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Egész fél
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Kínzás un ár  ina.

Jiil kiviül a nemzet?
Néhány hónapja azon keser

günk, — hogy a válság holt 
pontra jutott. Egy lépéssel sem 
haladunk a megoldás felé, sőt 
a miitor és a hogy a koalíció
ban részes pártok összemérik 
reformterveiket, — még jobban 
összekuszálódnak a szálak, ki
élesednek a személyi ellentétek 
és csökken napról-napra jobban 
a békés megoldásba helyezett 
remény.

A koalició a többség, vagy 
— ha úgy tetszik — a nem
zet képviselete a sok huzavo 
nából mégis kihámozta a feli
ratot, de mert abból fent nem
tudják, vagy nem akarják kiöl- S az, a melyről tovább menni,
vasni a tendenciát, a tartalom 
szorosabb, precízebb .meghatá
rozása vált szükségessé s ezért 
a válságot megszüntetendő, — 
maga a király küldött követet a 
nemzeti akaratban edzett pártok 
vezérlő bizottságához: járulna 
hozzá az el'entétek kiegyenlí
tésével a rei.d helyreállításához, 
nevezze meg emberét, a kivel 
a kormányalakítás ügyében tár
gyalhat.

Es a vezérlő bizottság nagy szálait, megpróbálja folytatni a
zavarban van telegrafálják a fő
városból szerteszét; nem ké
pes, vagy nem akar határozni 
az előterjesztett legfelsőbb óha
jokra, mintha attól félne, hogy 
megkezdvén végre a halaszt- 
hatlan tárgyalásokat, vagy a 
hatalmat, vagy a népszerűséget 
veszíti el.

A koronának azt a lojális 
felfogását, hogy a koalició el
nökét legszívesebben látná kor
mányalakításra, itt ott a legko
molyabb lapokban is félrema
gyarázzák, mintha arra akarná 
felhasználni, hogy lejárassa. So-

, épen azt akarta, hogy a nem-
negye nyolcad nevében kormányozhasson. 
* Miért fél hát most tőle? Ölébe

hullott az érett gyümölcs. Osz
tályozza. A mi hamarabb fo
gyasztásra való, azt fogyassza, 
értékesítse, a többit tegye el, 
hadd érjék meg jobban és ak
kor vegye elő, a mikor legtöb 
bet ér, leginkább keresi a köz 
kívánat.

A nemzet sem kívánhat mást 
a lehető észszerüségnél. Miért 
félnek hát a felkínált békétől, 
a nyomában óhajtott rendcsi
nálás nagy és nehéz munkájá
tól, a nemzet életfeltételeinek 
biztosításától?

Vagy elébb nem voltak, vagy 
most nem őszinték. Avagy An
drássy kormányra ajánlásával a 
közbizalom előlegezésével csak
ugyan azt akarják dokumen
tálni, hogy egyedül a 67-es alap

de nem ugrani lehet? Vagy ta
lán a mi nem kisebb baj 
— félnek maguk közül elsővé 
tenni mást, a ki esetleg a rá
ruházott hatalommal visszaél
hetne?

Helytelen felfogás, a nemzet 
vesztére célzó magatartás ez, 
akár pártok, akár vezéremberei 
állanak mellette.

Kormány kell a mely felve
szi és kibogozza a válság kusza

félbemaradt munkát, a kor
mányzást. Felelős kormány kell! 
a mel  ̂ a nemzet és király közt 
helyreállítja az egyetértést, fö
löslegessé teszi idegen békél
tetők beavatkozását, le és fel a 
nemzet boldogitás egyenes ut
ján járva, tesz, informál, kér, 
akar, a lassan járj tovább érsz 
szálló ige örök igazságának hó
dolván.

IJa ezt nem teszi, igen nehéz 
megérteni, miért törekedett ha
talomra, s mit akar tulajdon
képpen a nemzet bizalmába 
tak trózva ezzel a szerencsétlen

nemzettel, a melynek minden 
rétegét elviselhetlenül nyomja 
a válság összetorlódott nyomo
rúsága ?

A koronával tárgyalni és
zet tisztázására, mert a nemzet megegyezni a kibontakozás Ie- 
megszavaztatásával ö maga is j hetöségéröl nem pártérdek, nem

is a koalíciónak érdeke, hanem 
magának az országnak életfel
tétele. A mit lehet, biztosítsanak 
az egyezkedés révén. Úgy fog
ják fel küldetésüket, a mint 
bölcs államférfiakhoz illik és ne 
féltsék a pártok presztízsét. El
végre a nemzetnek is van még 
egy kicsi, habár érdemtelenekre 
túlsókat pazarolt is belőle.

Kendet, békét követelünk! 
Azért eped minden józan tagja 
a nemzetnek és nem fogja hi
báztatni sem Kossuth Ferencet, 
sem Andrássy Gyula grófot, ha 
negszerzik a koronának a biz

tosítékokat, melyek biztosítják 
Magyarországot önmagának és 
a trónnak erős támaszául.

Andrássy Becsben.
Bécs, május 24.

Ő felsége délelőtt 1 1 órakor külön 
kihallgatáson fogadta Andrássy Gyula 
grófot, a ki háromnegyed óráig idő
zött a királv kabinetjében.•i «

Andrássy gróf a vezérbizottság 
utolsó határozata szerint kifejtette 
őfelsége előtt az egyesült ellenzék 
programmjá;, melynek alapján a 
többség soraiból történhetik a kabinet- 
alakítás Őfelsége Andrássy előter
jesztését rendkívül kegyesen fogadta, 
azonban a hadügyi kérdésben az 
ellentétes álláspontok nem közeled
tek egymáshoz, minek következtében 
a helyzet változatlanul olyan, mint 
aminő hónapok óta.

Andrássy gróf délután visszauta
zott Budapestre, hogy az egyesült 
ellenzék vezérbizottságának részletes 
jelentést tegyen mai kihallgatásának 
lefolyásáról.

Ami a Tisza-kormány közvetlen 
küszöbön álló fölmentéséről az utóbbi 
napokban fölmerült híreket illeti, 
eddig végleges döntés nem történt 
aziránt, hogy mikép oldják meg a 
korrnányváltozás kérdését. Ennek 
folytán a lemondott kormány tagjai 
még egyelőre ideiglenesen kénytele
nek az ügyeket tovább vezetni.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőház illése.

— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  — 

Budapest, máj. 34.

A mai ülés iránt szokatlanul nagy 
az érdeklődés. A folyosó rendkívüli 
élénk, még a jobb oldalon is. Kossuth 
Ferenc Justh Gyulát keresi és fel
olvassa neki azt az indítványt, me
lyet az autonóm vámtarifa dolgában 
az inditványkönyvbe bejegyzett. A 
szabadelvüpárton tudomást szereztek 
erről s hirdetik az e tárgyban csü
törtökön tartandó értekezletet.

Az ülésen a miniszterek közül 
Tisza István gróf és Berzeviczy Al
bert van jelen.

Justh Gyula elnök fél 11 órakor 
nyitja meg az ülést.

Hertelendy László felolvassa a múlt 
ülés jegyzőkönyvét, melyet minden 
észrevétel nélkül hitelesítenek.

Elnök bemutatja Teleky Arvéd 
gróf újvidéki mandátumát. (Éljenzés 
a baloldalon).

Az összeférhetetlenségi bizottság 
kéri a Házat, hogy Keglevich István 
összeférhetetlenségi ügyében kérje 
be az iratokat a belügyminisztérium
tól. Elnök kéri a jelentés kinyoma- 
tását, szétosztását ósza holnapi ülés 
napirendjére való kitűzését.

A Ház ezen javaslathoz hozzá
járul.

Ezután Barabás Béla tett jelentést 
a harmadik biráló-bizottság nevében 
Rónay Elemér tekei mandátuma 
ellen beadott panasz visszautasításá
ról s kérte, hogy a képviselőt a vég
leg igazolt képviselők névjegyzékébe 
vegyék fel.

Pap Zoltán, a kérvényi bizottság 
előadója beterjeszti a kérvények első 
sorjegyzókéről a bizottság jelentését.

Az elnök: A jelentést kinyonatjak, 
szétosztjuk és annak idején napi
rendre tüzzük. Következik az indít
vány- és interpellációs-köny v felol
vasása.

Okolicsányi László jegyző: Jelenti, 
hogy az interpellációs könyvben nincs 
újabb bejegyzés, az inditványkönyvbe 
azonban május 24-iki kelettel Kos
suth Ferenc az alábbi indítványt je
gyezte be (olvassa):

„Mondja ki a Ház, hogy az önálló 
magyar autonóm vámtarifát elkészí
teni rendeli s e célból az 1903. évben 
január 28-án keltezett és Láng Lajos 
akkori kereskedelmi miniszter által 
beterjesztett autonóm vámtarifájáról 
szóló javaslatot az önálló magyar 
autonóm vámtarifa alapjául révén a 
tarifatervozetet és a hozzácsatolt A) 
és B) mellékleteket és indokolást, a 
képviselők törvényalkotási kezdemé
nyezési jogából kifolyólag, az indít
ványozó által ezennel mint törvény- 
javaslatot beterjesztettnek tekinti és 
kiadja a közgazdasági és pénzügyi 
bizottságoknak azzal az utasítással,
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hogy a vámtarifán a szükséges mó
dosításokat eszközöljék, úgy, hogy 
ez mint önálló magyar autonóm 
vámtarifa az ország érdekeinek meg
felelővé tétessék.*' (Élénk helyeslés 
balfelől.)

Az elnök: Javaslom a tisztelt Ház
nak, hogy ezen indítvány felvételét 
és az indítvány megindokolását a 
holnapi ülés napirendjére tűzzük ki. 
(Helyeslés balfelől.)

A jegyzó: jelentem, hogy még a 
következő indítvány van május 24-iki 
kelettel az inditványkönyvbe be
jegyezve:

„Az 1903.: IV. t. c. némely sza
kaszainak módosításával a kivándor
lási utakra vonatkozó hirdetmények 
téljesitésének megtiltása és a kíván 
dorlási felhatalmazási intézmény meg
szüntetése iránt". (Helyeslés a bal
oldalon.)

Az elnök: Úgy Kossuth Ferencnek 
iménti indítványa, valamint Simonyi- 
Semadani Sándor képviselő ur ezen 
indítványa ki fog nyomatni, szét fog 
osztatni a képviselő urak között és 
javaslom a tisztelt Háznak, hogy ezen 
utóbbi indítványnak az indokolását 
is a holnapi ülés napirendjére tűz
ze ki.

Ezután Rátkay László terjesztette 
be a gazdasági bizottság jelentését 
a képviselőház 1965. junius havi 
költségvetéséről ésSimonyi-Semadam ' 
Sándor referált a könyvtári bízott-! 
ság jelentéséről. Rátkay László annak 
a kívánságának adott kifejezést, hogy 
a horvát törvények hiteles magyar 
fordítása itt legyen a Ház asztalán.

Ezután elfogadták a bizottság je
lentését és az elnök a legközelebbi 
ülést holnap délelőtt tiz órára tűzte ki.

Hajtóvadászat cigányokra.
(S a já t tudósítónktól).

Minden részletében izgalmas rabló 
üldözés folyt le tegnap délután Zse- 
liczkisfalud határában levő sürü er
dőségben.

Kaposvár környékén, de az egész 
vármegyében már hónapok óta tót 
ágast áll a közbiztonság. Kóbor ci
gányok töméntelen rablást, betörést, 
utonállást sőt rablógyilkosságot kö
vettek el, de a csendőrség a legna
gyobb erőfeszítés mellett sem tudta 
elfogni a megátalkodott bűnösöket. 
Pedig azok kézrekeritésére mindent 
elkövettek nemcsak megyénkben, de 
Tolnában és Zalában egyaránt. Szó
val valóságos hajtó vadászatot in
dítottak ellenük.

A csendőrőrjárat tegnap délután 
a zseliczkisfaludi erdőségben portyá- 
zolt, mikor az erdő legsűrűbb helyén 
tüzet pillantott meg. A tűz körül öt 
marcona képű kóbor cigány ült A 
csendőrök lassan közeledtek a cigá 
nyok felé, de azok mégis észrevették 
a kakastollas vitézeket s egy pillanat 
alatt felugrottak a sűrűségben, öten 
öt felé meneküllek. A sürü fák miatt 
nem használhatták fegyverüket a 
csendőrök és igy a cigányok eltűn
tek szem elől.

Ez idő alatt a zselicékisfaludiak is 
értesültek a rablók ottani tartózko
dásáról és a község minden férlia 
botot, vasvillát és fegyvert fogott 
és a csendőrök segítségére sietlek. 
Rekeritették az egész erdőt és úgy 
indítottak hajtóvadászatot a vesze
delmes cigányokra És pedig ered
ménynyel, mert egy öregebb cigány, 
Sárközi Károly megadta magát, egyet 
pedig, Kalányos Ferenczel menekülése 
közben meglőttek.

Többen lőttek reá és harmincnégy 
löscbbö1 vérezve összeesett. A másik 
három haramia elmenekült.

H Í R E K
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Szabadkai közkönyvtár óh muzouni. Nyitva 
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K o sz to lá n y i Á rpád k i t ü n 
te tése . Főgimnáziumunk igazgatóját, 
Kosztolányi Árpádot kiváló kitünte
tésben részesítette a tanügyi kormány, 
amennyiben a zumbori állami főgim
náziumhoz az idei érettségi vizsgá
latokra dr. Platz Ronifác tanker, 
királyi főigazgató helyett elnökhe
lyettesi minőségben kiküldötte. Ez a 
fontos és nagy felelőséggel járó 
megbízatás legfényesebb bizonyítéka 
azoknak az érdemeknek, melyeket 
Kosztolányi Árpád mint tudós tanár 
és helyét kitünően betöltő igazgató 
a középiskolai tanügy terén szerzett.! 
De nemcsak Kosztolányi Árpád sze-, 
mélye iránt való tisztelet miatt tölti 
el bennünket az öröm ezen dolog 
fölött, kik az igaz érdem megbecsü
lését mindenkor szívesen látjuk, ha
nem közvetve a szabadkai városi 
magyar gimnázium színvonalon álló 
munkásságát is érte a megtiszteltetés 
annak igazgatója révén. Szinte pá-1 
ratlanul álló eset, hogy egy községi 
jellepü intézet igazgatóját az állam 
a saját középiskolájába ellenőrző 
közegül küldje ki. Kívánjuk, hogyt
Kosztolányi Árpád ezen fontos meg
bízatásnak az illetékes körök köz- 
megelégedésére és a tanuló ifjúság 
érdekeinek is méltányos kielégítésével 
teleljen meg.

— Kinevezések. Az igazságügy
miniszter Seirmai Károly szabadkai 
törvényszéki dijnokota titeli, ó’c/izeóer 
Ferenc apatini járásbirésági dijnokot 
a kulai járásbírósághoz Írnokká ne
vezte ki.

— Idb F ra n k i István  nyug. fő
gimnáziumi igazgató, kiről már meg
írtuk, bogy mint kormánybiztos a 
nagy károlyi főgimnázium érettségi 
vizsgálataihoz lelt kiküldve, ma újabb 
miniszteri megbízatást kapott. — A 
besztercebányai kir. kalhulikus fő
gimnázium szóbeli érettségi vizsgá
latainak elnökéül lett kinevezve.

Joggyakoru ,ki kinevezés. A
szegedi kir ítélőtábla elnöke dr 
Völyyi János szabadkai járásbirósági 
díjtalan joggyakornokot a vezetése 
alatt álló tábla kerületébe díjas jog- 
gyakornokká nevezte ki.

— Tani tójelöl lek tanulnia ny
úlja A helybeli lanitónőképző inté
zet harminc növendéke utazott teg
napreggel Budapestre Wolszky Emma, 
Horvát. Etelka és Tessényi Viinia 
tanárnők vezetése alatt. A kiránduló 
növendékek a fővárosban tarlózko 
dásuk alatt a főbb nevezetességeket 
fogják megtekintem és a kulturális 
intézményeket tanulmányozni. Bizo
nyára sok érdekes látni és hallani 
valóban lesz részük, mert a váro

sunkban is ismert kiváló képzettségű 
és műveltségű fővárosi tanár dr. 
Weszely Ödön vállalkozott a növen
dékek kalauzolására. A növendékek 
és tanárnőik a holnap esti vonattal 
érkeznek vissza Szabadkára.

— F őgy m nasl untunk a to rn a -  
v e r se n y e n . A szabadkai községi 
főgymnasium tizenkét tanulója Kosz
tolányi Ar| ád igazgató, Mérev Ágoston 
Révfy Zoltán tanárok és Matkovicb 
Miklós tornatanár vezetése alatt 
pénteken délután indulnak útnak 
Budapestre, hová az 1901. évi or
szágos tornaversenyen elnyert ván
dordíját a selyemzászlót viszik magúk
kal, hogy átengedjék annak az inté 
zelnek, mely ez évben a legtöbb 
egységei fogja elérni a szertornázás 
és távolugrásban. Bizony nagy dicső
ség volt ez városunkra, mily óriási 
lelkesedéssel ünnepelte a főváros 
közönsége a győztes deli szabadkai 
ifjakat s bizony eléggé fájdalmasan 
érint berniünket szabadkaiakat, hogy 
intézetünk ez évben meg sem kisé 
relheti, hogy a zászlót ismét elnyer
hesse. Matkovich Miklós tornatanár 
hosszas betegeskedése akadályozta 
meg, hogy az ifjak a küzdelemre 
előkészüihessenek.

— F e lje le n te t t  b a n k ig a z g a tó .
A «Bácskai Hitelbank» vasárnapi 
közgyűlésének botrányai, mint az 
előrelátható, a büntető hatóságoknak 
is dolgot adnak. Horovitz Ignác, mint 
a pénzintézet elnöke, feljelentést 
adott ma be a kir. ügyészségnél 
Buchvvald Lázár, Kunetz Kálmán, 
Kohn József, Hahn Lajos igazgató- 
sági tagok és Füredi Jákó titkár 
ellen, melyben a közgyűlési jegyző
könyvek meghamisításával vádolja 
őket és magánok irathamisi tás bün
tette miatt kéri ellenük az eljárás 
megindítását. A kir. ügyészség a fel
jelentést áttette a rendőrséghez a 
nyomozás megejtése végett.

— S zeged i ija r o s o k  Szabadkán.
Megírtuk, hogy ez év szeptember hó 
8-án kezdődik Szabadkán az ipar- 
testületi kongresszus. Ez alkalommal 
mint értesülünk, Szegedről körülbelül 
kétszáz iparos jön át Szabadkára.

— K itüntetett gazdasági m un
kások és cselédek. A földmivelés- 
ügyi miniszter, hogy követendő pél
dát nyújtson, évről-évre meg szokta 
jutalmazni azokat a gazdasági mun
kásokat és cselédeket, akik becsű 
letes és hűséges szolgálatban hosz- 
szabb időt töltöttek egy munkaadó
nál. E megbízhatóságuk, szorgalmuk 
és józan életmódjuk által munkatár
saik közül kitűnt munkások egyen
ként 100—100 korona jutalomban 
részesülnek és ezenkívül szép kiál
lítású elismerő oklevelet kapnak, me
lyet a járás főszolgabirája ünnepsé
gek keretében elismerő szavak kísé
retében nyújt át. Latinovics Pál fő
ispán közbenjárására a földmivelés
ügyi minisztör 8 bácskai munkást 
jutalmazott meg, uévszerint a kö
vetkezőket: Varga János bácsujlaki 
lakóst, ki 37 éve szolgál a Cseh 
Ervin-féle uradalomban; Szabó Antal 
felsőszentiváui lakóst, 36 éve szol
gál Csernok Pálnál; Kurucz Lázár 
szondi lakősi, 30 éve szolgál az Erii 
családnál; Parcsetils Albert zombori 
lakóst, t4 éve szolgál Szauerborn 
Jánosnál. A felsoroltak, mint gaz
dasági cselédek lettek kitüntetve 
egyenként l<>0—l<»0 korona juta 
lommal, melyet aranyban kapnak és 
elismerő oklevéllel A felsorolta on 
kívül még a következő négy gaz
dasági munkás lelt kitüntetve ugyan 
csak 100— 100 korona jutalommal 
és elismerő oklevéllel: Szabados Já
nos maitonosi lakós, szolgálatának
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ideje 24 éve; Triszler Jakab kiskéri 
lakós szolgai Behtold Keresztéinél 
30 éve; Vén A.bért csantavéri lakós 
szolgálatban áll 43 éve Földi Fe
rencnél és Schnoll Lénárd torzsai 
lakós Schick Frigyesnél 30 év óta 
van alkalmazásban.

— T a n i lók  k o rp ó tlék a . A hely-
j beli zsidó hitközség jelenlegi veze
tőségének újabb érdeme az, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter a 
hitközség iskolájában alkalmazott ta 
nárok részére állami korpótlékot en 
gedélyezett. Ma jött meg a miniszter 
leirata, mely szerint három tanító 
részére a múlt évi julius havától 
visszamenőleg négy és fél évre évi 
100—100 koronát a hitközségnek 
kiutalni rendéit. Az elöljáróság ezen 
újabb vívmánya a hitközség részére 
1350 korona megtakarítást eredmé
nyez.

— Névmagyarosítás. A belügy
miniszter megengedte, hogy kiskora 
Geiger Mária, Eszter és Geiger Er
zsébet szabadkai lakosok családi ne
vüket „György“-re változtassák.

—  K isgazd ák  ta n u lm á n y ú tja . A
Délvidéki Földmivelők Gazdasági Egye
sülete junius 4-én Bács községben 
díjazással egybekötött szarvasmarha- 
kiállitást tendez, melynek befejezté
vel az egyesület tagjai Hermann Fe
renc bácstóvárosi mintagazdaságát 
tekintik meg, onnan pedig Tolna-Hö- 
gyészre rándulnak ki bonyhádi táj
fajta tenyészállatok beszerzése végett. 
Végül Kelenföldön át Bábolnára utaz
nak az ottani állami ménes és mé
nesbirtok megtekintése végett. Visz- 
szajövet junius hó 9 én egy napot 
Budapesten töltenek az itteni me
zőgazdasági intézmények tanulmá
nyozása végett. A kirándulásra máris 
sok kisgazda jelentkezett.

— Szabadkai b ű n ösök  V á co tt.
Élén', világot vet a szabadkai köz- 
biztonsági állapotokra a váci fegyin
tézet rablétszámából vett számadat, 
mely szerint a fegyintézetben jelen
leg elhelyezett 930 bűnös közül 304 
a szabadkai kir. törvényszék ál
tal elítéltekből lett odainternálva. 
A 3 4 közül pedig több mint a két
harmad része szabadkai ille! őségüek- 
ből került ki, amelyeknek legtöbbje 
bicskázásból eredő bűntettekért töl
tik ki büntetéseiket.

—  M unkások a rom ok  k ö z ö tt .
Bácsgyulafalván Bezicska György há
zát bontották s midőn a gerendák 
ledöntésére került a sor, a menyezet 
leszakadt s több munkás a romok 
alá került. Egyik közülük, Mernyák 
Mihály szörnyet balt. A másik ács 
munkatársa Fütyü Péter pedig sú
lyosan megsérült, a többiek könnyebb 
sérülést szenvedtek.

— Tiz uj g ő zm a lo m  B ác-k áb an .
A Magyar Hitelszövetkezet tiz uj szö
vetkezeti gőzmalom létesítést hatá
rozta el Bácskában, egyforma be
rendezéssel napi 120 métermázsa 
őrlőképeséggel. Felállittaluak:Szabad
kán, Begöcén, Szépligeten, Kishegye
sen, Feketehegyen, Szilberek. Kulán 
Zomborban, Palánkán és Óbecsén.

1 — Szabad k ik ö tő  T íte le n . A
földmivelésügyi miniszter Titel köz
ségnek a szabad kikötő és rakodó 
iiely kijelölése és díjtalan használata 
tárgyában alkotott szabályrendeletét 
tudomásul vette.

— V a n d a lizm u s. Nincs nagyobb 
gyönyörűsége a gazdának annál, mint 
mikor a fejlődő termésben látja fára
dozásának eredményét, isten és em
ber előtt gonosztettet követett el 
május 22-én délután eddig ismeret
len egyén Sebestyén Ferenc kelebiai 
szőlőjében. Az egész kitűnő termés
sel kecsegtető szőlőben letarolta a
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fiatal szőlőhajtásokat. — A károsult 
szőlősgazda az embertelen tettes 
ellen megtette a rendőrségnél a fel 
jelentést, hol most erélyesen kutat
nak kiléte után

—  V í I I& i i ih u  j to tt  z s in a g ó g a . A
megyénkben Csóka községből Írják, 
hogy ott tegnap nagy vihar tombolt, 
mely alatt a villám lesújtott az ottani 
izraelita templomra és óriási pusz
títást vitt véghez.

. - A n y a k ö n y v i h írek . Halottak: 
Gyurákovics István 14 év, Juries 
Béla G hó, Kovács Aurél 74 év. 
Égető Lajos 78 év, Tóth L. Ágnes 
16 hó, született 8 3 hu, ö leány. 
Házasság: Daróci János—Weinacht 
Annával. Vojnics T. Pál—Merkovics 
Mária. Horváth István Misztál Er
zsébet., Bretyka Mihály -Jacsa Mária. 
Eljegyzés: Deutschberger Sámuel 
Lengyel Hanni, Miknska Lukács— 
Kenessei Kiiszűnr, Milánkorics Mik
lós -Loncsev Cecil. Bayer János — 
Zsáki Viktória.

Végzetes csatajáték.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, május 24.

Égy gyermek halálát okozta a 
minap az a végzetes játék, amit kis 
gymnazista fiuk rendeztek egymás 
között Léván.

Itt egy Gelényi dr. nevű gyakor
lóorvos egyetlen fia, Jenő több tár
saival összebeszélve elment a ját
szótérre, hogy ott orosz-japán há
borút játszanak. Előzőleg előszedte 
atyjának egy félretett revolverét és 
a társak közfii egyik vállalkozott rá, 
hogy töltéseket szerez a fegyver 
számára.

Ennek megtörténtével kimentek a 
fiuk a térre, ahol vizipuskával, kapsz 
lie játékrevolverrel, kis daubert-pus- 
kákka; felfegyverkezve, két táborra 
oszoltak. Az egyik tábor volt az orosz, 
a nagyobbik fiuk tábora; a másik, a 
kisebb fiuk összesége tette a japán 
hadfelet.

Legelőször a kis Gelényinek kellett 
lőnie. Neki volt a legtökéletesebb 
fegyvere, de a rovolver csütörtököt 
mondott.

Erre hozzá ment az orosz tábor
hói egyik, aki megakarta mutatni 
Gelényinek a fegyverrel való bánás
módot. Eközben történt, hogy a kis 
fiú babrálgatva a revorrol, annak 
csövét maga felé irányította és a 
kakast egészen véleLienül megrán
totta.

A fegyver ezúttal nem mondott 
csütörtököt és a golyó éppen a 
szerencsétlen gyér ■ ek mellébe fú
ródott.

A fiuk mind halálsápadtan futot
tak ki3 kollegájukhoz, aki még 
eszméleténél volt és hazavitték őt. 
Ellenben a közvetlenül mellette álló 
fiú, aki meg akarta mutatni a re

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Esseuczia-Fluid =
esak „ K A T Ó N  A -fé le ” „K . A .“ véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli 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 iajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
K , Budapesten: Török József gyógyszertára;
Kapnató Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára Hl. kör Zimonyi ut. 
Megvizsgálva és véleményezve !
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volverrel való kezelést, ott a hely
színén elájult és sót időben került, 
inig őt eszméletélez téríteni le 
betett.

A kis Gelényit apja a fővárosba 
hozta, ahol a klinikán kivették mel
léből a golyót, de sabláza a gyönge 
szervezetű gyermeket megölte. A fiú, 
ki osztályának legkitűnőbb növen
déke volt, halálával annyira elkese
rítette anyját, hogy fájdalmában teg
nap életét akarta venni és a kör 
nyezetnek nagy erőfeszítésébe került, 
mig le tudták csillapítani.

Társa ki a lővéskvr éppen mel
lette volt, még most is napról-napra 
ájuldozik és attól tartanak, hogy epi
leptikus betegséget kap.

A kis fiú temetése óriási részvét
tel tegnap ment végbe.

T Á V IR A T O K
Vasúti katasztrófa.

Shaow , május 24. Az elmúlt éjjel 
a nyílt pályán egy vonat kisiklott. 
Huszonöt vasúti kocsi kisiklott. — 
Eddig több, mint negyven ember 
meghalt; számtalan utas megsebesült.

A háború .
L o n d o n , május 24. A Daily Tele

graph jelenti Tokióból, hogy a vladi- 
vosztoki vasúti összeköttetés meg
szakadt, minek következtében az 
erősség el van vágva.

L o n d on , május 24. A Morningpost 
jelenti Sanghaiból, hogy ott szava
hihető forrásból az hírlik, hogy 
Togo tengernagy hajóhada Mazampo 
magasságában van.

L o n d o n , május 24 A Daily Te
legraph jelenti Tokióból: A tirin 
sauhuni vasúti vonal építése véget 
ért és kész a vonalnak dél felé ve
zető része. A dalni-mukdeni vasúti 
forgalom ismét helyreállott. A japán 
hadsereget megerősítették és annak 
létszáma olyan, mint a mukdeni üt
közet előtt volt. Úgy látszik, hogy 
az oroszok a mongol határon, vala
mint Szinminting irányába terelik 
hadműveleteiket.

A tepnapi nap folyamán a minisz
terelnök lakásán tanácskozás volt, 
a melyen a miniszterelnökön kívül 
lto maquis, Jamagata vezérkari fő
nök, valamint a külügyminiszter és 
a hadügyminiszter is résztvettek.

N ynkszirt m ere védés.
Budapest, máj. 4. A trencsén- 

megyei Kis-Kottcsóról jelentik, hogy 
egy Pilsenből odajött Balaia nevű 
családnak négy éves kis leánykája a

nyakszirtrae?e védés tünetei között 
negbelegedf tt. A tisztiorvos és a 

xözségi hatóság a kellő óvóintézke
déseket megtette.

TOKVENYK EZES.
K özvédök a k ir á ly i tá b lá n . A

szegedi ügyvédi kamara a szegedi 
.tir. ítélőtábla előtt bűnügyekben tar
tandó fötárgyalá sokhoz a következő 
ügyvédeket rendelte ki: 1905. évi 
julius hó 3-tól julius hó 15 éig Dr. 
Weisz Gyula, helyettese dr. Wodiáner 
Sándor. Julius hó 17-től julius hó 
30 ig dr. Wöber Lajos, helyettese 
dr. Engel Mór. Julius hó 31 tői augusz
tus hó 12-ig dr. Eisenstein Bezső, 
helyettese Fáry István. Augusztus hó 
14-től aug. hó 26-áig, dr. Balog 
Géza, helyettese dr. Fráter Gyula. 
Augusztus hó 28-tól szept. hó 9-ig 
dr Balassa Ármin, helyettese dr. Fülöp 
Zsiginond, Szeptember hó 11-től szept. 
hó 23-ig dr. Becsey Károly, helyet
tese dr. Gróf Árpád. Szeptember hó 
25-től szép:, hó 3"-ig dr. Békéi 
Nándor, helyettese dr. Grosser Al
bert. Október hó 2-től okt. hó 7-éig 
dr. Bodnár Géza, helyettese dr. Grüner 
Fülöp október hó 9 tői október hó 
14-ig dr. Cserő Ede, helyettese dr. 
Gyulai Mór. Október hó 16-tól október 
hó 21-ig, dr. Dallos Mór. helyettese 
dr. Holló Samu Október hó 23-tól 
október hó 28 ig dr. Dobay Gyula, 
helyettese dr. Huszár János.

É rtesítés!
Tisztelettel értesítem a n. é. meg

rendelőimet, hogy helyben, W es- 
selényiutckbiui, »Nemzeti Casino* 
helyiségében

Hadnagy és Tilli
cég alatt fennálló

szabó

mai naptól H adn agy  Istv á n  ur  
k ilé p e tt  és azt Balogh-félc házba 
áthelyezve, saját nevem alatt tovább 
fogom vezetni.

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

7i!li Ádá
A régi baromvásártóren, Pénzes-utca  

— - ......... ■— végén — —  e g f  h á z
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jutányosán szabadkézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhír 
- Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „K A T Ó N  A -fé lc “ „K . A .“ védjegygyel
Páratlan -  nélkülözhetetlen — elérhetlenül megjizhat 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít mindé 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgöree# 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságbaa st 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódásét — 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszer 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvényné 
--------------  esuznál, tagszaggatásnál s tb .-n é l .-------------

M egvizsgá lva  és v é le m é n y e z v e  I

É r te s í té s .
Van szerencsém a nagyér

demű közönséget értesíteni, 
hogy I kör, Kölcsey utca 247. 
szám alatt (Rostás Flórián késes 
házában, Kunszabó pók mellett

r x x o s ó -
Vasald in th d e t

nyitottam. A bécsi mosó inté
zetben éveken keresztül dolgoz
tam, miáltal a legkényesebb 
ízléseknek megfelelhetek.

Elvállalok fehérnemű m osást 
és vasalást, valamint csipke 
függönyök tisztítását. Kívánatra 
a ruhák elvitetnek és hazaszál
líthatnak. Vidéki megrendelések 
pontosan teljesiltetnek.

Szives pártfogásukat kérve 
kiváló tisztelettel

»

HIRDETÉSEK

REGÉNY CSAKÁOK.
Sötét h&t&lfi&fik.

66.
Borzalmas éjszakát élt át. Mikor a 

bűnügyi tanácsos és férje a terem
ből (távoztak, kínosan támolygott 
szobájába és némán utasította vissza 
a komorna szolgálatkészségét. A feje 
égett, a fáradt test nyugalomra vá
gyott; de szemeire nem jött álom, 
szüntelenül Wittgenstein szavai visz- 
hangoztak a lelkében amelylyel leá
nyát ragadta el tőle.

Az anyai szeretet, ez a minden
ható érzés, feltámadt ebben a meg
keményedett lélekben, a maga nagy
ságában. Megolvasztotta a vasat, mely 
szivét övezte, felébresztette a lelki
ismeretét.

Néma kétségbeeséssel, könytelen, 
rettenetes fájdalmakkal bámult maga 
elé. Eljátszotta a legszentebb jogot, 
leányának a szeretetél. Ekkor kinyílt 
az ajtó, egy fehér alak surrant be 
a szobába, két puha kar övezte a 
szerencsétlen anya nyakát, arcait 
könyek áztatták. A gyermek meg
találta az utat az anyához, dacára 
az atyai tilalomnak.

— Senkinok sincs joga a gyerme-

ar*:* ■ <
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két anyjától elválasztani, ezt suttogta 
valami Anna lelkében.

Wittgensteinné remegő kezekkel 
simogatta gyermekének arcát és ha
ját. Szemeiből forró könyek hullot
tak. Csodás érzelem fogta el. A múl
tat gonosz, sivár álomnak látta. Meg
tanulta, hogy van valami, ami ezer
szer nemesebb, magasabb, mint az 
a nyomorúságos pompa, amely után 
tört, amelyekért rettenetes áldozato
kat hozott.

Anna távozott az anyjától, aki ön
magába mélyedt. Az élete nem volt 
álom, az elkövetett bűnök, vezeté
sért kiáltoztak. Egész múltja elvonult 
lelki szemei előtt, a feltámadt lelki
ismeret megtörte e büszke lelket.

Reggel azután távozott a palotá
ból. nem is sejtve, hogy figyelemmel 
kísérik. Hiszen át volt adva az igaz
ságszolgáltatásnak és a törvény vi
gyázott rá. Láttuk, hova irányította 
lépteit.

Még mindig esdekelve állót a szom 
széd ur előtt, aki félreismerhetetlen 
megindultsággal nézte.

— Kegyelem! Bocsánat! zokogott.
A szomszéd ur nem felelt. A feje 

a mellére esett. Azokra az éjszakákra, 
azokra a kínokra gondolt, melyeket 
e nőnek köszönhetett.

— Hallgatsz! Visszautasítasz, foly
tatta gyenge hangon. Nem érdemel
tem jobbat. Megraboltam a becsüle
tedet, elvesztve az enyémet. Az éle
ted ellen törtem, hogy egy másik 
nemes férfiút is megcsaljak és lel
kemben nem támadt föl a lelkiisme
ret. Könyörtelenül áldoztam föl min
dent határtalan hiúságommal, h azad 
van, a bocsánatra elvesztettem a 
jogomat.

Lassan, habozva indult a nő ki/
felé. A szomszéd ur intett neki, hogy 
maradjon.

— Amit ellenem vétettél, szólt 
halkan, legyen megbocsátva. Adjon 
az ég a földön alkalmat neked, hogy 
vezekelhess bűneidért.

— Köszönet! Köszönet! Kiáltott 
föl a szerencsétlen. Megkönnyítetted 
az élettől leendő bucsuzásomat.

Az ajtó felé indult. A szomszéd 
ur arcán a borzalom kifejezése jelent 
meg. Mit jelentettek ezek a titok
teljes szavak ?

(Folyt, köv.)

Felelőn szerkesztő:
D U G O V I C I I  I  If K E.

Luptulajdonosok : A Z  A L J P 1 T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szá m : 62.

=  M i n d e n  —— ;

ü z le t  e m b e r

ha az üzletinek reklámot csinál <‘s 
azokat hludek Is Hamburger vil- 
lanyerŐro berendezett könyvnyom- 
---------- (Iájában k lsz itteti.-----------

JISBT laputtK nyomdájában T f c g
'dtdeni i* I jg j ih s K

10038 905. szám.

7277/polg. 1905 szám.

Hirdetmény.
A szabadkai kir. törvényszék, mint 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Kunbaja község határában levő úr
béri birtok tagosítása végett a tény
leges birtokosoknak az 1880: évi X. 
t. c. és az 1871 évi XI1Í, t. c. értel
mében leendő megszavaztatása cél
jából határnapul 1905. évi ju n lu s  
hó 26 ik napjának  d. e. 9 óráját 
tűzte ki Kunbaja község házához 
azon célból, hogy a birtokosoknak a 
birtok szerinti többsége kívánja e 
a tagosítást.

A nem szavazók a tagosítást kívá
nókhoz számíttatnak. A szavazási 
lajstrom összeállítása ugyanazon na
pon történik. j

Szabadkán, 1905. évi május hói 
17-ik napján.

A szabadkai kir. törvényszék mint 
úrbéri bíróság.

S tr e lic k y
kir. tszéki bíró

10942/905 szám.

Hirdetmény.
. Szabadka szab. kir. város tanácsa 
ezennel közhírré teszi, miszerint a 
város tulajdonát képező u. n. posta
földi kaszáló a mely a szegedi szőlők 

i végén fekszik el f. évi május ho 
27-én d. e. 9 órakor a helyszínén 
nyilvános árverés utján a f. évre ha- 

' szonbérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a gazdasági 

ügyosztályban megtekinthetők.
Kelt Szabadkán, 1905. évi május 

hó 24 én.I
A városi tanács.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége tulajdonát képező a város 
iskoláiban és óvodáiban összegyűlt 
mintegy 500 méter mázsa szénpor 
f. év i m ájus hó 28 án d e. 10 
ó ra k o r  a gazdasági ügyosztály hiva
talos helyiségében nyilvános árverés 
utján el fog adatni.

A vételári összeg azonnal fizetendő.
Szabadka, 1905. évi május hó 20.

A városi tanács.

M nden szó G  f i l l é r  VuNtag’betlikből S  
£5.1'é i  Lctrkisebb h ird etés 3 0  f i i l é

KIS HIRDETÉSEK.

É des Ham, légy szives 
szom baton délután szo

kott helyen m egjelenni Csókol M uczikád.

TullffiL*! 'i tő  m estereknek  m gvé- 1 l l l l v n n í l  felre a ján lta tik  na^y m ennyi
ségű szili- és kőrisfák  talic kák  készít sére. 
Bővebb felvilágosítással szolgál T o m in o v its  
gőzm alm a Bács-Bokod tB ikity Baja) m ellett.

T á rs a t t  ArAWAL meurlevő kitűnő 1 (II öttl & t i  vauit képviseletekhez, 
3 —4 ezer forin ttal. N ém et, rizondy-u. 30.

V a rrá  loállVüL figye' m ^be. T a n u ló  V dl I v Iv llIljvK  le á u y t k e re sek  h o n 
véd ru h a  elkészítéséhez. Aki m ár a varrás 
ban já rtasságga l bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas Ján o s  férfi szabó VI. T orm a utcaCOB

Sí7 11Ü11 Zt aján lkozik  női ru h ák n ak  di- 
uZldWvllv vetlap  szerint való e lkészíté
sére ju tá n y o s  árban . Szubotinovits Mi rgit, 
IN  , Soroksári-u tca  55. ajtó.

irodai alkalmazásra
leány esetleg fiatal em ber 1. estetik. 
Széchényi tér. 10 i.

kifogástalan, sürgős 
sál eladó. S tern

rássy-ut 51.

a jó tá llá s 
ul tó A nd-

| Ccátty fíízös cipő
j fekete v. barna.Válaszok!

Gyermek fűzős ciuc
barna v. fekete.

Valótí: Goodyear „V ’ lá g -u ip ö . a jelenkor 
éti meri legjobb c ip ő i .

A Cipők meg
óvására a leg* 
jobb a NORMA 
es ROYAL-crémc.
A bőrt tartóssá teszi 
és szép fényt köl

csönöz.

női ezugos cipó 

Női fűzős cipő,

Női gombos cipő 

Női fűzős cipő

í.Ói fél CipÖ fekete bőrből

Női fél cipő i 

Női fűzős cipő

Férfi ezugos tartós 1

Férfi fŰZŐS CipÖ, erős

Férfi fűzős Boxc pö 

Tiszti cipő borjubőrből
Goodayer v a rro tt

Férfi fűzős cipő bői, elegáns

Férfi fűz. cipő C bevrauból 
G oodyear varro tt

Férfi hegymászó cipó

tartó

fekete

barnabőrből

C bevrauból »  
G oodyear varrott, elegáns, sikkes

(tcqans!

piVatos fo rm ák!

iitíiiuu1”




