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A szabadelvű kormány.
A legképtelenebb gyanúsítá

sokkal illeték a mostani szabad
elvű kormányt, melyek közül 
legenyhébb a hatalomhoz való 
ragaszkodás. Pedig maga a 
miniszteielnök számtalanszor ki
jelentette, hogy ö a mai parla
menti viszonyok között a sza
badelvű kormány aktív műkö
dését lehetetlennek tartja.

Tegnap este ezen kijelentését 
még ki is egészítette azzal, hogy 
szerinte a „kormányon maradás 
határozottan káros az ország 
közérdekeire. “ Azt hisszük, hogy 
Tisza Istvánnak ez a nyilatko
zata el fogja hallgattatni a 
gyanusitókat, a rágalmazókat.

A szabadelvüpártnak, amely 
az ország érdekeit tartotta csak 
szem előtt, nem lehet, de nincs 
is egyetlenegy tagja sem, aki 
nyíltan ki ne merné mondani, 
hogy a Tisza kormány végleges
felmentése határozott elöbbre- 
jutást. jelentene a válság ügyé- szabadelvüpárt példáját.
ben. De ma hasztalan az őszin
teség, vannak még mindig sö
tétben huj kálók a mai többség
ben, akik nem bírva, nem tudva 
egyenesen, őszintén gondolkodni 
másnak az egyeneslelküségében, 
másnak az őszinteségében sem 
bíznak.

Igaz, hogy a türelmetlenséghez a párt, hogy az erre való
melyet a huza-vonó okoz, ért
hető. Jgaz, hogy nem tudjuk 
megokolni a közvélemény előtt 
azt, mért stagnál a válság meg
oldása, de épen úgy érthetetlen 
az a konokság is, amelylyel a 
többség uszályhordozói, azok 
akik függetlenül gondolkodni 
nem képesek, dacára a legfélre- 
érthetetlenebb és leghatározot- a hazafi Ságot — bizonyára nem
tabb kijelentéseknek, e slagná-; önzetlenségből — önmaguk ki- interpellációs, se az indítvány könyv
esért a mostani ügyvivő kor- zárólagos tulajdonának akarják ben bejegyzés, 
mányt és a szabadelvű pártot lefoglalni.

Mert hát nem szép ám az, 
nem hazafias, nem bizalom
gerjesztő, ha valaki csakúgy 
előlegezi magának a honmentés 
babérait, s ha cezári tekintély- 
lyel követeli magának, hogy 
politikai ellenfelei meghajoljanak

okolják.
A koalíció kormán yrajutása 

ellen senki sem törhet, ha a 
parlamentarizmus iránt érzéke 
van. Ezt nem is teszi a szabad- 
•lvüpárt. Sőt ellenkezőleg meg 
akar menekedni a kortnányzás-

tói, hogy visszanyerhesse cse- előtte, az előtt a rendszer előtt,
lekvési képességéi.

Erről mindenki meggyőzöd- í komoly munkát.
hetett, aki tárgyilagos figyelem
mel kisérte a közelmúlt politikai 
eseményeit, annál rosszabb, ha 
olyanok nem akarják ezt észre
venni, akik a benfentességgel 
dicsekedve akarnak gyanúsítá
saiknak a nép előtt hitelt sze
rezni. Pedig ez az eljárás nem 
józan politikai nevelés, hanem 
a nép politikai érzületének 
demoralizációja.

Nem az a helyes eljárás te
hát, ha bizalmat akarnak sze
rezni. A bizalom szerzésnek mász
a módja. Es ez a mód okosabb, 
erkölcsösebb is. Ismerjék el a 
a szabadelvöpárt és kormány 
kijelentéseinek őszinteségét és 
azután keressék azon okokat, 
melyek a válság megoldását 
hátráltatják. Vagy talán nem ez 
a becsületesség? Vagy talán 
félnek ezen okoknak a keresé- A jobb és baloldalon 4 —4 szónok 
sétöl? Ne féljenek. Kövessék a van feljegyezve, ennyi beszéd pedig

Ez a párt sohasem vonta 
kétségbe a koalíció hazafiságát 
és a nemzeti eszmék iránti 
lelkesedésének őszinteségét. De 
anyit mindig hirdetett, hogy 
sokat kell még dolgoznia és 
alkotnia, hogy a nemzet hasznát 
lássa. Még azt lem tette meg

tehetséget és hajlandóságot meg
tagadta volna. Sőt mindig azt 
kívánta, hogy tettekben és ered
ményekben szárnyalja öt túl a 
koalíció, a régi rendszert az uj 
rendszer.

És ha igy cselekednék, meg 
is tiltaná országhordozóinak a 
gyanúsításokat. Megtiltaná, hogy

mely még meg sem kezdte a

Majd ha ez megkezdődik, s 
ha a munka érdeme megköve
teli, a szabadelvüség nem fogja 
tőle megtagadni a babérokat. 
Addig a babérok megadását még 
rágalmak árán sem csikarhat
ják ki.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőim/' ülése.

— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .
Budapest, május 10.

Az esős idő — úgy látszik — 
kissé megcsagpantotta az érdeklő
dést a felirati vita iránt. Még tiz 
óra után is csak lassanként népesül
nek a folyosók. De Madarász apó 
az elsők között érkezik meg Szappa
nos Istvánnal az ősz, de fiatal kecs
keméti követtel.

A felirati vita ma aligha ér véget.

sok egy ülésre.
Zichy Jenő grófot a folyosón

több polgár keresi fel és megkéri, 
hogy vezesse Ojainához a budapesti 
polgárok küldöttségét, a mely dísz- 
kardot akar átnyújtani a vitéz japáni 
hadvezérnek. A gróf vonakodik, 
mentegetőzik, mert — úgymond — 
junius 14-éa 22 japán vendég ér
kezik Biharba, pedig ezeket igazi 
magyaros vendégszeretettel akarja 
fogadni. De a küldöttség elmondja, 
hogy az indulás csak julius 3-án 
lesz a liverporli kikötőből.

Rakovszky István elnök 3/4 11
órakor nyitja meg az ülést.

Szakács Zoltán felolvassa a múlt 
ülés jegyzőkönyvét, melyet minden 
észrevétel nélkül hitelesítenek.

Elnöki előterjesztés nincs, se az

Inkey József báró a IV. bíráló 
bizottság tagja leteszi az esküt.

Achim L. András, akit a jegyző 
szólásra hív fel, nincs jelen így a 
néppárti Hencz Károly következik. 
A szabadelvüpárt szónokai — mondta 
— a vita során mind kifejezték, 
hogy a választások eredményéből a

konzekvenciákat levonni nem akarják. 
A válság elhúzódásának oka pedig 
nem a 48 és a 67 összeücközése. 
Nem hiszi, hogy kellene valakinek a 
67-es alap, ha azon nem lehetne 
kiépíteni az ország függetlenségét. 
Az uralkodónak a páriámén .tői át
ruházott felségjogai éppen olyan 
közjogok, mint az állampolgárok po
litikai jogai. Nagy Ferenc hivatkozott 
a szabadelvüpárt küzdelmére a nem
zeti jogokért. Kérdi, kivel én mikor 
folytatta a párt ezt a küzdelmet? 
Talán a katonasággal? Egy katonai 
hatalomnak létezését a nemzeti aka
rat felett soha nem ismeri el. A 
feliratban lévő kérdésekkel részlete
sebben akkor foglalkozik, ha az illető 
törvényjavaslatok a Ház elé kerül
nek. Bemutatja a szabadelvüpárt 
1901. évi feliratát, melyben nincsen 
határozott nemzeti programm. —

A túloldal Apponyit, mikor a 
szabadelvű párton volt, ugyancsak 
ünnepelte. Felhívja a miniszterelnö
köt, sajnálja, hogy nincs itten, 
m onda meg becsületszavára, ne po
litikai szavára, miket szokott taná
csolni a királynak.

Kovácsi vies István: Töiténelmi 
visszapillantást vet arra a testvéries 
jó viszonyra, mely Magyarország és 
Horvátország között évszázadokon 
át fennállott. Sajnálja, hogy ez a 
viszony meglazult, de ki kell jelen
tenie, hogy a horvát képviselők a 
régi testvéries viszonyt jobb akara
tuk szerint igyekeznek fenlartani. 
(Helyeslés.) Azért, hogy bizonyos 
kérdésekben, mint például az önálló 
vámterület, nem értenek együt a 
többséggel, nem lehet őket vádolni 
Nekik az a meggyőződésük, hogy az 
önálló vámterület esetén nekik joguk 
van a külön vámterülethez.

A magyar vezényszó dolgában ki
jelenti, hogy a horvát képviselők 
mindig a kormány pártján állanak, 
ennélfogva, ha a megalakítandó kor
mány felveszi a magyar vezényszót 
programmjába, ők is a magukévá 
teszik a követelést. Apponyi célzása 
ellen, hogy a horvát képviselők min
dig lesben állnak, a gyümölcs (elő
készítése munkájában résztvenni nem 
akarnak, de a gyümölcsszedésnél ott 
vannak kosarakkal, tiltakozik.

B |  j)f. Jtfiszkr 1  onlostiidor
V izg y ég y itttéz
Szabad u, M á r ia -m íz ia  parH, Vasút mellett
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Telefon 231. sz. 
Prospectus "Töl

Javalva van: az td c g b c teg ség ek u é l mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél. -  
A lé g z ő  szerv ek  b e te g s é g é n é l: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthm a). — G y o m o r I 
és b é lb a jo k n á l:  székrekedésnél. — S z ív b a jo k n á l:  szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
es köszvénynél. Mérsékelt árak. 9ÖT Nyáron at frissítő  fürdők. TBC
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Beszéde végén felszólítást intéz a 
magyar képviselőkhöz s kéri őket: 
tereljék politikájukat olyan mederbe, 
melyben haladva a nemzet hasznára 
lehetnek.

Gróf Apponyi Albert: Személyes 
kérdésben kér szót. Kovácsevics azt 
imputálja neki, mintha a horvátok 
magatartására kellemetlen, sértő, in
tencióikra kellemetlen kommentárt 
gyakorolt volna. Ez helytelen felfogás 
és tévedés, hiszen ő kijelentette, 
hogy a horvát kérdést csak érinti, 
mert mellékcsataterekre csábittatr.i 
nem engedi magát. A kilences bi
zottságban is kijelentette, hogy a 
magyar vezényleti és szolgálati nyelv 
behozatala elkerülhetetlen, de mivel 
a viszonyok még nem érettek meg
valósítására, fentartotta expressis 
verbis a jogot, de nem követelte 
annak azonnal való érvényesítését. 
Most azonban a viszonyok változtak 
s a dolog el nem odázható. Azt az 
álláspontot azonban, hogy a magyar 
hadseregben magyar, ennek horvát 
ezredéiben a horvát legyen a vezény
szó, soha nem képviselte. (Helyeslés.)

Udvary Ferenc azt igyekszik bizo
nyítani, hogy az önálló vámterület 
behozatala esetén az önálló magyar 
bank haladéktalanul felállítható. Erre 
nézve statisztikai adatokat idéz. Bi
zonyítja, hogy a nemzeti bank fel
állítására minden előfeltétel meg vám 
s hogy az önálló vámterület esetén 
a mezőgazdaság kellő rekompezatiók- 
ban részesülne, mig a mellett a ma
gyar ipar úgy fellendülne, hogy a 
nemzetkárositó kivándorlás is bizo
nyára nagy mértékben csökkenő, 
sürgeti, hogy mielőbb uj kormány 
jöjjön, amely a január 26 ával inau- 
gurált nemzeti politikát megvalósítsa. 
(Éljenzés a baloldalon.)

Elnök az ülést 5 percre felfüg
geszti.

Szünet után Succiu János beszélt, 
kijelentve, hogy a nemzetiségek soha
sem foglallak állást 6 7 mellett és 
ha a választásoknál a népakarat 
érvényesült volna: ők a nemzeti 
vívmányok ellen nem foglaltak volna 
állást. A nemzetiségeknek nincsenek 
államellenes törekvései. A feliratot 
nem fogadja el, hanem csatlakozik 
Mihályi javaslatához.

Kaufmann Géza pártonkivüli Ap
ponyi tegnapi beszédének hatása 
alatt elhatározta, hogy koalícióhoz 
csatlakozik. Leghelyesebb Apponyi 
beszéde után a vitát bezárni és a 
feliratot megszavazni. Ha a bécsi 
intrikák tovább folynak, akkor Ma
gyarországon ledőlnek a pártszerve
zetek és egységes tábor fog küzdeni 
a függetlenségért. A feliratot elfogadja.

Ezzel az ülés véget ért. A vitát 
holnap folytatják és valószínűleg be 
is fejezik.

Musohito diszalbuma: Oyama
disz kardja.

Budapest, május 10.

Megírtuk már. hogy Eötvös Károly 
vezető ével tíztagú küldöttség indul 
Japánba, hogy diszalbumot nyújtson

át Muso-Hito japán császárnak és ( 
disz kardot az ő hadvezérének, 
Oyama marsallnak. A hir Budapes
ten is, de a külföldön is, ahova a 
sürgöny vagy telefon elvitte, örven
detes feltűnést keltett. A szabadsá
gért hevtilő összes nemzetek külső 
megnyilatkozása lesz majd Eötvösök 
hódolata a fölkelő nap birodalmának 
császárja előtt.

A szervező bizottság egyik tagja, 
aki azonban még óvja a nevét nyil
vánosságtól, a követség-küldésről e 
történetet mondotta el:

Tán nincs ember Magyarországon 
aki nagyobb rajongással viseltetnék 
a japán nemzet hősies küzdelme 
iránt, mint Eötvös Károly. Ama 
naptól, amelyen a hadüzenet meg
történt, térképrajzokkal telt meg az 
»Abbázia* kerekasztala.

Eötvös magyarázza hallgatóinak a 
hadviselő csapatok elrendezkedését 
és Eötvös lángelméjéről tanúskodnak 
barátai, illetve környezete, hogy Eöt
vös megjövendölte a japánok győ
zelmét a Hun-tónál vivottat épp úgy, 
mint a mukdeniét. Az eszme, hogy 
hódolatot küldenek a japán vitézség
nek, közvetlenül Port-Arthur bevétele 
után született meg. Nem készítették 
az eszmét se kis, se nagy l izottság- 
gal. Megkezdték a gyűjtést szűk ba
ráti körben s néhány nap előtt, hogy 
egy ismert nevű budapesti bankára 
gyűjtés eredményéről elszámolt, ki
derült, hogy bőven telik már aján
dékra. Azért is bőven, mert időköz
ben egy magyar főur, aki a mozga
lomról tudomást szerzett, ősétől örö
költ diszkardot ajánlott fel a bizott
ságnak eme szavakkal, hogy azt a 
legújabb kor világtörténete legna
gyobb hősének Oyama marsallnak a 
kezébe adják. A mozgalomról tudo
mást szerzett Japánország bécsi és 
később londoni követsége és a lon
doni követség volt az, amely levél
ben értesítette Eötvös Károlyt, — 
hogy a japán császári kormány egyik 
gyors gőzőse, — amely julius har- 
madikán indul Liverpólból, -  szí
vesen vállalja a magyar követsé
get, ha a követség tagjainak a száma 
a tizet meg nem haladja. Ez az 
értesítés bontotta meg a titkot, mert 
nemcsak előbbre vitte, de valósággá 
érlelte a követség küldést. Immár a 
költségnek legjelentékenyebb része 
az útiköltség vált fölöslegessé.

Hogy kik lesznek a követség tag 
jai, azt még nem tudják.

Ma nyitnak valami irodafélét, ahol 
felvilágosítással szívesen szolgálnak 
mindenkinek.

Aki háromszor halt meg.
Egy kis faluban, Szentlőrinckátán 

történt, hogy egy öreg asszony hosz- 
szu betegeskedés után meghalt. A 
harangozó annak rendje és módja 
szerint kiállította róla a halotti bi 
zonyitványt s másnap a rokonság 
összegyűlt, hogy a koporsó leszöge- 
zésénél jelen legyen. Mily nagy volt 
azonban rémületük, mikor a halott
nak hitt asszony felült a koporsó
ban és bámulva nézett szét maga 
körül.

Ugyanez az asszony másodszor 
is meghalt s már a temetőbe is 
kikisérték. Mikor a sirhoz értek s a 
halott vivők a Szent Mihály lovát a 
földre tették, a koporsó valahogy 
félrebillent, mire a halott egyszerre 
dörömbölni és kiabálni kezdett;

— Eresszetek ki, vegyelek ki a 
koporsóból!

A félénkebb természetűek rémülve 
futottak szét s csak messziről iner- 

! Lék nézni, amint a föltámadt halot
tat kocsira tették és hazavitték. Az

esetnek persze gyorsan hire futott 
s még a szomszéd községekből is 
eljártak a kiváncsi emberek, kogy a 
különös asszonyt lássák.

Mikor harmadszor meghalt, alig 
merték eltemetni. Keltegették. dör
zsölték, vízzel locsolták, hátha föl
tárnád, de hasztalanul. S igy végre 
eltemették.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár ós rauzeutu. Nyitva 

jz^rdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

M ájus 14, 15. 18. Országos vásár S za
bad kan.

M ájus 21. A szabadkai gazdakör k ö z
gyűlése saját helyiségében.

Május 28. Hnngverseny a főgimnáziumban,

— Kinevezés. Az igazságügy
miniszter szentiványi Joó Andor nyit- 
rai törvényszéki joggyakornok föl- 
dinket a galgóci kir. járásbírósághoz 
aljegyzővé nevezte ki.

— A bajai közgyűlés. Baja vá
ros törvényhatósági bizottsága teg
nap délután tartotta meg május havi 
közgyűlését Bezerédy István főispán 
elnöklete alatt, A tárgyalás megkez
dése előtt elnöklő főispán a föld- 
mivelésügyi miniszter által kitüntetett 
Haksch Lajos és Ikotics Sándor bajai 
lakosoknak, akik mint gazdasági cse
lédek huzamosabb időt töltöttek egy 
munkaadó szolgálatában, megfelelő 
ünnepélyességgel átnyújtotta a száz 
száz korona jutalmat és az elismerő 
okleveleket. A közgyűlés elhatározta, 
hogy Baján színházat épit a Bárány 
szálló telkére. Elhatározta továbbá 
a közgyűlés a tűzoltói intézmény 
fejlesztését és a közkórházi orvosok 
fizetésének 3) százalékkal való föl
emelését.

— Szabadka az orvosok ván
dorgyűlésén. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók tudvalevőleg ez 
idei vándorgyűlésüket Szegeden fog
ják megtartani. A vándorgyűlés köz
ponti választmányától ma a követ
kező szövegű meghívó érkezett 
városunk közönségéhez: „Hálásan 
visszaemlékezve azon szives és lel
kes fogadtatásra, melyben vándor
gyűlésünk a nemes város falai közt 
részesült, van szerencsénk a f. évben 
Szegeden tartandó gyűlés meghívó
ját ide zárva azon tiszteletteljes 
kérelemmel megküldeni, hogy ezen 
gyűlésünkön magát képviseltetni ke
gyeskedjék. Az állandó központi 
választmány nevében Ghyzer Kornél 
min. tanácsos, választmányi elnök?1

— Városi iktatóból bank pénz- 
tárnok. A városi tisztviselői kar egyik 
derék tagjának, Pfann Géza tanácsi 
iktatónak a fővárosi Hitelbank által 
városunkban létesített fiókintézet 
pénztárnoki állását ajánlották föl. A 
szép bizalmi állást — mint értesü
lünk — Pfann elfogadja és a város
nál viselt hivataláról lemond.

— A főtér szépítése. Egészség- 
ügyi és szépészeti szempontból egy
aránt fontos ós érdekes munka folyik 
most a Szent István-téren. A Kossuth 
utcától a Deák-utcáig vonuló s a 
főteret átlószerüleg átszelő úttestet 
most boritják be keramittal. A munka, 
melyet az első magyar keramiagyár 
részvénytársaság végeztet, szinte hihe
tetlenül gyorsan folyik már néhány 
napja és egész csapat ember nézi 
az érdekes és serényen folyó mun
kát A sárga, ízléses alakú téglák 
lerakását egyik ilyen, a másik amolyan 
megjegyzéssel kiséri, de a szépséget 
mindenki elismeri. Különösen a gaz-

dák aggódnak lovaik miatt. «Síkos 
lesz télen, elcsúsznak a lovaink.* 
Ez az aggodalom azonban nem egé
szen jogosult. A lovakat célszerűen 
kell megvasalni, ami más kövezeten 
is csak a ló előnyére válik és a baj 
el van kerülve. Ezt a kis aggodalmat 
ellensúlyozza a keramit kiváló tar
tóssága, szépsége és az a körülmény, 
hogy könnyen tisztán tartható. A 
munkát 10 nap alatt körülbelül be 
is fejezik.

— A Rédl hagyaték leltározása.
Néhány nap előtt részletesen közöl
tük lapunkban a Bédl-örökösök meg
állapodását a hagyatékra vonatkozó
lag. Podmaniczky báró, az egyik 
örökös most a szabadkai városi ha
tósághoz fordult a hagyatéki leltár 
hivatalos felvétele végett. A hatóság 
a leltározás eszközlése végett dr. 
Krizse József h. aljegyzőt és két 
hites becsüst küldött ki, akik holnap 
fognak hozzá a több napot igénylő 
munkájukhoz.

— Kath. legényegylet Bajmo- 
kon. Bajmokon múlt vasárnap dél
után nagy lelkesedés között meg
alakult a legújabb bácskai kath. le
gényegylet. A bajmoki iparos és ke
reskedő ifjúság mestereikkel és fő
nökeikkel mintegy százan megjelen
tek ezen várva-várt alakuláson. Nagy 
érdeklődés, éljenzés és tüntető lel
kesedéssel folyt le a gyűlés, mely
nek végével Kuluncsics elnök meg
köszönve a nem várt általános ér
deklődést, kitartásra buzdítva a nagy
számú ifjúságot, a pártoló iparosok 
és kereskeeők további támogatását 
kérte.

-- Uj Jegyr.ö Regőcén. Regőcén 
tegnapelőtt volt a jegyzőválasztás. 
Egyhangúlag Hiel József bácskeresz- 
turi segédjegyző választatott meg.

— Majális. A Széchényi-téri elemi 
iskola tanitókara, holnap csütörtökön, 
Kovács Antal tanító szőlőjében ma
jálist rendez.

— Sztrájk az újvidéki selyem 
fonóban. Az újvidéki állami selyem- 
fonó-gyár bérlője be akart lépni 
munkásaival együtt az ottani beteg- 
segitő-pénztárba. Ennek következté
ben, mivel a munkásoknak a tör
vény értelmében csekély összeggel 
hozzá kellett volna járulniok a pénz
tárba való befizetéshez, sztrájk tört 
ki a gyárban. A munkások a sztrájk
ra azt hozták föl ürügyül, hogy a 
gyári ivóvíz egészségtelen s hogy a 
munka is oly egézségrontó a gyár
ban, hogy a mostani tizenegy órás 
munkaidő helyett elég a tizórás 
munkaidő is. A munkások állításá
val szemben a budapesti kir. vegy
tani intézet, a mely évenkint meg
vizsgálja az állami selyem fonók ar
tézi kutjait konstatálta, hogy a viz 
kitűnő. A mi pedig a tizórás köve
telést illeti, teljesíthetetlen, mert 
Olaszországban még tizenegy óránál 
is tovább dolgoznak a selyemfonó
ban. A munka sem egészségtelen, 
mert a forró víztől származó gőzt 
gyorsan eltávolítják.

— A keceli postaszekrényt meg
találták. A szabadkai rendőrség ál
tal kiderített keceli postarablás ügyé
ben ma távirati értesítés jött rendőr
ségünkhöz, hogy az elásott posta
szekrényt is a kérdéses — helyen 
megtalálták. A szekrényben 750Ü 
korona készpénz volt, lehál az el
rablóit pénznek fele, a kár többi 
része is azonban megtérül inert az 
egyik főtettes Barna Mihály vagyona 
bőséges fedezetet nyújt. A vizsgálat 
most már kétségen fölül megállapí
totta, hogy a rablást öreg Barna 
Mihály, György nevű fia és Borotvás 
József fegyházviselt egyén követték
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el. Ma délután László Géza alkapi- 
tány és Brestyáuszky Miklós jegyző 
ismét visszautaztak Kecelre és a 
tetteseket is magukkal vitték. A 
helyszínén eszközlendő kihallgatások 
után a tetteseket át fogják kisérni 
a kalocsai kir. ügyészséghez, hol az 
eljárást ellenük tovább folytatni 
fogják.

— Gyilkos anya. Zentán egyik 
iparos a múlt héten felment a pad
lására, hogy a kertjében szükséges 
és tavaly felrakott drótkötelet le
hozza. Amint a kémény kabinba be
pillantott, ott egy téli kendőt látott 
összegyűrve. Ügyet sem vetett rá, 
de mikor lement, feleségének szem
rehányást tett, hogy miért dobják a 
kóménykabinba a téli kendőt. Erre 
felküldlék a cselédet, hogy hozza le 
a kendőt onnan. Mikor a cseléd a 
kabinból kivette a kendőt, rettene
tes bűz áradt ki belőle. Kibontotta, 
s nagy megdöbbenéssel látta, hogy 
abban egy holt s már teljesen el
rothadt csecsemő noltteteme van. 
Azonnal jelentést tett gazdájának a 
felfedezésről, mire lehozták, meg
vizsgálták a kendőt s abban a nem 
régen a házban hosszabb ideig szol
gált Molnár Rózái cselédleány ken
dőjét ismerték fel. A vizsgálatot az 
ügyben most folytatják. A gyanú 
Molnár Rózái cselédleányra irányul, 
mert az ő kendőjében volt elrejtve 
a kis csecsemő hullája.

— Agyonütötte a gerenda. Mer- 
uyák Mihály topolyai lakos 67 éves 
ácsmester együtt dolgozott Fütyü 
Péter szintén topolyai ácscsal Bács 
gyulaialván egy uj épület telőzeLón 
s egy vastag gerendát igyekeztek a 
tetőzetre felhúzni; a gerendát vala
hogyan elszalasztották s Mernyákot 
oly szerencsétlenül érte annak egyik 
vége, hogy az nyomban meghalt.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Dókány Róza 21 hó, Oláh Antal 10 
óv, Vukovics Márk 16 nap, Varga 
Pálné Kápiszta Róza 67 év. Házas
ság: Zurányi János—Oláh Máriával. 
Eljegyzés: Csesznik János - Lórencz 
Máriával, Narancsik Antal—Besenyei 
Évával, Losonczi György—Balog An
nával.

Szeghegy. Szeghegyena 26586 ko
rona 58 fillérrel előirányzott köz
ségház építési munkálatainak válla
latba adása végett f é. május 5-én 
versenytárgyalás tartatott Ajánlatot 
tettek: Hegel Vilmos (Szeghegy), 
Guszek l9tván (Újvidék), Urbán Kon- 
rád (Óverbász), Weisz Mátyás (Cser- 
venka), Kmeszet Jakab (Gservenka), 
Schmidt Lénárd (Ujverbász), Ga- 
vanszky testvérek (B.-Szenttamás) 
és Klein Jakab (Ujverbász.) Fenti 
ajánlatok közül Guszek István aján
lata lett 25700 koronával elfogadva 
s jóváhagyás végett felsőbb helyre 
felterjesztve.

Ada. Ada község elöljárósága a 
község belterületén levő 2 artézi kút 
nak fúrására versenytárgyalást tartott, 
a mikor is Zentai János zentai lakos 
a fúrási mélységre való tekintet nél
kül folyóméterenkint 10 kor 75 fill, 
egységárral, Berger Adolf és társai 
adai lakosok 10 kor. 72 fillérrel, Pil- 
lis Sándor és társa adai lakosok 11 
korona 98 fillérrel pályáztak. A köz
ség elöljárósága Berger Adolf és 
Társ?, ajánlatát fogadta el.

Innen onnan.
Van nekünk egy jószívű órásunk, 

aki a szegény embernek ingyen is 
megreperalja az óráját. A napokban 
bent járt Szabadkán egy bácskai 
iparos, akinek az órája útközben 
megbomlott és sehogy sem birta 
megindítani.

Épen a mi jószívű órásunk üzle
tébe botlott be. Előadta baját, s 
kérte, hogy javítaná meg rögvést áz 
óráját. Amig a javítás folyt, addig 
az iparos elpanaszo.ta szegénységét. 
Annyit panaszkodott, hogy az órásunk 
megszánta és a reperálásért nem 
fogadott el semmit.

De a hála a szegény vidéki iparos 
részéről nem maradhatott el. Kapott 
is ma egy köszönő névjegyet a sza
badkai órás, melyen háláját a követ
kezőképen rótta le a vidéki:

rom badölt órám ingyent 
kijavitdsáér N agy a gyönyö
röm. Kösaönetemet ezennel

név j  egy 'Heg idom ítom "

den jel arra mulat, hogy az éber 
kerülőt bosszúból mészárolták le. 
Azt hiszik, hogy Pop lile és Bene 
Miklós a gyilkosok, a kikel a kerülő 
egy hőt előtt vadorzás miatt meg- 
botoztalott.

Sztrájkok mi üde felé.
Révai, május 10. A városon kívül 

mintegy ezer gyármunkás gyűlést 
tartott, a melyen pétervári kiküldőt 
tek is vettek részt. Elhatározták, 
hogy a májusi ünnepség alkalmából 
3 napig sztrájkolnak és a gyárosokhoz 
ismételten követelésekkel fordulnak.

Limoges, május 1<\ A sztrájkoló
munkások kik három nap óta os
tromolták Beaulieu gyáros házát, 
hogy kiéheztotéssel kényszerítsék 
követeléseik teljesítésére, — tegnip 
harminc csendőr az osztrom abban 
hagyá-ára kényszeritette. A gyáros 
tárgyalni kezdett a munkásokkal.

Chicago, máj. 10. Az egész város 
építőtevékenységét komolyan akadá
lyozza az a körülmény, hogy az 
Elevator-társulat kocsisai, melynek 
vasműraktáraiban körülbelül 25,000 
ember foglalatoskodik, utasítást kap
tak, hogy sztrájkba álljanak. Ma a 
sztrájkólók és a sztrájktörők ismét 
keményen összetűztek. A rendőrség
csak éles lövéssel tudfa a tömeget 
szétoszlatni.

Nagy földrengés.
Bombay, máj. 10. (Reuter.) Ren- 

derabasz várost ápril 26-án heves 
földrengés pusztította. A város mö
gött mintegy 200 yardra lévő Ku- 
gadó hegy Összedőlt és 50 embert 
maga alá temetett. A városban több 
:orony és épület dőlt be. Délután öt 
földlökést észleltek. A lakosság kuny
hókban lakik a városon kivül, mert 
a katasztrófa óta nap-nap után for
dulnak elő földlökések. A Bende
rabasztól i.yugatra lévő Szén Tóm 
is szenvedett a földrengéstől.

TANUGY.

Bicskázás Topolyán. Egyik to
polyai kocsrnahelyiségben ez év ja
nuár 21-én több legény hangos 
mulatozást rendezett Természetesen 
csak rövid ideig tartott a békés 
hangulat amelyet első ízben Burda 
Mátyás zavart meg azzal, hogy szom
szédját Turuc Ferencet kezdte inge
relni, lökdőste a poharát és kiöntötte 
a borát Turuc ezért szidalmazni 
kezdte, mire Burda felugrott és arcul 
akarta ütni, de ellenfele megelőzte, 
a szomszéd asztalról egy nagy kony
hakést kapott fel és háromszor 
feléje szúrt. Az egyik szúrás Burda 
tüdejét érte, úgy hogy hosszú ideig 
élet-halál közt lebegett, sőt még 
most sem gyógyult ki teljesen. A 
bűnügyet ma tárgyalta a szabadkai 
kir. törvényszék Marián Miklós el
nöklete alatt. Turuc azzal véde
kezett, hogy önvédelemből követte 
el tettét, de ezt a ténykörülmé
nyekből megállapítani nem lehe
tett, miért is a bíróság vádlottat 
súlyos testi sértés bűntettébe í rnon- 
dotta ki bűnösnek és ezért nyolc 
havi börtönbüntetésre ítélte.

eladó.

Versenytárgyalások a me-
gyében.

A xentai főgimnázium! épület 
átalakítása már a közelben kezde
tét veszi, mert Zenta város közgyű
lése elrendelte, hogy a tanács a I 
168000 koronával előirányzott épi- ! 
tési munkákra az árlejtést mielőbb 
tartsa meg.

Zombor, Zombor szab. kir. város 
tanácsa a város részére szükséges 
640 köbméter tűzifa szállításának í 
biztosítására f. é. junius hó 5-én d. I 
e. 10 órakor Latinovils Szaniszló 
tanácsnok hivatalos helyiségében 
zárt Írásbeli és szóbeli árlejtést fog ' 
tartani; mely árlejtésre az érdeklő- j 
dők meghivatnak. Az árlejtezők az ' 
egyes fanemekre külön-külön egy
ségárakat kötelesek kitenni. Az ár
lejtési feltételek a városi számvevő
ségnél betekinthetők.

Baja. A baja ev. ref. egyház által 
a Deák Ferenc utcában levő tem
plom mellett építendő bérház és ta
nító lak munkálatainak vállalatba 
adása céljából kitűzött árlejtés — 
a vállalkozók előtt tett azon kijelen-1 
téssel, hogy a beérkezett ajánlatok 
részben hiányosságuk, részben pedig 
tulmagas áraik miatt elfogadhatók 
nem voltak bizonytalan időre 
elhalászta tott.

Hol ? Szívességből közvetíti a kiadó- 
hivatal.

Dr. Schmiedt 6. főtörzsorvos és phi- 
sicus híres

f ü lo I  a j  a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült

T Á V IR A T O K
A háború.

London, május 10. A „Daily 
Telegraph4- jelenti Toioból tegnap
ról: Á vladivosztoki orosz hajóhad 
állapotáról a köve kező jelentések 
érkeztek ide: A Ruszija és a Gro- 
rnoboj ismét kivannak javítva, a 
Bogatir azonban még hasznavehe
tetlen állapotban van. Azon kivül a 
vladivosztoki kikötőben kilenc tor
pedónaszád van, úgyszintén három 
torpedózuzó építésére szolgáló anyag. 
Azt azonban nem tudni, hogy össze 
vannak-e állítva. Öt tenger alatt 
járó hajó építését befezték. A fran
cia hajóhadat. Anam partján vonják 
össze. Ez idő szerint 23 angol ha
dihajó van Hongkong előtt, Hivata
losan jelentik, hogy a Fescadores- 
szigeteket tiz mérföldnyi körben 
veszedelmes megközelíteni, mert a 
vizeken aknák úszkálnak.

Lemészárolt kerülő.
Nagy Tárad május 10. Állati ke

gyetlenséggel végrehajtott emberölés 
történt Rippán. Jova I’ável erdőke
rülőt tegnap virradóra vérbefagyva 
kezén lábán megcsonkított testtel 
halva találták. A gyikosokat még 
nem sikerült kézrekeriteni, de tnin-

Tanári értekezlet. A szabadkai 
állami tanitónőképző intézetben ta
nári értekezlet volt, melyen a tan
évzáró vizsgálatok sorrendjét álla
pították meg.

nagyothallást. Egyedül Török József 
gyógyszertárában Budapest, Király
utca IT kapható. — Használati uta
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SPORT.
Az országos iijuságl tornaver-

seny előkészületeit már befejezték 
a kultusza;misztériumban. A vidék
ről 102 intézet 3437 tanulóval vesz 
részt a versenyeken. És pedig 69 
gymnasium, 16 főreál, 11 tanítóképző, 
4 felső kereskedelmi és i  polgári 
iskola. A Bácskából a következő he- Meinert Miksa, akit nagynénje ki- 
lyekről jelentkeztek: a bajai főgym- hivó magaviseleté felbátorított, szem- 
nasiurn 29 tanulóval, az újvidéki fő- üveeén át méregette tekintetével a 
gymnasium 34 tanulóval, a zombori
főgymnasium 31 tanulóval, bajai 
tanitókópzőintézet 40 tanulóval. A
főversenynek ez idén három része 
van: egy szabadgyakorlat, egy szer 
és egy népies gyakorlat. A dijazás 
a főversenynél akképen lesz, hogy a 
legnagyobb végeredményt elért csa
pat megkapja a királydijat, a selyem
zászlót, mely nekünk szabadkaiaknak 
nagy örömöt okozott most öt éve, 
mikor főgymnasiumunk ifjúsága e
kitüntető dijat valamenyi előtt el
sőnek nyerte el.

REGÉNY CSARNOK.
Sötét hatalmak,

54.
Miközben tekintete a vendégek kö

zött kutatott, Wehlert ur belépett a 
terembe. A világfi biztonságával moz
gott a nagy urak között és miután 
tájékozta magát, a háziasszony felé 
irányította lépteit, hogy kötelesség- 
szerüleg bemutassa magát. A szo
kásos külsőségen csakhamar átestek. 
Anna, aki oly váratlanul látta viszont 
azt az idegent, akivel néhány nap 
előtt anyja fogadótermében találko
zott, megijedt és gyorsan oldalt lé
pett. Wehlert nem vette ezt észre, 
hanem Miksához fordult és barátsá
gos hangon kérte, lenne oly jó és 
mutatná be a kisasszonynak.

Miután ezt Miksa készségesen meg
tette, s az estélyről s a nap esemé
nyeiről társalogtak, miközben több 
vendég csoportosult küréjük, várat
lanul Wittgensteinné hangja csen
dült meg:

— Oh! Baum ur, a leányom nyelv
mestere.

Ezt oly hangosan és élesen mondta, 
hogy a körülállók akaratlanul is fi
gyelmesek lettek. Dacára a bizony
talan helyzetnek, melyben Wittgen
steinné volt, az ellenszenv a fiatal 
emberrel szemben ismét oly élénk 
lett a bensejében, hogy nem tudott 
fölötte uralkodni.

Wehlert és Miksa majdnem egy- 
időben fordultak meg Wittgensteinné 
szavaira, Baura Emil előttük állt, 
megilletődve és félénken nem tudva 
miképen viselkedjék a különös fo
gadtatás után.

— Wehlert ur, kérem a karjai, 
szólalt meg a ház úrnője s Wehlert 
karján gúnyos arckifejezéssel távo
zott a körből. Wehlert roszkedvüen 
nézett maga elé.

— Mire való volt épen ma pz a je
lenet ? kérdé suttogva Wittgensteinné- 
től. Gondolja meg, hogy minő köny- 
nyen kellemetlenségek származhat
nak ebből ránk nézve.

üvegén át méregette tekintetével a 
meglepett Emilt. Egy darabig feltű
nően tette ezt, azután vállát vono- 
gatva és gúnyosan mosolyogva távo
zott. Anna elpirult tanítójának ilyen 
fogadtatására és még nagyobb za
varban volt, mint a maga körül se
gélyt kereső Baum Emil. Nem tudta 
hogyan mentse ki kellemetlen hely
zetéből. Félig gyermek, félig nő mély 
részvétet érzett ugyan a mélyen 
megsértett fiatal ember iránt, aki 
rövid időn belül oly közel férkőzött 
a szivéhez de a gyermeki félelem 
még nem hagyta el és nem volt 
képes komolyan fellépni.

Már kétértelmű suttogás hallatszott 
a körülállók között; a fiatal emberre 
sértő kíváncsisággal tekintgettek; a 
helyzete egyre kellemetlenebb lett. 
Végre segély közeledett.

Wittgenstein, a bűnügyi tanácsos 
kíséretében a terembe lépett. Figye
lemmel nézte végig a jelenetet és 
homlokán sötét ráncok képződtek 
vendégének gyötörtetését látva. Látta 
azt is, amint felesége a gonosztevő
nek nyújtotta karját, aki egy nemesi 
név örve alatt tolakodott be a há
zába. Izgatottan súgott néhány szót 
a bűnügyi tanácsosnak s együtt siet
tek, nem is ügyelve a körülállók 
üdvözlésére, azon helyre, ahol Baum 
Emil még mindig a legnagyobb za
varban állt.

— Legyen üdvözölve, szólt a ház 
ura komoly hangon, de oly hango
san, hogy a körülállók is meghall
hatták. Szívből üdvözlöm a házam
ban. Kérem tekintse házamat ottho
nának.

Az előbbi és a mostani fogadta
tás közötti külömbség anyira meg
lepte a fiatal embert, hogy azonnal 
nem is talált illő feleletet. Zavarban, 
félénken tekintett a kél férfire.

— A sógorom, Meinert bűnügyi 
tanácsos, Baum Emil, folytatta Witt
genstein egymásnak bemutatva a 
két férfit.

— Annak a tiszteletreméltó em
bernek a fia. akiről tegnap beszél
gettünk, szólt azután a bűnügyi ta
nácsoshoz, minden szót hangsúlyozva.

(Folyt, köv.)
■ i ■ ■ ■■ ■»

F e le lő s  s z e r k e s z t ő :

D U G O V I C I I  I t f l t E .  
Laptalajdonosok : AZ A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi es kiadóhivatali 
telefon szám: 62.i i ii

i t a t  Tiszta is  jó t s b

g í j& T  íaputiH nyomdájában
k f ó a f r é t i t  1 *  K a p k a t Ő .

9305/905. szám.

H irdetm ény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége tulajdonát képező, a városi 
raktárban elhelyezett régi tárgyak 
u. in. ajtók, ablakok, 1 közönséges 
kocsi, petróleum hordók, vasnemüek, 
székek, fürdő kádak, létra, lámpák, 
eszterházi kocsi, továbbá több ra
kás rőzse és nyártőrzsfa f. évi má
jus hó 13-án d. u. 3 órakor a 
helyszínén árverés utján el fog 
adatni.

Kelt Szabadkán, 1905. évi május 
hó 9-én.

A városi tanacs.
u .L . . , A; -- •

Ü z le t  á t h e l y e z é s !
Tisztelettel értesítem a n. é. kö

zönséget, az Egressy-utcában levő jó 
hírnevű

huscsarnokomat
május hóban

Wesselényi-utcza, Dr. Békeffy 
Gyula ur házába

(a polgári leányiskolával szemben) 
helyezem át.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve maradok tisztelettel

S c lile s in g e r  F e r e n c
mészáros.

M i n d e n

ü z l e t  e m b e r

é s

5ZOOC5CS
h a  az. Ü z le té n e k  r e k l á m o t  c s i n á l  és 
a z o k n t  h l  (lek  é s  H u 'n l m r c e r  v i l 
la n  v e r ő r e  b e r e n d e z e t t  k ö n y v n y o m -  
------------- ( Iá já b a n  k é s z í t t e t i . — ---------

I 'I ■■■ -

KIS HIRDETÉSEK.
Minden b/ó 3  f i l l é r  betWkHl S
f i i ' é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f l l l é

Pénztárnoknö
gyár, ném et és b u n y ev ác i nyelv ism erete 
m egkivántatik . O vadékkápesek előnyben 
részesülnek. Cim a k iadóhivatalba.

Antikvárium Könyy*> paPir-> «ene»ü-/ l l l l lK i l l I  ill  III kereskedés és kölcsHai-
könyvtár van Szabadkán  a gym nasium m a 
azem beu. Az A n tik v áriu m b a  remek képes 
leve 'ezőlapok d a rab ja  1 kr. K ölcsönkőnvv. 
tá rán ak  havi 30 kr. a dija. C igare tta  papír 
100 drk-os dobozokban csak 9 s r ., le v |-  
nom abb csak 11 kr. H a s in á l t  könyveket 
zenem üveket vesz. Levélpapírok, em lék
könyvek, képes könyvek, im akönyvek stk. 
B ám ulatos olcsón lehet venni az A ntikvá
rium ban S zabadkán .

Házvezetőnői flLÍ* -’r" •‘7
hivatalban .

sebb nő. Cim a kiadó-

Bicikli eladás c ik lim e t e ladn i izáu- 
dékozom tudakozódni: C strn o v its-u tca  386 
szám.

Raktár kiárusítás
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gy»r . 
mek ruha , női ing stb. V I. D eák-u tca  Dr. 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó,

Kiadó lakás.
A Bercsényi és Katona utca sar

kán egy üzlet helyiség két szobá
val és a hozzátartozó helyiségekkel
1905. évi augusztus 1-ére

OTT k ia d ó
ugyanott két szobás lakás a hozzá 
tartozó helyiségekkel 1905 évi au
gusztus l-é re  kiadó.
Bővebb értesítés a fenti házban 
vagy a tulajdonosnál VI. kör 

Odor utcia 110. sz.

É r te s í t é s !
Tisztelettel értesítem a n. é. meg

rendelőimet, hogy helyben, IVes- 
sclényi-utcában, »Nemzeti Gasino< 
helyiségében

Hadnagy és Ti Ili
cég alatt fennálló

fé rfi-szab ó  = =
ü z le tb ő l

mai naptól Hadnagy István ur 
kilépett és azt Balogh-féle házba 
áthelyezve, saját nevem alatt tovább 
fogom vezetni.

A n. é. közönség szives pártfogá
sát kérve, maradtam tisztelettel

Tilli Ádátn.
Ma a á r  minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid =
•sak „k A TON A -féle* „K. A .‘ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnólküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
, Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapkaio Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
nevits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára 111. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és véleményezve ! "Wffi

,2

ír •

Ma már minden ember tudja, liojy a világhirí
Valódi Növény Essenczia-Fluid

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

csak „k A TÖN A-féle“ „k. A.“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
na8Y gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgöresöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél 
--------------  csuznál, tagszaggalásnál stb.nél. --------------

if/níS M»gvizsgáivá és véleményezve 1
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