gyümölcs, mert minden évben terem.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas (bár mind kúszó természetű), 
mert nagyobbrésze ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el ered
ményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják házu
kat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskdtíly és más édes szőlővel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fénynyomatu katalógus bárkinek in
gyen és bermentve küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. Borfaju 
szőlőoltványok is még nagy mennyiségben kaphatók leszállított árakon Borok 
családi fogyasztásra 5o 1 és feljebb olcsó árakban és „Delaware** sima, ültetés
hez és ebből borminta.

Érmelléki első szölőoltványtelep, Nagy-Kágya, Biharmegye.

Aki jól és olcsón akar vásárolni az forduljon 
egész bizalommal Hegedűs Bálint Fii Feernc 
céghez, ahol a legjobb minőségű, saj<t őrlésű

fehér és kenyér liszteket va la m in t
fiis ze r, te rm é n y  és é le lm i c ik k e k e t

a leg lelkiismeretesebben szolgálok ki.

Naponta friss, legjobb minőségű teavaj kapható

H e g e d ű s  B á lin t Fia F e re n c
inokrini gözuiahiii liszlraldár. Főszer-, Icrniéiiy- és é f r l t f a e r  iizicléhrn

D e á k -u tc a  SZABADKÁN V e rm e s -h á z

Megrendelésekéi kívánatra házhoz szállítok.
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4852 1905. P. szám.

Hirdetmény.
A Szabadka'' kir. törvényszék mint 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Bácsalmás község határában levő 
írbéres telkek tagosítása céljából az 

úrbéres telkek birtokosainak a vég
ből való megszavaztatására, hogy 
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, hogy nem szavazók birtoka a 
a tagosítást kívánók birtokához fog 
számíttatni. A szavazási lajstrom 
összeállítása 1905. évi május hó 2- 
ik napján fog megkezdetni.

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

Dr. Solty,
kir. törv. biró.

O rs z á g o s  m ü fe s té sze ti és ip a rm ű v é s z e ti in té z e te

B á t o r !  (B la s k o v its )  M i h á l y
S zabadkán , VII., E rd ő -u tc a  6 . szám .

Avb*n
tiszteletbeli

tággá
bice választ va

Millenium

Arnyérem, oklevél.

A KATONA féle Növényesszencla- 
Flu (1 egyike a legelterjedtebb ésleglia- 
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK.

Páratlan ’ ! Nélkülözhetetlen ’. t
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
metr fog győződni az egyedüli valód , 
g évek óta forgalomban levő KATÓN A- 
féle jó illatú, igazi Növény cssencla- 
Fluidról „K. A.“ védjegygyei, an- 
— nak gj égj erejéről és hatásáról. —

Valódi KATONA-féle

K. A.“>5 I
P ll l íá l  M5lk egyetlen magyar család- I I l im  nál sem szabadon hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az. á r.k  olv olcsón vannak szabva, 

mi zermt
1 próba-Uveg 20 kr. 40 li lér._
12 Üveg 4 kor. póstadi'jal «gyütt.

KATÓNA-féle Növényesszencia-Fl uid 
t ljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt lmságban.
KATÓN A-féle Növény esszencia-Fluid
megszünteti a gyomor- és hasg rcsöt, 
gy<morrendetlenségnek minden nemét.
KATÓ NA-féle Növényesszencia-Flnid
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellem Eltávolít gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áj u’ást.
KATÓN A-féle Növény esszencia-Fluid 
ne eg szünteti a szivszoru'ást, légzési za
varokat, fúlzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagilt, kólika mellfájdalom, tü- 
dőbántalmak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi eló, az egész Ideg- 
rendszert megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve van ! ! Mint 
kUlszer „KATONA-féle F luld“  i éven 
ismeretes, igazán népszerű házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fényesen bizonyult 
kiszvénynél, CMiznál, tagszaggatásnál, 
gtb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran aján - 
ható ! — — — Utasítás mellékelve! 
U inden megrendelés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
VIII. kör Csernovics-utca.

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

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és'phi- 
sicus híres

f ü l o l a j a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
ÍSlfolyást, fülzugást, sőt az idült 
■agyothaílást. Egyedül Török József  
gyógyszertárában Budapest, Király- 
il«* 12. kapható. — Használati uta

sítás van hozzá.
Ár* 2 frt flvegenként.

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

mert nincs romlásnak kitéve.

A szerb egyházaknak festője és ő emi- 
nentiája Braukovics György által ajánlva

A főt papságnak oiboros Hercegprímás 
» r ő Emineuciája 6? 89s. sz. alatt Tolnai 
Festetich Tasziló gróf ur ő nagyméltó

ság által ajánlva.

Az okta’ást ö nagyméltósága Császka 
György kalocsai érsek ur nagylelkű Al- 
doza készsége folytán olaszországi leg- 
na yobb müfestők és mümárványozók- 

lól nyertein

Fényes gyözele i

^7’ilx s c x á .l ló  é s  tv u x lo i  • t o s

A

Millenium

Alapittatott 1887.
(íraed de P rixe 

kitüntetési* 
arany érem és 

díszoklevél

Részit mindennemű 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, képi ragó alakok, 
palichrom festés, üveg edzés, festés, ter

vek, rajzok készítése és nagyítása.

l i  I r ; \  / 1 “7  C  CT Q T  CT IZ homlokzatok és lakóház-belhelyiségek, templomok iskolák, pályaudvarok. 
N  I U  L .\J  V IZ_“1 L Ö  I lL!\ csarnokok, gyárak, serfőzések, kórházak, műhelyek, fürdőhelyiségek, 

lépcsőházak, konyhák stb., továbbá fa, vas, bádog, tégla, cementáru stb. becslésére.

A W \/r J  m r  h r n m i n  száraz por, amely csupw  vízzel, minden told dek nélkül vegyítve, már is n y a r o c n r o m i n  festésre kész. Alkalmazása tehát bárki részére az elképzelhető legegyszerűbb.
bármely szilárd alapzaton tart és bevall, így 
mész-, gypsz- és cement-vakolaton, fán, vason 

s egyéb fémeken, üvegen, porsellánon, agyagedényeken és ceinentárukon, valamint vásznon és jután is. — 
Továbbá szagtalan, egy óra alatt megszárad és mar 2 —3 nap után mosható; zománc-.zerüen 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 puliul meg, esőnek, zivataros időjárásnak 
ellenáll, likacsos s ennélfogva nem gátolja a falakban levő nedvesség elpárolgását, miként pl. az olaj vagy 

pedig a kence-máz; vxgül tűzbiztos és vasnál használva a rozsda ellen kitűnő óvszer.

A H \ / H m r h m m i n  teljesen pótolja az olajfestéket, összehasonlíthatatlanul olcsóbb, az enyv- 
n y U  i ’JLzi 1 lAJI 1111 1 festéket alig magasabb ár mellett. A mész- vagy enyvfestés valamivel 

csekélyebb költségét azonban bőségesen föléri a Hydrochromin festés számtalan előnye: mint annak szagtalan 
volta, moshatósága, szépsége és tartóssága, nem utolsó sorban pedig az elkészítés egyszerűsége és gyorsasága.

A H x / r l m p h r C i m í n t  fehér, valamint a legkülönfélébb színekben is szállítjuk. Fehér hydroch- n y u  rU C Í I r u n  I11 1l ronijn földfestéke'kkel és ultrawiarinnal tetszés szerint színezhető.

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

A  r r y d r o c h r o r n i n n a l  v a l ó  m á z

rr

70 90Olajba oltárkép magas entm. 50
korona 24, 40,

100 12 160 180 220
- 12o. -  170. 220.—

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

fénykép után a legfinomabb kivitelben készítem el.
Nagysága 25—32_____35—45_____ 55—65 65—80 75-110 85-125  100—150
korona 1 ö 25

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

55. — 70, 100.

40 oo 95 129 180

korona 30' 40' — 50'- 10C-
140 150 160 170 180 200

135'— 150' 170- 185' 240' 300.
FínVPlmPZtPtPQ l Minden há/.ía.izonyiiak elkerülhetetlenül góiik.eges. Házilag festheti mindenki ruháit flex kelnie festék- 
1 'll JOIIIIOAIOIOO . u-l (törvényileg védve). Tizen it perc alatt elkészül, fiiggöuyök, blouvok, férfi ruhák festésével. — A 
f. sték minden sziliben kapható. Ara egy tubusnak, mely 45 méter szövet megfestésére eiegenlc) 85 till, vagy egy korona. Minden
C 7 Ö |  I Ö R I R T f lK n ^  PQ m!|? pddi< nem volt oly biztos szer. Karók iinpralagása vagyis földrothadástól
O í-U I -U U lJ I I  I I U 1 \U U  CO u n t u n t x  megmenti — sok éven át biztos ca egészséges marad. I kilónkint, 30 üli. egész 
bordó vétsluél 10 olcsóbb, további szagtalan a szííllöfiirtök védve vannak. 5 ó'-a alatt egészen száraz és idővel a földben kének 
válik kaphotó W *  üzlet,: »;ák-ut«a Joó-féle h íz.

Árverési hirdetmény.
hit-
úgy

A szabadkai gör. kel. szerb 
község tulajdonához tartozó 
nevezett Osztoics-féle alapítványi 
ház (Szt.-István tér 2. sz.) lak- és 
bolthelyiségei, a községi választmány
1905. évi március hó 11-én kelt 
28. számú határozata értelmében
1906. évi május hó 1 tői kezdve 6 
egymást követő évre a községi nagy

teremben 1905. évi április hó 5-én 
délutáni 4 órakor megtartandó 
árverés utján bérbe fog adatni és 
pedig úgy alakhelyiség mint a föld
szinti két bolthélyiség először külön- 
kölön, azután* a két bolthelyiség 
együttvéve s végül a ház összes 
helyiségei együttvéve; — mely á r
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 * 
hitközségi jegyző irodájában (gör. 
kel. szerb templom udvar) minden 
nap délelőtt 11 — 12-ig é« délután 
4—5-ig megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 1905. évi március 
hó 22-é*.

A szabadkai gör. kel szerb hitközség
válaszlffliBji.

Nyomatott a kiadók Kiadek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




