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érdekében ki nem használni Mindezek m iatt szegények 
nagy bolondság volna. Nem is m aradunk. A mi arra jó, hogy

j z t á l y s o r s j í j i y e K

nagy választékban a helybeli 
egyedüli föelárusitónal

KUNETZ MOH
banküzletében Szabadkan.

Egész fél negyed nyolcad;
12. 0. 3 1.50

H ú z á s  m á r 2 5 -é n .

*

Budapesttől Tokióig.
Szép ut, hosszú ut, változatos, 

napsütéses, tanulságos, vonzó 
utazás. A társaságot, a mely
elindul reá, Eötvös Károly, a 
vajda vezeti. Ott lesz Zichy í ciót, a melyik” hozna is. * Egy
Jenó gróf is, a függetlenség 
egyik igazi m ágnása. Lesz hát 
jókedv, m agyar derű és lesz 
rang és mód. Lelkesedés is lesz. 
Igazi, ham isítatlan magyar. Disz- 
kárd, zászló, em lékalbum , a hö.
sök tisztelete és im ádása.,, ’* • ? . *• • *'* z*' *'**
- Közben talán ép ebben a 

könnyen hevülö, tem perám on-
•’>' tüm os Országban gyüíésezik a 

békeegyesület, vagy valami nagy-
. . szabású  közgazdasági szövetség. 

A deputáció azonban nyugod
tan ünnepli a csaták hősét. Es 
nem  lesz ott senki, aki e nagy
szabású és drága utón a rra  
gondolna, nem  lehet-e a szép 
országtól, vagy valamelyik közbe
eső állomástól pénzt is szerezni. 
Mert a hazaárulók a küldött-- * . ’ J • z
ségböl eleve kizáratnak. Es m in
den bizonnyal hazaáruló, aki a 
japán  dicsőség közepette h it
vány pénzre gondol, já Italában 
a hazaárulók nálunk sokan van
nak. Szerencse, hogy elnyom- esztendő múlva m úzeum ban 
ják  őket az em elkedettebb lelkek. ■ m utogatják. Viszont a ném et 
Az ideálisták. A sziliek em berei, gyáraknak akkorra nyom uk sem 
A kik szeretik a lendületet, a lesz. Ez büntetés, a m iért a 
díszruhát, a szépen csengő kő- ném eteknek eszük ágában sem 
szöntöt, a nem zeti ajándékot, volt megtisztelni a törököket 
m indent, a mi türhetövé teszi nem zeti lelkesedéssel és depu 
ezt a sivár, ezt a prózai világot, láció helyett vigéceket küldtek

N éhány évvel ezelőtt am eri 
kai honfitársainknak küldtünk 
zászlót. Szám os ezrekbe került 
a selyem  jelvény, a drága em 
lék és k int a tengeren túl n a 
gyon szépen lobog. J ó  magunk 
holmi rom án zászlót importáló 
küldöttséget meg nem tűrnénk 
és teljes joggal nem tűrnénk
meg. Amerika türelm esebb, vagy Eötvös Károlytól függ. Ha neki jó 
könnyelm űbb, valósággal égé- a hangulata, akkor lega'ább Já 
szén m ás a helyzete és ezt a pánba elm együnk. Ha rossz,
helyzetet a mi m agyar voltunk lakkor innen ki nem  m ozdul senki, fejlesztésére vonatkozó ítészének a

a zászló a baj és nem is a 
költség.

Az a baj, hogy ez a zászló 
és ez a pénz aztán teljesen ki
meríti a magyar vállalkozó, utazó 
szellem et és áldozatkészséget.

Az első magyar expedíció disz 
kardo t’ vitt Ozmán pasának, a 
m ásodik zászlót Amerikába, a 
harm adik album ot exportál Ja p á n  
felé. Lehet, hogy közben és 
előbb még volt néhány. De 
m ind egyforma. Nagyon szép, 
nagyon hazafias, nagyon lendü
letes. Es m ind csuk vitt valamit.

Várjuk pedig azt az expedi-

. . , , ülésen megjelent Szabó Gyula, a
kis pénzt ebbe a .szom orú  or- szeged, kereskedelmi és iparkamara
szagba. Egy kis üzletet, ném i 
liferálást, szebb néven exportot. 
Egyszóval az volna jó, ha e 
nem zeti deputációkon kivid n é 
melyek egész közönséges kal
m ár-utazásokért lelkesednének. 
Ez utak m ellett nehezebb h an 
gulatot csinálni Az ilyen u ta
kat sokan kicsufolják és m agát 
az utast, ha szám os milliókat 
gurit is a vállalatának és sok 
ezret m agam agának, a velős 
vigéc jelzés kérlelhetetlenül el
intézi

Am ilyen vigéc já rás  nyom ás 
szám os gyárkém ény és szám os 
m unkásház tám ad. Nem örök 
becsüek talán. Nem olyan vég
telen életűek, a m ilyennek a 
nem zeti em lékezetet mondják. 
Ez öröklétnek azonban kevés a 
pozitív jele. O zm án pasa kardját 
talán csak hosszú kutatás után 
lehetne feltalálni. Igaz, ezer

nyakukra.
A Balkán mi hozzánk jóval 

közelebb van, m int N ém etor
szághoz, vagy akár Ausztriához. 
Még Japánnál is sokkal köze 
lebb. Ezt az export teret mégis 
ném et kalm árok özönlik el. A 
ném et utasokat hatalm as bürók 
dirigálják. A magyar utazási kedv

a külön vám területtől várjuk a 
gyors és általános m eggazdago
dást. Mert hogy a furcsa m a
gyar utikalandokban, a vigéc- 
iszonyban valami nem volna 
rendén, azt ugy-e, feltételezni 
is hazaárulás.

Az ipartestilletek országos
kongresszusa.

Az ipartestületek Szabadkán meg
tartandó országos kongresszusának 
előkészítő bizottsága ma délután 
tartotta meg első ülését Szalay Má
tyás főkapitány elnöklete alatt. Az

másodtitkára is.
Az ülés határozatai röviden a kö

vetkezők:
A kongresszus határidejéül f. évi 

szeptember hó 8., 9. és 10-dikét 
állapították meg. A kongresszus ülé
seit a Pes» szálloda nagytermében 
a fenti napokon d. e. 8 órától 1•I t
óráig tartja. A nagybizottságot a 
tanács és az ipartestület kiküldöttei
nek együttes ülésén alakítják meg.

Szabó G'mla kamarai másodtitkár 
indítványára elhatározták, hogy a 
következő fontos és még eddig az 
ipartestületek kongresszusán vagy 
egyáltalán nem, vagy legalább is az 
újonnan felmerült szempontokból 
nem tárgyalt kérdéseknek a munka 
programraba leendő felvételét kívá
natosnak, sőt az iparosok érdekeit 
tekintve, elkerülhetetlenül szükséges
nek tartják.

Az önálló vámterület kérdése a 
mostani viszonyok között annak a 
kiemelésével, hogy az Ausztriával 
fenállott szerződés ujabbi l.iz évre 
ne kf ttessék meg.

Az ipartörvény revízióját, különös 
tekintettel az ipartestületek hatás
körének kiterjesztésére a munkás és 
munkaadók közt felmerült vitás ügyek 
eldöntését illetőleg.

Az iparoktatás decentralizációja, 
melynek keretében azon óhajnak 
kellene kifejezési juttatni, hogy a 
felállítandó ipari szakiskolák közül 
egyiket Szabadkán állítsák föl.

A mester- és segédtanfolyamokat 
szaporítsák legalább is úgy, hogy 
minden kamara részére egy szak
tanítói állás szerveztessék.

Hieronymi iparfejlesztési pro- 
grammja, különösen a kézműipar

■■■ ■■■«■ n.—— i  ....<—
szükségesség szempontjából leendő 
megvitatása.

A vásárügy rendezése, az adózta
tási viszonyok, különös tekintettel az 
iparosoktól is szedett betegápolá3i 
pótadóra, melyet szerinte az iparos 
mar a betegsegélyző dijak fizetésé
nél leró, s így mintegy kétszeresen 
van megadóztatva.

Az iparos szövetkezetek kérdése.
A inukás mozgalmak. A mesterek 

és munkások érdekeinek összeegyez
tetése.

A betegsegély zés és baleset bizto
sítási ügy rendezése.

Az iparosok választó jogának ki
bővítése úgy, hogy a képesítéssel 
biró iparos, tekintet nélkül a cen
zusra, szavazati jogot nyerjen.

A katonai szállításoknak a kvóta 
arányában leendő igazságos felosz
tása, ami feltételezi azt, hogy a ná
lunk nem gyártható felszerelések he 
lyelt a nálunk is gyártható felszere
lések nagyobb menyiségben nálunk 
rendeltessenek meg és hogy nálunk 
a kis-iparosok részesüljenek nagyobb 
menyiségben a megrendelésekből, 
nem pedig a gyárak.

A kongresszus ünnepségeire vo
natkozólag a következőket határoz
ták. Szeptember 8-dikán a kongresz- 
szust a város vendégeli meg. Este 
műkedvelői előadás a színházban.

Szeptember 9-dikén az ipartestület 
lakomája Palicson.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, május 19.

Burián István báró idejövetele 
most már kétségtelenül úgy tekint
hető, mint a király válaszhozója a 
feliratra. A tegnapi nap folyamán a 
király küldöttje Darányi Ignáczczal, 
Bán Ily Dezső báróval és Szederkényi 
Nándorral tanácskozott.

Szederkényi nyilatkozata.
E sorok írójának ma délelőtt al

kalma volt Szederkényi Nándorral 
beszélnie és megtudta tőle, hogy 
Burián nem mint homo regius jött 
ide, hanem szerepe csupán a hir- 
vivésre és birkózásra szorítkozik.

A felség nem gördít akadályokat 
a feliratban foglalt követelések tel
jesítése elé, sőt hajlandó ennek alap
ján koalíciós kormányt kinevezni. 
De miután a feliratban nincsen kor
mányprogramul, a királynak az a 
kívánsága, hogy a koalíció nevezze 
meg valamelyik tagját, aki a koali-
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ció kormányzati programmját a leg
utolsó részletig ő előtte kifejtené.

Természetes azonban, hogy nem 
pusztán a fenti üzenet elöhozatala 
képezi Burián báró feladatát, hanem 
igyekezni fog tőle telhetőleg a koa
líció vezérei előtt tolmácsolni a ki
rály felfogását a helyzetet illetőleg.

Egyébként pedig jelenthetjük, hogy 
a mai nappal Burián báró megkezdte 
az érdemi tanácskozásokat.

Reggel korán kelt, kikocsizott a 
városligetbe, ahol rövid gyalogsótát 
is tett. Csak tiz óra előtt valamivel 
tért vissza szálóbeli lakására, ahol 
akkorra Zichy Jenő gróf már letette 
névjegyét.

Polónyi Géia nyilatkozata
Kevéssel hazajövetele után Polónyi 

Géza érkezett a lakására, hogy le
tegye a névjegyét. Miután azonban 
Burián otthon volt, fogadta Polónyi 
Gézát, a kivel fél óra hosszat tanács
kozott.

E sorok Írójának a látogatás után 
alkalma nyílt Polónyi Gézával be
szélgetni, aki a legnagyobb készség
gel nyilatkozott a tanácskozás során 
nyert benyomásairól.

Burián István báró úgy nyilatko
zott Polónyi Géza előtt, hogy ő igen 
kedvező színben látja a helyzetet. 
Az udvar a lehető legkomolyabban 
foglalkozik a kormányválság megol
dásával és itt Budapesten is alkalma 
nyílott megállapítani, hogy a koalíció 
készséggel működik közre az ellen
tétek áthidalására.

Polónyi Géza igen rokonszenvesen 
fogadja Burián báró szereplését s 
azt hiszi, hogy a király küldöttje 
nagyon barátságos fogadtatásban fog 
részesülni az összes politikusoknál, 
minthogy nyilvánvaló nála a becsü
letes igyekezet.

Kossuth Ferencnél.
A délelőtt folyamán még a követ

kezők tették le névjegyeiket Burián 
lakásán: Thaly Kálmán, Vázsonyi 
Vilmos, Sághy Gyula, Kaas Ivor báró, 
Batthányi Tivadar gróf és Ugrón 
Gábor.

Kossuth Ferenc kísérőivel az ere
deti tervtől eltérően még tegnap este 
érkezett vissza Zomborból külön vo
naton.

Kossuth Ferenc ma délelőtt érte
sítette Buriánt megérkezéséről s a 
király küldöttje l l  óra tájban min
denek előtt Kossuth Ferencet kereste 
fel és két órán át tanácskozott vele.

A vándorcigányok Ügyének
rendezése.

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület közgazdasági szakosztálya 
Zselénazki Róbert gróf elnöklete 
alatt ülést tartott, amelyen Mihalo- 
vits Gyula tartott érdekes előadást 
a cigányügy rendezéséről. Európába 
bevándorolt indusoknak tartja ő is 
cigányokat Magyarországon mindig 
sok kedvezésben részesítették őket, 
mert le akarták őket telepíteni.

Legtöbbet telt ez irányban József 
főherceg, de intézkedéseiből hiány
zott a szigor.

A jólét elől megszökik a cigány.
Eddig legtöbb cigányt a csendőr- 

sóg szervezése telepitett le.
Foglalkozik azután a cigányok jel

legével: háromféle cigány van: le
települt, félig letelepült, amely csak 
a telet tölti egy helyen és nomád, 
amely fajta a legveszedelmesebb, 
mert annak életfelfogása az, hogy 
neki joga van a földi javakhoz s ezt 
a jogát minden módon érvényesíti: 
lop, rabol, csal, sőt gyilkol is,

A sertesvész elhurcolásának leg
főbb faktorai a cigányok. A takony
kór elterjedését szintén a vándor 
cigányoknak lehet köszönni. A ci
gányság jelenléte tehát sivár, éppen 
ezért szükséges gondoskodni a jövő
jükről. Elsősorban meg kell akadá
lyozni a vándorlásukat. Ennek két 
módja van: a rögtöni kényszertele
pülés, a másik mód a vándorlás kor
látozása és szigorítása, Az egyik 
mód drága s igen sok terhet ró az 
államra. A másik módon körülbelül 
három év alatt lehetne megtelepi- 
teni a cigányokat.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 

jserdán és szom baton délután 8-tól ö-ig 
Vasárnap délelő tt 9 tői 12-ig.

Májas 20. A tanító nő képaő-intézat házi 
hangversenye.

Májas 21. A szabadkai gazdakör ktíz* 
gyűlése saját helyiségében.

Májas 28. H angverseny a főgimnáziumban
Májas 21. A szabadkai tanítói iáráskör 

ü P se  d. e. 9 órakor a központi elemi is 
kola dísztermében.

J u n ta s  11. A m. á. v. altisati k ö r mii
pártoló osztályának műkedvelői szinielőadása 
a városi síinházban.

Juntas hé 12-éu a M agyarországi Fa- 
munkások S zabadkai Szakcsoportjának szin- 
elöadással egybekötö tt táncvigalm a a H un
gáriában.

J u n iu s  12. A szabadkai I-sö nőegylet és 
a szent Antal kenyere című kath. népkonyha 
népünnepélye.

— A trónörökös vadászaton.
Ferencz Ferdinánd trónörökös a na
pokban utazik vissza Szabadkán át 
Klenákról, ahol sasokra vadász. A 
külön kocsi a múlt éjjel ment le 
érte. A kocsi az osztrák államvasu
tak udvari kocsija volt.

— Az érettségi vizsgálatok ellen
őrzése. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, mint minden évben, az 
idén is több középiskola érettségi vizs
gálataira a kiválóbb tanerőkből mi
niszteri képviselőket küld ki. Megyénk
ben a gör. kel. szerb patriarcha 
egyházi főhatósága alatt álló újvidéki 
főgimnáziumhoz dr. Margalits Ede 
budapesti tud. egyetemi uj rendes 
tanárt, a helybeli főgimnáziumhoz 
pedig dr. Kármán Mór budapesti tud. 
egyetemi magántanárt küldötte ki. 
Franki István ny. főgimnáziumi igaz
gató a nagykárolyi főgimnázium 
érettségijeinél fog miniszteri biztos
ként szerepelni.

— Mukics Simon gyásza. Ismét 
gyász érte Mukics Simon országgyű
lési képviselő családját. Sógornője, 
nejének nővére Milodánovics Gizella 
az éjjel hosszas szenvedés után 38 
éves korában elhunyt. Temetése hol
nap délután lesz.

— Gaal Ferenc az országos 
dalversenyen. A győri ének és zene
egylet is részt vesz a Szombathelyen 
megtartandó országos dalversenyen, 
ahol a szabadon választott versenyen 
Gaal Ferencnek „A bilincs11 vegyes 
karra irt szép müvét adja elő.

— Felhőszakadás. Tegnap este 
11 óra tájban megnyíltak a2 ég csa

tornái és zuhatagban szakadt ránk 
az eső. Az Isten áldását folytonos 
villámlás és menydörgés kisérte. A 
csőstül hulló eső következtében az 
utcákat, a házak pincéit ellepte a 
viz. A szokatlanul hosszantartó zápor 
a hajnali órákban állott el. Ma dél
után 3 óráig 16 helyen végeztetett 
az önkéntes tűzoltó testület és a 
városi tűzoltóság mentési és viz- 
szivattyuzási munkálatokat és előre
láthatólag éjfélig is eltart, mig az 
összes jelentkezetteknél elvégzik 
munkájukat. A Bercsényi és Katona 
utca sarkán levő Kelemen-féle ház 
hozzáépített része ma délelőtt 11 óra 
tájban a nagy vizalámosás következ
tében Összedőlt. 8 ugyanezen időtáj
ban a Pest szálloda oszlopainak 
egyikéről is egy hatalmas gipsztömeg 
hullott le. A véletlen különös ked
vezése következtében emberéletben 
sehol sem esett kár.

— Megőrült vezérkari száza
dos. Zomborból jelentik: Hamary 
Kornél vezérkari századoson tegnap 
kitört a téboly. A százados két év 
előtt gyakorlat közben leesett a lo 
várói s akkor agyrázkódást szenve
dett. A leggondosabb orvosi keze
lésben részesítették azóta, de a sze
rencsétlen ember megsérült agyát 
nem lehetett tökéletesen meggyó
gyítani.

— Tandíjmentesség a katonák 
gyermekeinek. A honvédelmi mi
niszter legutóbb kiadott rendeletében 
tudatja, hogy a vallás- és közokta
tásügyi, valamint a földmivelósi és 
kereskedelmi miniszterek a közös 
hadseregnél (haditengerészeinél), a 
m. kir. honvédségnél és a csendőr
ségnél a törvényes szolgálati kötele
zettségen túl szolgáló magyar ho
nosságú altisztek anyagi helyzetének 
javítása, illetve gyermekeik nevelte
tésének könnyebbitése érdekében az 
iskolákban gyermekeiket tandíjmen
tességben részesítik. A föltétel az, 
hogy a növendék szorgalma és ma
gaviseleté a szabályoknak megfelelő 
legyen.

— A házalás! ügy rendezése. 
A kereskedelmi kormány már régebbi 
idő óta foglalkozik azzal a kérdéssel, 
hogy milyen módon lehetne a helyi 
ipar és kereskedelem érdekeit a 
házaló ipar és kereskedelem érdekei
vel összhangzásba hozni. A házalási 
ügyek központi nyilvántartása a ke
reskedelmi minisztériumban történik. 
A nyilvántartás adatainak helyesbí
tését időről időre eszközük s most 
ebből a célból megfelelő törzsköny
veket állítanak egybe Ezért a minisz
ter felhívást intézett a törvényható
ságokhoz, hogy a törvényhatósági, 
illetve községi szabályrendeleteket, 
melyek a házalás eltiltását vagy kor
látozását állapítják meg, terjesszék 
fel s igy azon községek pontos jegy
zéke fog elkészülni, a melyekből a 
házalással foglalkozók tájékozást 
nyerhetnek, mely községek tiltják vagy 
engedik meg területükön a házalást.

— Az utcák tisztántartása. A
város utcáinak és tereinek tisztán
tartására vonatkozó újítások már 
legközelebb életbe fognak lépni. A 
személhordó kocsikat már megren
delték s most, mint lapunk hirdetési 
rovatában is látható, árlejtést hirdet
ni k a gyüjtőládák szállítására is.

— Egy öreg honvéd tragédiája
Egy öreg honvédet a ki részt vett a 
Schweidel szobor leleplezési ütme
ién hirtelen szélhüdés érte. Az öreg 
íadastyán most a halállal vívódik.

-  Nőimitátor az Otthonban.
Érdekes attrakciókat szerződtetett 
ismét két estére az Otthon kávóház 
tulajdonosa. Szombaton és vasárnap

este lép fel a mulattató müso rra 
rendelkező társulat, melynek legérde
kesebb tagja az országszerte ismert 
Virág Toncsi nőimitátor, akinek Blaha, 
Küry és Fedák utánzatai kitűnő hír
névnek örvendenek. Ligeti Ferike, a 
társulat csinos nőtagja mint férfi- 
utánzó mutatkozik be. Kárpáti Jolán 
pedig szubrett-szerepeket játszik. — 
Velük van a nálunk ismert Cumber
land gondolatolvasó is.

— Anyakönyvi h írek . Halottak: 
Horvácki Koklyus Pál 61 év, Danyi 
Andrásné Balázsovics Róza 29 év, 
Trenka Pál 26 év, Radnics Mária 
20 hó, Gabrics Hona 4 nap, Milodá
novics Gizella 38 év, Ivies Antal 
11 hó. Született 11. 5 fiú, 6 leány.

ltOS. máfM 20.

A sorsüldözött család.
— Saját tudóiitónktól. —

Jánoshalma, május 19.
A kegyetlen sor* véletlen szeszélye 

megrázó tragédiákat idéz elő. Ilyen 
részvétkeltő, szomorú történetről ér
tesít ma bennünket jánoshalmi (jan- 
kováci) tudósítónk.

Egész községünk lakossága mély 
részvéttel veszi körül a helybeli Dudás 
családot, amelynek szerencsétlen fá 
túrna páratlanul áll községünk tör
ténetében.

A jómódú, boldog család néhány 
év előtt a legjobb egészségnek örven
dett és a szerető szülőknek legnagyobb 
örömük tellett a cseperedő gyerme
kekben, különösen a fiukban.

Mintegy három óv előtt egy vélet
len baleset örökre megzavarta a 
család boldogságát. A legnagyobb, 
mintegy 13 éves fiú, szerencsét
lenségnek esett áldozatul. Egy szilaj 
esikó, amelyet nézegetett, megrugta 
és pedig oly szerencsétlenül, hogy 
azonnal halva maradt a szenvedett 
belső sérülés következtében.

A becézett fiú szerencsétlen vége 
mély gyászba borította a családot s 
a szülőknek óriási fájdalmát most 
már csak a többi gyermek fejlődése 
tudta némileg enyhíteni.

A mély seb, amely lelkűkben tá
madt, már-már hegedő félben volt, 
de a sors könyvében más volt meg
írva a részükre. A keserű pohár még 
nem telt be.

András nevű kilenc éves fiukat 
tegnap, mikor hazafelé tartott, szin
tén halálos baleset érte. Egy épülő
félben levő ház fala éppen abban a 
pillanatban, mikor mellette elhaladt, 
bedőlt és a szerencsétlen fiúcskát 
maga alá temette, ő t is holtan húz
ták ki a kőtörmelékek alól.

A törvényszéki hullaszemlót teg
nap tartották meg, mely alkalommal 
meg lett állapítva, hogy koponya és 
bordazuzódásokat szenvedett, a halál 
közvetlen oka pedig fulladás volt.

A ház építője ellen gondatlanság 
címén a bűnügyi eljárást megindí
tották.

Innen onnan.
Egy közi mert bohém fiú, a ki 

rendesen úgy gruppirozza a semmit
tevést, hogy az lázas tevékenységnek 
tűnjék fel, a minap az Otthon kávé
ház törzsasztalánál hallatlan módon 
hencegett.

— Olyan szenzációt irok holnapi 
újságunkba hogy lázba jön tőle az 
egész város !

— Ugyan ne mondja, ingerkedett 
vele egy öreg bohém szerző. A mit 
maga mond, azt egyáltalában nem 
lehet elhinni.

— Mii, nem lehet elhinni . . . ? 
Hát becsület szavamra mondom . . .
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És itt körül nézett, egyenként talmát mintegy 2200 korona kész
vizsgálva az arcokat, hogy a súlyos 
kijelentés milyen hatást tesz. Az 
egyik törzsasztali vendég cinikusan 
mosolygott, a másik ásított, a har
madik tüntetőleg újságot kezdett 
olvasni.

Elkomorodott az ifjú bohém, s 
mélyen leeresztette a hangját.

— Hát jó . . . nem modom be
csületszavamra. Becsületszó nélkül 
állítom.

— Akkor lehet benne valami igaz
ság, jegyezte ineg közderültség kisé 
rétében az öreg, élesszavu szerző.

** *
A nemzetközi alkohol ellenes kon

gresszusra meghívót kapott Sza 
badka közönsége is azzal a kérelem
mel, hogy törvényhatósági bizottsá
gának két tagjával képviseltesse ma 
gát a kongresszuson. Nagy fejtörést 
okozott a meghívó a városházán, 
sem a polgármester, sem a főjegyző 
nem tudták megállapítani, hogy ki 
az az antialkoholista, a ki legmél
tóbban képviselné Szabadkát ezen a 
kongresszuson.

Végül is a főjegyző döntötte el a 
kérdést.

— Az a szokás, hogy fontosabb 
kérdésekben szakbizottság adjon vé
leményt, soha sem volt evidensebb 
mint most. Ajánlom, hogy a kérvényt 
adjuk ki a Spitzer és a Szemmáry- 
féle vendéglőkben székelő asztaltár
saságoknak. Ez a két társaság mint 
szakbizottság fog véleményt adni a 
fontos kérdésben.

Az indítvány elfogadtatott s most 
már e két vendéglőbeli társaságok
nak a kötelessége eldönteni, hogy ki 
képviselheti Szabadkát legméltóbban 
az alkohol ellenes nemzetközi kon
gresszuson.

pénzt elvittek. Ugyanakkor éjjel a 
szomszédos Soponya községben Stern 
Károly nagyvendéglős udvarában a 
fészerben alvó Németh János cipő 
kereskedőt meggyilkolták s kirabolták

Másnap a veszprémmegyei Vörös- 
berényben egy éjjel tizenkét betörést 
követtek el. Pár napra rá Sóly köz
ségben pusztítottak. Többek közölt 
betörtek a községházába s a községi 
pénztárt rabolták ki.

Aztán a soinogymegyei Mocsolád 
községben az állomási pénztárt fosz
tották ki.

Azonfelül a betörések és rablások 
egész halmaza derült ki a bandára, 
amelynek egyik vezető tagja Lendvai 
József, a másik Nyári Dömötör Imre, 
többször büntetett gonosztevő is. 
Lendvait, mint katonaszökevényt is 
körözték.

T Á V IR A T O K
A külügyminiszter dicsérete.

Pária, május 19. A Siécle meg
emlékezik Goluchowski grófnak a 
béke fenntartása körül szerzett ér
demeiről és kiemeli, hogy Goluhowski 
az Oroszországgal a balkán politikát 
illetőleg elért megegyezéssel egész 
Európának nagyértékü szolgálatot 
tett. A Goluchowskiba vetett bizalom 
alapos volt. Azért, hogy Goluhowski 
Oroszországnak keletázsiai helyzetét 
nem használta ki arra. hogy a Bal
kánon önző célokat kövessen, az 
összes európai kormányok hálásak 
és őszintén üdvözlik a hármasszövet
ség diplomatáját, jubileuma alkalmá-

leltárt az egyházi berendezési tár
gyakról és különösen ama műtár
gyakról, a melyeknek történeti vagy 
művészeti becsük van. A polgármes
tereket felszólít ják, hogy a leltáro
zásnál legyenek jelen és jogukban 
áll a jegyzéket a községi levéltárak
ban elhelyezni.

A háború.
Saigon, május 19. (Havas) 43, 

legnagyobbrészt orosz és német ere
detű szenesgőzös Nabes előtt hor
gonyoz a Garonade nevű francia 
ágyunaszad szigorú őrizete alatt. 26 
más szenesgőzös a Szent Jakab-fok 
magasságán horgonyoz, nyílt tengeren 
a Deaszszasz nevű orosz cirkáló 
őrizete alatt. A Kiev nevű orosz 
gőzös egyedül horgonyoz a szaigoni 
kereskedelmi kikötőben. Hosdeszt- 
venszky tengernagytól nem várható 
közvetlenül jelentés, hacsak kerülő 
utakon nem az esetre,ha nem ütköz 
nék a Pescadores-szigetek vizeiben.

Versenytárgyalások a
megyében.

Bérházépités Baján. A bajai köl
csönös segélyző egylet emeletes bér
hazának építésére 42.108 korona 66 
fillér és annak szerelési munkáira 
3891 korona 34 fillér előirányzattal 
hirdetett versenytárgyalást, mely al
kalommal az építésre Löbl Sándor 
Verbászról 25% és Spitznagel Fe
renc Bajáról 22"/o felülfizetéssel pá
lyázott, a szerelésre pedig Neumann 
Lajos mérnök Budapestről 57% és 
Eckert Ferenc Bajáról 5% enged
ménynyel tett ajánlatot. Az igazga
tóság a szerelési munkákkal Neu
mann Lajos budapesti mérnököt 
bízta meg az építő munkákra pedig 
julius o-ikén uj árlejtést tart. A bér- 
ház terveit Vadász Pál bajai mű
építész készítette és ugyanő fogja a 
művezetést is ellátni.

Zonibor. (Egyenruha szállítás.) A 
zombori kir. törvényszék és annak 
területén levő kir. járásbíróságoknál

Paris, május 19. Póterváról j e- ' alkalmazott hivatalszolgák 1905. évre 
lentik, hogy Bosdesztvenszky tenger- ■ szükségelt egyenruházatának szálli-
nagy már Libauból való elutazásakor 
idegbajban szenvedett és útjában 
vesegyuladásba esett, A Petit Pari- 
sienn azt is jelenti, hogy Bosdeszt
venszky mérgezési merényletnek — 
esett áldozatul. A merénylet nem 
sikerült ugyan egészen de súlyos 
altesti bántalmat hagyott hátra.

Pétervár. május 19. (Pétervári 
távirati ügynökség.) Néhány újonnan 
alakított és mozgósított speciális 
fegyvernemhez tartozó csapat ló
állományának kiegészítése végett a 
varsói, moszkvai, kievi és kazáni

ból. Politikájának három vezető elve: kerületek lő járásában csapatlova- 
a külföldhöz való jó viszony újból zást rendeltek el.

tása céljából a kir. törvényszéknél 
versenytárgyalás tartatott. Ajánlatot 
tettek: Inotay János, szabómester 
Zombor 21% és Müller Vilmos Fia 
szabócég Zombor 20% árenged
ménnyel. A szerződés Inotay János
sal 153 korona 26 fillérrel megköt
tetett.

Iskola építés Monostorszegen.
A bácsmegyei Monostorszeg község 
mintegy 40.000 koronát irányozott 
elő iskola építésre és az ipari mun
kák vállalatba adása végett verseny- 
tárgyalást is tartott, melyen Schwarc 
Lázár mohácsi lakós adta be a leg
előnyösebb ajánlatot.

A Dunántúl réme.
Veszedelmes cigány karaván.

A Uunántul réme volt az a ci
gánykaraván, amelyet most kerített 
kézre a zalaegerszegi csendőrség.

A karaván vezetői Kolompár 
Györgyj Kolompár Dezső, Kolompár 
József és Lakatos József, akiket tár
saikkal együtt beszállítottak az 
ügyészség börtönébe.

A Kolompár-banda olyan vakme
rőén garázdálkodott Baranyában, 
Tolnában, Sopronban és Zalában, 
hogy a csendőrkerületi parancsnok 
sürgősen utasította a kerületébe 
tartozó szárny- és őrparancsnokokat 
a cigányok kézrekentése iránt. A 
rablókat egy egész sereg bűn terheli.

A Nagyláng községben április 2-ára 
viradóra éjjel az ottani keresztény 
fogyasztó szövetkezet boltját fosz
tották ki s az ütmétermázsás Wert- 
heim szekrényt a gr. Zichy János 
gazdaságából lopott szekérre rakták 
és elhajtották. A nehéz vasszekrény 
oldalát fejszével beszakitották s tar-

helyreállitása, a Németországgal való ; 
intimitás fenntartása és az Olasz-' 
országgal való egyetértés folytatása 
volt. Goluchowski gróf csendben és 
diszkrét, de állhatatos törekvéssel 
sokkal többet tett, mint mások a 
béke és polgárosodás ügyéért.

A francia egyházkérdés.
Párls, máj. 19. A Gaulois arról 

értesül, hogy a pápa csak az egyházi 
törvényjavaslat kihirdetésére vár, 
hogy 12 püspökséget betöltse. E 
célból a pápa újból helyre akarja 
állítani a francia papság ama jogát, 
hogy püspökeit válassza. A választók 
az illető kerületek püspökei, kano
nokai, a püspöki megye tagjai és a 
többi klérus képviseletében még más 
papokból is állanak.

Paris, május 19. A tegnapi mi 
nisztertanács; tekintettel a tárgyalás 
alatt lévő egyházi javaslatra, kör
iratot intézett az érsekekhez és püs
pökökhöz, a melyekben azokat fel
szólítja, hogy vegyenek fel pontos

Rendőr-sztrájk.
Lyon, május 19. A helyi állam

rendőrség és annak parancsnoka, 
egy csendőrfőhadnagy, valamint a 
prefektus között viszály keletkezeit 
A rendőrök gyűlést, tartottak, mely
ben sztrájkkal fenyegetőztek. Ennek 
következtében a szolgálatban nem 
lévő rendőrök parancsot kaptak, — 
hogy menjenek állomásaikra, a mit 
azonban ezek megtagadtak.

Fölmentett gyilkos.
Budapest, május 19. Szatmárról 

jelentik: Fekete János lacházi oláh 
földmives részeg állapotban egy Cső 
kityisán nevű társát agyonlőtte. Az 
esküdtek ez ügyben tegnap ítélkez
tek és a vádlottat bűnösnek mond- 
lák ugyan ki a tett elkövetésében, 
de nem találták beszámithatónak 
lelki állapotát, aminek következté
ben az esküdtszéki bíróság fölmen
tette és azonnal szabadon is bocsá
totta. Az ügyész az ítélet ellen sem
miségi panaszt jelentett be.

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

rendelőimet, hogy helyben, Wes- 
sclényi-iitcában, »Nemzeti Casino* 
helyiségében

Hadnagy és Tilli
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 Ádáw.

Ha már miiideu ember tudja, hogy a világhírű 
------ Valódi Növény Essenezia-FIuid =

Á ro  t) f i i ! .. Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Essenezia-FIuid

m k  „KATÓN A-t'éle“ „k. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg- 
rundplésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi "  KATÓN A-féle igazi Növény E -n fa -F lu id o t, 
_ _____  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;

Kapható s zabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
nevits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zsflán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann Józsel 

gyógyszertára 111. kör Zimonyiut. 
Megvizsgálva és véleményezve!

w
r e «

csak „K A T 0 N A -féle“ „K. A.“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy 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, tagszaggatásnál stb.-nél. --- ----------—

Megvizsgálva és véleményezve!
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Másnap csendesen, figyelemmel 
hallgatta a szomszéd ur Emil elbe
szélését. Ez elmondta neki az esté
lyen szenvedett sérelmeket és Witt
genstein szívélyességét. Sokat tudott 
beszélni Annáról.

Izzó színekkel, ellenállhatatlan 
ékesszólással ecsetelte Anna bájait. 
Beszélgetésüknek majdnem minden 
egyes szavára emlékezett. Az öreg 
ember homlokán aggodalom ült. 
Vizsga tekintettel nézte fiának feliz
gatott arcát és mélyen felsóhajtott.

Mélyen belátott a romlatlan fiatal 
ember szivébe. Meglátta benne a 
csírázó szerelmet és lelkét aggoda
lom szálta meg. mikor arra gondolt, 
hogy minő következményei lehetnek 
e szerelemnek, minő veszélyt rejt 
magában. A szegény fiatal ember és 
a gazdag ifjú leány! A szomszéd ur 
szomorúan rázta ősz fürtéit.

Emil ezután tovább beszélt Mei- 
nert Miksa sértegetéseiről, melyeket 
Anna jelenlétében követett el; majd, 
hogyan lépett közbe Wittgensteinné és 
Wehlert és azután a bekövetkezett 
katasztrófát. A szomszéd ur felugrott 
a székről.

— Mit mondasz? kérdé a legna
gyobb izgatottságban, mond ki még 
egyszer azt a nevet. Günther jószág- 
igazgató és a Wehlert ugyanegy 
személy ?

Emil igenlőleg felelt és ismételte 
azon szavakat, melyeket Meinert 
bűnügyi tanácsos intézett Wittgen- 
steinnéhez. A szomszéd ur nagy lép
tekkel járt föl és alá. Minő érzelmek 
dúlhattak a sokat szeivedett ember 
lelkében. Szomorú múltja, melyet 
már régen eltemetettnek gondolt, 
ismét feltámadt. Becsületének meg- 
gyalázója még élt. A rossz nő, aki 
oly lelkiismeretlenül tette tönkre 
boldogságát, a sorsát egy másik 
becsületes emberhez fűzte. Tehát 
még egy áldozat. Most magyarázta 
meg magának azt az ellenszenvet, 
mely Wehlert látogatásakor támadt 
lelkében. Most értette meg azt is, 
mért ijedt ez annyira vissza, mikor 
hirtelenül hozzája lépett, hogy meg
köszönje a fia iránt tanusiott érdek
lődést.

Hogy a gyilkos merénylet értelmi 
szerzője a felesége volt, erről már 
annak idején meg volt győződve, mi
kor a merénylet történt; hiszen tudta, 
mennyire útjában van feleségének. 
Hogy Wehlert, igazi néven Günther 
volt a végrehajtó eszköz, azt most 
fia elbeszéléséből tudta meg.

Húsz év múlt el azon végzetteljes 
est óla, de a rettenetes jelenetet még 
most is élénken látja.

ff
— U Wittgenstein felesége, sut

togta maga előtt, azé a nemeslelkü 
emberé. Így hát elérte gonosz célját. 
A betegségemet, tehetetlenségemet 
arra használta föl, hogy gonosztettél 
végrehajtsa. Húsz évig nem láttuk 
egymást és csak most, életünk esté
jén találkozunk.

Emil bámulva nézte nevelő atyját. 
Ily izgatottan még sohasem látta. A 
tegnapi est eseményei reá is nyo
masztólag hatottak, segély után vá
gyott, hogy kedélye megnyugodjék 
és ime elbeszélése még jobban meg
hatotta atyját, mint öt magát. Micsoda 
érdek fűzhette az öreg embert a 
Wittgenstein családhoz? Hosszú szü
net következett. Emil nem akarta 
atyját gondolataiban zavarni ez meg

mintha megfeledkezett volna Emil 
jelenlétéről Pihenés nélkül, lehajtott 
fővel járt-kelt a szobában, érthetet
len szavakat suttogva.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő:
D U G 0  V I C II I V K K 

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

telefon szám : 62.

Üzlet áthelyezés!

21470/905. szám.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége részére szükséges 9 drb 
szemétgyűjtő láda elkészítésére il
letve szállítására a városháza udva-

KIS HIRDETÉSEK.
Minden ülő S  f i l l é r  Vrkhta<JbetUkbői G 
f ilm é i Lc/kinebb hirdetés 3 0  f l l l é

Házvezetőnői X n ö X Y l i i d * :
h ivata lban .

rán kiállított minta szerint f. évi Rorv L önil\ÍÍ ame.rika?er kocsi és egy 
méIlié hó 28 án d. e. 10 órakor • Adria bieykh eladó.

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, az Egressy-utcában levő jó 
hirnevű

huscsarnokomat
május hóban

Wesselényi-utcza, Dr. Békeffy 
Gyula ur házába

(a polgári leányiskolával szetnben( 
helyezem át.

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

S c li le s in g e r  F e r e n c
mészáros.

ie r  Tiszta és jő
csontagolápajitr

taputiK nyomdájában
hHl'önként Kapható.

M i n d e n

ü z l e t  e m b e r

és

szerencsés m
h a  a z  Ü z le té n e k  r e k l á m o t  c s i n á l  é s  
a z o k a t  K la d e k  é s  H a m b u rg o t*  r i l -  
l a n y e r ő r o  b e r e n d e z e t t  k ö n y v n y o m 

d á já b a n  k é s z í t t e t i . -------------

HIVATALOS HIRDETÉSÜK.
3375/905. szám.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a Se- 
besics-boszniai Iskola felépítésére az 
árlejtés f. évi május hó 28 au d. 
e. 10 órakor a gazdaság: ügyosz
tály hivatalos helyiségében fog meg
tartatni.

Kikiáltási ár 1056 korona 05 fill.
Bánatpénz fejében a kikiáltási ár 

10"o-a teendő le.
A terv és költségvetés a gazda 

sági ügyosztályban a hivatalos órak 
alatt megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 1905. évi május 
hó 18-án.

A városi tanács.

máj
a gazdasági ügyosztály hivatalos he
lyiségében árlejtés fog tartatni.

Kikiáltási ár darabonként 100 kor.
Bánatpénz fejében a kikiáltási ár 

lO°/(,-a teendő le.
Egyéb feltételek a gazdasági ta

nácsnoknál megtudhatók.
Kelt Szabadkán, 1905. évi május 

hó 16-án.
A városi tanács.

541/1905 eln. szám.

Árlejtési hirdetmény.
A „Mária Valéria" közkórház ré

szére szükséges fűszeráruk 3 éven 
át való szállítására f. évi május hó 
26 an d. e. 10 órakor a közművelő 
dési ügyosztály hivatalos helyiségében 
írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás 
fog tartatni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen 
versenytárgyaláson részt venni akar
nak, hogy írásbeli zárt ajánlataikat 
1000 kor. óvadékkal együtt a fönt- 
jelzett időig a polgármesteri iktató 
hivatalban adják be.

A szükséglet kimutatása az alapul 
szolgáló egységzáradékkal, valamint 
a feltételek a közművelődési ügy
osztályban megtekinthetők.

Szabadkán, 1905. évi május 18-án.
Dr. Bólits József s. k

t  nácsnok.

Raktár kiárusítás X ü  A
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gyér. 
mek ru h a , női ing stb. V I. D eák -u tca  Dr. 
özilassi házban a teljes berendezés eladó,

Antikvárium Könyv-> p*p’r->i i l l l  IK l III I I1 I I I  kereskedés és kölcsHa- 
könyv tár van S zabadkán  a gym nasium  ma 
szem ben. Az A n tik v áriu m b a  rem ek képes 
levelezőlapok d a rab ja  1 kr. K ölcsönkönyv- 
tá rá n a k  havi 30 kr. a dija. C ig a re tta  papír 
100 drk -os dobozokban csak 9 i r., legfi
nom abb  csak 11 kr. H a sz n á lt könyveket 
zenem üveket vesz. L evélpapírok, em lék
könyvek, képes könyvek, im akönyvek  stb. 
B ám ulatos olcsón lehet venni az A n tik v á
rium ban  S zabadkán .

PÁnr/hOQr/O ílrf csekély óvadékkal aki I  vIIZjUvu/jvUv 0gy házi ipari cikk elá- 
ru sitására  i« képesnek érzi m agát fix fize
tés m agas ju ta lé c  m ellett azonnali belé
pésre á llandó  a lk a lm azást n y e r  helyben 
egy elsőrendű gyári cégnél. Cím  a  kiadő- 
h iv a ta lb au .

Társat keresek m eglevő k itűnő  
képviseletekhez, 

3 —4 ezer fo rin tta l. N ém et, S zoudy-u  30.

® ó ta  fenálló 
JL i l l  ö K v l U a t t l lK  vidéki nagyobb vá
ros leg fo rgalm asabb  helyen létező virágzó 
füszerüzleiem  fejlesztése céljába 1 6 —10
ezer frt befektetéssel. Szem élyes m űködés 
kívánatos. A ján la tok  H o rv á th y  J . B udapest, 
B aross-u tca  46 cim re kéretnek .

T ulífúL n  készítő  m é te re k n e k  m«*gvé- 
ld llvnK il te l e a já n lta tik  nauy m enny i
ségű rz ill és kőris fák ta lic  kák  készít sére 
bévbb felvilágosítást szolgál T om áüóvits 
gőzm alm a Bács-Bokod (B ikity Baja) m ellett.

«.d

jutiius 2-án
------  m e g t a r t a n d ó  h ú z á s r a  a j á n l u n k  —

1OO f r to s  1864-es államsorsjegy ígérvényt 2 0  korona 
árban és 5 0  f r to s  1864-es állam sorsjegy ígérvényt 1 1  
-------------------------------  korona árban, --------------------------------

főnyeremény 300,000, tiíM 150,000 Ho'ona.
Osztálysorsjegyek árai:

Korona 12.—
1 4 11 11 2 |4 1

6. 3 . -

Az összeg  beküldése ellen portóinenteseii 
bekiildjiik üz Ígérvényeket és osztálysorsjegyeket 
és semminemű költséget sem számítunk.

Sorsjegye^. Valamin) írléKpapiro ’̂  alapján 
a legolcsóbb Kamatláb mellett nynjtnnK etölegeKet.

H e rm e s “
M agyar Általános Váltóüzlct g .-t . 

Budapest V., Dorottya- 
utcza 8.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




