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b z e rk c s z tő s é g  és  k iadóhivatal 
KLaDKK és HAMBURGER könyvnyomdája

Btttthyauy-utcza 5. sz.

Hiába vigasztaljuk magunkat 
azzal, hogy a nemzetek igaz
ságának győzni kell, ha a ki
látások nem biztatók. Hiába 
vigasztalja magát a szántó-vető 
azzal, hogy a gabonának meg 
kell érnie, ha jégeső pusztítja 
el a vetést, még mikor a kalá
szát sem hányta ki.

Burián küldetése, Andrássy 
meghívásának napjaiban remény 
támadt a lelkekben, hogy a 
jéggel terhes felhők baj nélkül 
vonulnak el hazánk fölött. Burián 
visszament ö-felségének jelen
teni, Andrássy gróf megjött 
ő felségétől, s a felhők nem 
hogy eloszlottak volna, hanem 
jobban összetornyosultak leikeink 
felett. Aggodalommal, remegve 
várjuk a legelső villámot, mely 
végig hasitja a terhes felhők 
méhét, s a ránk zuduló jég
zápor elveri lelkünk vetését. És 
ha remegésünk megszűnik, ima 
támad ajkainkon önkénytelenül, 
bárcsak a villám villanását egy 
váratlanul előtörő napsugár vál
taná fel, melynek melegétől; 
párává olvad a felhőkben meg
torlódott jég.

Es ezen aggodalmak közölt 
hasztalanul iparkodnánk ment
séget keresni. Mindig csak az! 
a gondolat jön előtérbe, hogyj 
a koalíciónak nem volna szabad 
késedelmeskednie, hanem el kel
lene vállalnia a kormányzást. 
Hiszen a nemzet nem kívánja 
reményeinek azonnali teljesítő-i 
sét. Nem kívánja a makacs! 
ellentállást, nem az erőszakos
ságot, nem kívánja túlfeszíteni 
a húrokat. A nemzet, mint a jó 
gazda beérné azzal a terméssel, 
ami jut neki a rendes fejlődés 
menetén. A nemzetet nem gyö
törheti a dac akkor, mikor érz:, 
hogy betegség fenyegeti minden 
oldalról. Pedig betegségek fényé 
getnek.

Álla m ház tartásunk p a n g n i 
kezd. Gazdasági helyzetünk a 
bizonytalanság előtt lebeg. A 
külfölddel való rendezetlen viszo
nyaink a végletek elé sodorhat
ják hazánkat.

De ha nem is gondolunk 
ezekre a végletekre, maga az a 
pangási korszak, mely most 
ismét fenyeget, súlyos sebeket 
üt első sorban gazdasági szer
vezetünkön. Beláthatatlan, hogy

micsoda károk származnak ebből 
az egyes exisztenciákra és az 
egész országra. A kiegyezés, a 
kereskedelmi szerződések, a 
kvóta, az exlex -  szóval a 
rendezetlenség az egész vona
lon — egész áradatát zúdítja 
ránk a végzetes fejleményeknek. 
S bizony kevés vigasz az, hogy 
a koalíció szélső pártjai a koro
nának okozott súlyos gondokat 
állítják ezzel szembe.

Nem látunk ma sehol egy 
reménytkeltö sugarat, mely a 
helyzet jobbrafordultával biz
tatna. A pár nap elölt mutat
kozó félénk napsugarat mára 
sötét, sürö felhötömeg takarta 
el. És mégis kell remélnünk, 
mégis bíznunk kell a nemzet 
hatalmas életerejében és szívós
ságában, mely már nagyobb 
veszedelmeken és balszerencsén 
át meg tudta menteni a maga 
számára a jövőt.

Ma csak fohászkodni tudunk : 
isten óvd meg nagy csapástól 
mi magyar hazánkat!

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőim é ülése.

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

Budapest, máj. 2Z.
A mai ülés iránt nagyon meg

csappant az érdeklődés. Annál töb
ben vannak a közönség karzatán, 
melyet az ország ifjúsága, a holnapi 
tornaverseny résztvevői töltenek be.

Az ülés előtt a függetlenségi párt 
vezérei tanácskoznak és egy dekla
rációt szövegeznek, amelyet Apponyi 
fog benyújtani.

Az ülés elején nincs jelen mi
niszter.

A jobboldali folyosón Andrássy 
Gyula gróf, Apponyi Albert gróf és 
és Báníl’y Dezső báró tanácskoznak.

Az ülést tizenegy órakor nyitotta 
meg Justh Gyula elnök.

A jegyzőkönyv hitelesítése után az 
elnök bejelentette, hogy Szivák Imre 
lemondott a mentelmi bizottsági tag
ságáról. A Kisfaludy-társaság meg
hívta a képviselőházat e hó 31-én 
délután három órakor tartandó Jókai 
ünnepére.

Ezután Barabás Béla, a harmadik 
bíráló bizottság elnöke tett jelenté, t 
a Mihályi Tivadar nagyilondai válasz
tása dolgában, melyben elrendelték a 
vizsgálatot Egry Béla vizsgálóbiztos 
nyomban le is tette az esküt.

Darányi Ferenc: A december 13 iki 
eseménynyel kapcsolatban a rendőrség 
az ő mentelmi jogát is megértette. 
Erről bejelentést tesz.

Az elnök: Áltétetik a mentelmi bi
zottsághoz. Most pedig napirend előtt 
következnek a mentelmi bizottság 
által beterjesztett mentelmi ügyek.

' Kubik Béla: A házszabályokhoz 
!kérek szót!

Az elnök: Most nem lehet.
Kálosi József előadó: Hodzsa Milán 

a Slovensky Tyzdennik cimü tót heti
lapban kaució nélkül politizált.

A Ház ezután felfüggesztette 
Hodzsa Milán mentelmi jogát.

Kubik Béla: A házszabályokhoz 
szól. Tegnap a Ház azt a határoza
tot hozta, hogy a belügyminiszter 
köteles ‘/4 óra alatt a Keglevich ügy 
iratait beterjeszteni. Kérdi, eleget 
tett-e a miniszter ennek a határo
zatnak.

Az elnök: Amit Kubik beszél, az 
nem tartozik a házszabályokhoz való 
hozzászólás keretébe. Mégis, a Ház 
engedelmével, felel a kérdésre. Meg
jegyzi tehát, hogy az iratokat nem 
a Háznak, de az összeférhetlenségi 
bizottságnak kell benyújtani s a kép
viselőház tegnapi határozatál tartal
mazó jegyzőkönyvet csak ma hite
lesítették s csak azután kaphatja 
meg a miniszter.

Kálosi József előadó jelentése alap
ján ezután felfüggesztették dr. Szu- 
lyovszky Dezső képviselő (Markhót 
Gyula nyitramegyei alispán sérelmére 
elkövetett rágalmazás sérelme miatt) 
és dr. Molnár Albert (Piskóti István 
által indított sajtópör és dr. Tálossy 
Aladár sajtópöre miatt) mentelmi 
jogát. Báró Kaas Ivor egyik fővárosi 
napilapban cikket irt.

A ház politikai zaklatást látott 
abban, hogy a cikk miatt a bíróság 
sajtópert indított s Darányi Ferenc 
fi lszólalása után elfogadta a bizott
ság jelentését és nem függesztette 
fel a képviselő mentelmi jogát.

Ezután az elnök 10 percnyi szü
netet adott.

Szünet után folytatták a mentelmi 
ügyek tárgyalását, amelyeknek során 
Ugrón Gábort csalárd bukásért, Bu
szú Sirianut 3 rendbeli sajtóvétsé- 
gért kiadni határozták, mig Lengyel 
Zoltánt felségsértésért és 7 rendbeli 
kihágásért nem adták ki.

Ezzel az ülés véget ért. Holnap! 
a kérvényeket tárgyalják.

A helyzet.
(S a já t tudósitonktól).

Budapest, május 26.

A helyzet nem változott és sokan 
azt mondják, nem is fog változni 
addig mig Tisza István gróf újból 
őfelsége elé nem járul.

A szabadelvüpárt külömben erősen 
hangoztatja, hogy a kisebbségi kor
mány nem parlamentaris. Különösen 
Hódossy Imre nyilatkozatát kolpor- 
tálják, amely állítólag a következő:

Minden kisebbségi kormány al
kotmányellenes; én küzdeni fogok 
ellene és kívánatos, hogy a szabad- 
elvüpárl is erre az álláspontra he
lyezkedjék. Ami a Khuen-Héderváry- ! 
kombinációt illeti, ezt hihetetlennek 1

és lehetetlennek tartom. Ha azon
ban mégis Khuent bíznák meg 
a kormányalakítással, ebből levonnám 
a konzekvenciákat és azt hiszem, 
hogy velem együtt még 50 vagy 
69 képviselő kilépne a szabadelvű 
pártból. Ismétlem, hogy más kisebb
ségi kormányt sem tartok alkotmá
nyosnak, de Khuenen kívül bárki
nek hajlandó vagyok megszavazni a 
legsürgősebb állami szükségletet. A 
továbbiakra nézve azonban szabad ke
zet tartok fenn magamnak és engesz
telhetetlenül ellen fogunk állni min
den alkotmányellenes kormánynak.

Emlegetnek még egy másik felira
tot is, melyet az ügyvivő kormány 
kinevezése után küldene a képvi
selőház a kormányhoz és amely 
kifejtené, hogy az ügyvivő kormány 
kinevezése alkotmányellenes. Azon 
esetre, ha a sérelem nem orvosol- 
tatnék a koalíció a passzív resisz- 
tencia fegyveréhez nyúlna.

A szociál demokraták vasárnap 
nagy népgyülést szándékoznak tar
tani, amelyen a koalíció ellen foglal
nak állást, mert ez az általános sza
vazati jogot programmjából kihagyta.

Zavargás egy exhumált
holttest m ia tt.

— Saját tudósítónktól. —

Zenta, május 2G.

Nagy izgalmat keltett ma váro
sunkban egy szomszédos községből, 
Felsőhegyről érkezett hir, mely sze
rint a községbeli és a környéken 
levő tanyai lakosság körében tegnap 
óta óriási izgatottság uralkodik egy 
törvényszéki aktusból kifolyólag.

A szabadkai törvényszék rendel
kezése folytán ugyanis a felsőhegyi 
r. kath. temetőben tegnap exhumál
ták Kulcsár István tavaly októberben 
elhalt felsőhegyi lakos hulláját, hogy 
a fővárosi igazságügyi orvosi tanács 
határozata alapján az elhunyt fejét 
megvizsgálás végett az orvosi tanács 
hoz felküldjék.

Az exhumálás Márcy Gyula zen
tai vizsgálóbíró, dr. Váli Dezső 
szabadkai törvényszéki, dr. Glücks- 
thal és dr Kallivoda zentai hatósági 
orvosok közbenjöttével meg is tör
tént és az igazságügyi orvosi tanács 
határozata végre lett hajtva.

Amint a környékbeli nép azonban 
tudomást vett a történtekről, izga
tottan kezdték tárgyalni, hogy mind
ezek csupán azért történtek, hogy 
a bünügy, mely Kulcsár halálához 
fűződik, feltűnés nélkül elsimitassék.

Kulcsár István ugyanis múlt év 
október 15-én Salamon felsőhegyi 
korcsmájában mulatott, de duhaj- 
kodásában annyira ment, hogy a 
kocsmáros távozásra szólította fel. 
Mivel Kulcsár a felszólításra még
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kevésbé volt hajlandó távozni, a 
korcsmáros és néhány alkalmazottja 
kidobták a helyiségből.

A kidubott vendég oly szerencsét 
lenül esett az utcára, hogy súlyos 
zuzódásokat, sőt agyrázkódást is 
szenvedett, minek következtében né
hány nap múlva meghalt.

A boncolás megállapította ugyan, 
hogy agyrázkódást szenvedett, de a 
megindult büntet’' eljárás folyamán 
mint azt már fentebb említettem 
szükségessé vált az elhunyt fejének 
újabb megvizsgálása.

A felsőhegyi lakosságot az eset 
óta folyton foglalkoztatja ezen ügy 
s a hosszas bűnügyi vizsgálat okozza, 
hogy most már izgalmas jelenetek is 
folynak le, sőt ma érkezett hírek 
szerint a lakosság komolyabb tünte
tésétől és zavargástól is tartauak.

A „Bácskai Hírlap** mai számában 
a következő megjegyzés illetve ki
jelentés látott napvilágot a nyomdai 
munkák szállítására vonatkozó, irány- 
zatos, tehát nem tárgyilagos, tudó
sítása kapcsán:

» Határozottan kijelentjük, hogy a 
szubvencionált lap kiadói több Ízben 
panaszképen mondták el nekünk, s 
még másoknak is, hogy amint ők 
megkapták a városi nyomtatvány- 
szállítást, az alapítók megvonták a 
2400 kor. szubvenciót. Ezen állítá
sunkat mi igazolni fogjuk. Szerk.<

Mi tehát kénytelenek vagyunk ki
jelenteni, hogy az e kijelentésben 
foglalt állításból egyetlen betű sem 
igaz. Hogy múlt évi május elsejéig 
és nem augusztus elsejéig, mint azt 
mai lapunkban jeleztük, minő szub
venciót kapott Csillag Károly dr., az 
minket nem érdekel, de mi egyálta
lán soha sem kaptunk sőt az itt 
említett szubvencióból sem jutott 
nekünk egyetlen fillér sem.

Külömben a Bácsmegyei Napló 
anyagi ügyei ne bántsák a Bácskai 
Hírlap szerkesztőjét. Nem az ő ked
véért, hanem a nagyközönség előtt 
megrontani akart jó hírünk megvé
déséért jelentjük ki, hogy a Bácsme
gyei Napló anyagilag nem is szorul 
semmiféle szubvencióra sem.

Hanem különös színben tűnhetik 
föl a közvélemény előtt, hogy éppen 
a Bácskai Hírlap szerkesztője hány- 
torgatja a szubvenciót és éppen ak
kor, mikor a nyomdai munkák szál
lításáról van szó, amelyre még lapjá
nak mai számában foglalt s a fenye
getés jellegével biró kijelentés sze
rint vissza akar térni. Mi nem jelen
tünk ki semmit, de anyit megígérünk, 
hogy ha ő visszatér akkor mi is 
feltétlenül vissza fogunk térni a nyom
dai szállításokra egyáltalán.

Szabadka, 1905. május 20.
Kladek és Hamburger
a Bácsmegyei Napló kiadói.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeutu. Nyitva 

özerdán óh szom baton délután 3-tól ft-ig 
V asárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Május 31. A szabadkai tanítói járáskor 
ülése d. e. 9 órakor a központi elérni is 
kola dísztermében.

Ju n iu s 4. Hangverseny a főgimnáziumban
Juniu s 11. A m. á. v. ahiszd kör mii

pártoló osztályának műkedvelői szinielöadása 
a városi színházban.

Ju n iu s hó 12-én a M agyarországi F a 
munkások Szabadkai Szakcsoportjának szin- 
elöadással egybekö tö tt táncvigalraa a Hun
gáriában.

Ju n iu s 12. A szabadkai I-sö nóegylet és 
a szent Antal kenyere cimli katli. népkonyha 
népünnepélye.

UJ REGÉNYÜNK.
A fe k e te  b o r íték .

KÖRMÖCZI ERNŐ kitűnő tollú muka- 
tarsunk, kunbajai segéd-lelkész, egy 
szenzációs, de kiváló irodalmi becsíi 
regényt ford ított le németből lapunk 
számára, melynek köz'ését vasár
nap kezdjük meg. Olvasóinknak ezen 
érdekfeszitő, gyönyörű regeny köz
lésével akarunk nemes szórakozást 
szerezni.

—  A szab ad k a i Iparos k o n g r e s 
szus. A központi előkészítő bizottság 
is megkezdte már az előkészítő mun
kálatokat és amint értesülünk külö
nös súlyt akarnak fektetni az önálló 
vámterület és az ipartörvény revízió
jára. Az előkészítő bizottság meg 
fogja hívni az ülésre a kormányt is 
és így ennek alkalmat szolgáltat 
arra, hogy az uj ipartörvény főbb 
alapelveiről nyilatkozzék. Ha nem 
volna rá kilátás, hogy a törvény 
novelláris tervezete addig megismer
hető legyen, a kongresszus azt fogja 
kérni, hogy az uj tervezet érdemleges 
tárgyalás előtt az ipartestületek ér
dekképviseletének szakszerű véle
ménynyilvánításai végett bemutattas- 
sék. A szabadkai kongresszus iránt 
az iparosság legszélesebb rétegében 
rendkívül nagy az érdeklődés.

— D iá k ja in k  az o rszá g o s to rn a -  
v e r se n y e n . A szabadkai községi fő 
gymnasium ttí tanulója ma délután 
utazott fel a fővárosba Kosztolányi 
Árpád igazgató, Mérey Ágoston, Bévfy 
Zoltán és Malkovics Miklós tanárok 
vezetése alatt, hogy az öt év előtti 
dicsőség jelképét a selyemzászlót 
átadják az országos ifjúsági torna-
verseny intézőségének. A kék dresz-jV0|t bankjegyekben. A becsületes
szes ifjak válhoz szorított vivóbotok-j meglaiáló, ha a könyvecskével a 
kai kísérték a diszaranyozásu íehér rendőrségnél jelentkezik, megfelelő 
selyem zászlót, melyet ma este a j jula|omban részesül.
fővárosban üsszeseregleft ifjúság nagy j _
trin.ninssa og nd ozoln,. |||a dé|e|flu

1 olgai i iskolai tanárok gy il- tulajdonát képező ház udvarán egy 
lése. Az országos polgári iskolai sertés ól kigyulladt Mind a kétrend- 
egyesület bácsmegyei fiókja holnap, beli tűzoltóink gyorsan a helyszínéno ' n  \ \ w  I io I i  \ r» lo n t io  L- A'zítx’ í i I Ae> At M A öl » • . . .. • . . .szombaton tartja közgyűlését Német 
Palánkán. A szabadkai polgári isko
lai tanárikar képviseletében Abrasits 
Antal igazgató utazott a közgyűlésre.

— A k a sz in ó  m »j Alisa. Holnap 
lesz az első mozgalmas napja Palics 
fürdőnknek. Kellemes kiránduló he
lyünket választotta a kaszinó veze
tősége holnap megtartandó majáli
sának színhelyéül. Városunk elő
kelőbb társadalmi köreiben általá
nosan élénk érdeklődés mutatkozik 
a holnapi kedves szórakozás iránt, 
a kaszinó vezetőségének pedig most j 
legfőbb gondját képezi, hogy részt
vevő tagjai és vendégei minél kelle
mesebben élvezhessék az újraéledt 
természet üdvözlésére rendezendő 
mulatságot.

—  A fö ld iü l vés isk o la  uj igaz
gat Ója. Ásványi Lajos halálával 
a palicsi földmives iskola vezetésére 
a földinivelésügyi miniszter Gzajlik 
István földmives iskolai igazgatót 
nevezte ki. Az uj igazgató ma fog
lalta el állását s ugyancsak ma kez
dette meg működését Vég László 
aki a megüresedett segédtanári ál
lásra lett kinevezve.

— A k ö zk órh áz fiiszersz iik ség -  
lete. Ma délelőtt tartották meg az jük azt a haloltvizsgálali bizonyít
árlejtést a helybeli közkórház fűszer- 
szükségletének szállítására. A szállí
tásra három ajánlat érkezett be és 
pedig Sugár Manóé 11%, Klein 
Gézáé 12l/2%  és Bukavina Nándoré 
L">V4®/0 árengedmény nyel. Mint leg
olcsóbb ajánlattevő Bukavina Nándor 
lelt a szállítással megbízva.

— O rbán. Tegnap ránk köszön
tött a három fagyos szent után a 
negyedik, a legfélelmesebb Orbán. 
Neve hallatára libabőrös lesz a gaz 
daember háta és nem ok nélkül, 
mert ha Orbán rosszkedvű, akkor 
egymaga túltesz mind a három kor
társán és a mit fagyos kezével meg
érint, lesorvad, elfonnyad mindaz. 
Tapasztalás szerint akkor kell tőle 
leginkább rettegni, ha a fagyos tri
umvirátus irgalmas volt, mert ez 
esetben Orbán mester fokozott am
bícióval igyekszik népszerűtlenségét 
emelni. Szabadkán és vidékén érte
süléseink szerint Orbán mester elég 
tisztességesen viselkedett. Hideget 
hozott ugyan, de fagyot nem, s nem 
tarolta le az idei dúsnak Ígérkező 
termést. A gazdák örömmel látták a 
tisztességes Orbánt, s bíznak benne, 
hogy az idei termés kárpótolja az 
elmúlt szűk esztendőt.

— K ilen cv en  év es  ö n g y ilk o s .
Hosszú életkorral áldotta meg a 
gondviselés Fábián András sebesics 
pusztai lakost. A 90 éves aggasLyán 
azonban életének utolsó napjaiban 
betegeskedni kezdett s az annyira 
elkedvetlenítette az élettől, hogy ma 
délelőtt egy magányos pillanatában 
lakásán a mestergerendára akasztotta 
magát. Mire tettét észrevették, az 
aggástyán már kilehelte lelkét Kör
nyezete arról tesz tanúságot, hogy 
az utolsó időben az öreg Fábián 
többször panaszkodott életuntságról 
és azt is emlegette, hogy halálát 
nem bírja bevárni. Holttestét a bajai 
temető hullaházába szállították.

— E lv e sz e tt  egy takarékpénztári 
könyvecske a Kereskedelmi és ipar
bank által V. M. jeibetük alatt 431 
koronáról kiállítva, a könyvecske 
lapjai között 40 korona készpénz is

értek és a tűz tovaterjedését rövid 
ideig tartó munka után megaka
dályozták.

— Anyakönyvi hírek. Halottak 
Csamprág Julia 2 hó, Venczel Teréz 
9 év, Katancsics Béla Írnok 20 év 
Hanák Andrásné Bartus Mária 2c 
év. Született: 9; 4 fiú, 5 leány. Há
zasság: Bulyovcsics Antal—Sztantics 
Magdolna. Eljegyzés: Horvát Mátyás 
— Szaulics Marcel, Hevesy Mihály— 
Fábián Bozália.

Innen onnan.
A müveit társadalom már régei 

megállapította, hogy mindennemi 
kémkedés ocsmány dolog. Épen ez 
ért némelyek derűs véleménye ve 
rint a halott kémeket sem veheti! 
föl a Nemzeti kaszinóba, lévén rég 
szent igazság, hogy a holtakról jó 
vagy semmit. Már most azt kérdezzük 
hogy gentlemanhoz való eljárás i 
halott ember után kémkedni? Nen 
és ezerszer nem.

Ezek után pedig óvakodunk a szi 
goru kritikától és szószerint közöl

ványt, amit egy Maros-Tordavárine 
gyei halottkém állított ki Vony; 
Péter polgártársunkról, a megbol 
dogultról:

Halottvizsgálati bizonyítvány:
A meghalt vezeték-, kereszt- il

letőleg mellékneve, családi állapota 
Vonya Péter.

2. A meghalt állása vagy foglal
kozása: volt cs. kir. közkovács.

3. Lakása: Dósa Ferencnél dol
gozott.

4. Születési helye: G ókafalván, az 
ágy előtt.

5. Kora: Nem volt koros, 25 éves.
6. Vallása: ev. ref.
7. A halál oka: Nagy!
8. A kór neme: Utonállás, ember

ölés, gyilkosság.
9. A gyógykezelő orvos neve: Nem 

volt ideje magát gyógyittatni.
19. A halál napja és órája: Nem 

nappal hanem éjjel volt.
II. Az idő, melyben a halott el

temetendő: Nem szabad!
Észrevételek: Nem volt ideje ész

revenni, mert hátulról ütötték le.
Kelt, stb. N. N.

lialottkcin.

T Á V IR A T O K
A háború.

T ok ió , május 26. Mig itt mindenki 
a végletekig fokozott izgalommal 
várja a híreket a flották esetleges 
ütközeteiről, tengeri csatákról és 
arról, hogy Togo admirális milyen 
pozíciót teremtett magának, addig 
egymásután érkeznek haditudósitá- 
sok a mandzsuriai hnrcztérről. — 
Újabb nagy csaták nem voltak, de 
kisebb jelentőségű összeütközések 
napirenden vannak. — A legújabb 
összeütközés Veiyuanpaomentlől tiz 
mértföldnyire volt. — Egy orosz 
zászlóalj gyalogság és hat svadron 
orosz lovasság megtámadta az ott 
helyet foglalt japánokat, de másfél 
órai heves és elkeseredett harc után 
az oroszok visszaverettek. Az orosz 
elesettek között volt Legenov ezredes 
is. A japánok az oroszokat Lakúmén 
felé kergették vissza, ahol az oroszok 
megállapodtak. A halottak és sebe
sültek számát még nem állapítot
ták meg.

L on d on , május 26. A Daily Te
legraph jelenti Tokióból: A pekingi 
orosz ügyvivő a Mongolország sem
legességére vonatkozó jegyzékére rög
töni feleletet kívánt, mert ellenkező 
esetben orosz csapatoknak e terü
leten át való vonulását helyezte ki
látásba.

L on d on , május 26. A Daily Mail 
jelenti Sanghaiból: Az önkéntes hajó
had hét cirkálója a sötétség beállása 
után Vuzungsz előtt vetett horgonyt 
a szokásos jelzésadás nélkül. A hajók 
megérkezése nagy meglepetést keltett, 
bár itt rógóta nagy készletek vannak 
az orosz hajóhad rendelkezésére.

P é le r v á r , május 26. (Pétervári 
Távirati Ügynökség^ Birilev tenger
nagy ma vezérkarával útnak indult 
a távol Keletre.

Báró K othsch ild  A lfo n z  
halá la .

Paris, május 26. Báró Rothschild 
Alfonz, a világhírű bankház párisi 
főnöke ma reggel meghalt. Csak 
aránylag rövid ideig volt beteg; egy 
vadászat alkalmával hült meg és 
tüdőgyuladást kapott. Még tegnap 
azt hitték, hogy az orvosok meg-
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menthetik életét, azonban állapota 
az éj folyamán oly válságosra for
dult, hogy minden reményt feladtak. 
Az egész család a beteg ágya körül 
állott, mikor a katasztrófa bekövet
kezett. Fia volt Jakab (Jemes) 
Rothschildnak és 78 éves kort ért el.
A hercegprím ás ju b ile u m a .

B udai e s t, máj. 26. Vaszary Kolos 
hercegprímás pappá avatásának ötven 
éves évfordulója alkalmából a Ra- 
nolder-intézelben ma hálaadóisten
tiszteletet és ünnepélyt rendeztek. A 
misét, valamint az ünnepi beszédet 
dr. Krizsán Mihály pápai kamarás, 
az intézet igazgatója mondotta. — 
Egyebütt vasárnap tartják a hálaadó 
istentiszteleteket. Molnár Viktor ál
lamtitkári teendőkkel meghízott val
lás- és közoktatásügyi miniszteri ta
nácsos a következő távirattal üdvö
zölte Vaszary Kolos bíboros herceg- 
prímást:

„Áldozópappá szentelletése félszá
zados évfordulójának magasztos ün
nepén hódolattal üdvözlöm Eminen- 
ciádat, kérve az egek Urát, hogy 
Eminenciádat a hazának és az egy
háznak még igen soká tartsa meg a 
legjobb egészségben."

A n arch is ta  m erénylet,
P a r is ,  május 26. Több lap hire 

szerint a rendőrség hét Spanyolor
szágból nemrégiben ideérkezett anar-

H

kistát tartóztatott le. Dtük megta
gadta utazása céljának bevallását 
inig két anarkista beismerte, hogy 
a sors rájuk esett, hogy Alfonz ki
rályt megöljék Mégis örülnek, hogy 
letartóztatták őket, mert nem érzik 
magukat elég bátraknak a rájuk bí
zott feladat végrehajtására.

Kiadó lakás.
A Bercsényi és Katona utca sar

kán egy üzlet helyiség két szobá
val és a hozzátartozó helyiségekkel
1905. év i a u g u sztu s 1 -ér e

gWgr k ia d ó  "H&S
ugyanott két szobás lakás a hozzá 
tartozó helyiségekkel 1905 év i a u 
g u sz tu s  l - é r e  k iadó.
B őveb b  é r te s íté s  a fe n t i  házban  
vagy a tu la jd o n o sn á l V I. kör  

Odor u tcza  116. sz.

Építkezések és árlejtések a
megyében.

Baja. A bajai m. kir. méntelepen 
teljesítendő 1704 korona 05 fillérrel 
engedélyezett javítási munkák bizlo 
sitására Baján a méntelep osztály
nál versenytárgyalás lesz. Az aján
latok 5%  bánatpénz kapcsán adan
dók be. A műszaki művelet és a 
feltételek a nevezett ménteleposztály- 
nál tekinthetők meg

T ite l .  A titeli kir. járásbíróság 
hivatali és fogházhelyiségei fűtésé
hez az 1906. években szükséges 
58.08 ürm3 száraz gyertyánhasábfa 
beszerzéseinek biztosítása céljából f. 
é. junius 24 d. e. 9 órakor a titeli 
kir. járásbíróságnál szó és Írásbeli 
árlejtés lesz. Kikiáltási ár ürm3-kint

8 kor. Bánatpénz az ajánlati összeg 
5%-a. Az árlejtési feltételek megte
kinthetők a titeli kir. járásbíróság 
vezetőjénél.

Iparvasut ép íté se . Zombor vasúti 
állomástól kezdődőleg Mérő Ignác 
ipartelepéig iparvasutat építenek.

B érház és ta u itő ila k á s  é p íté se
Baj a ii. A bajai ev. ref. egyház bér
házat és tanítói lakást építtet és az 
építési munkák kivitelével Reinhardt 
Mátyás és Wagner Ferenc bajai 
társvállalkozókat bízta meg.

A bajai v ízv ezeték  lé te s íté se  
ügyében. Varga József budapesti 
mérnök a napokban a helyszínen 
járt, hogy a tervek kidolgozásához 
szükséges adatok birtokába jusson.

Z en ta . A zentai szakadópartok 
biztosítására tervezett partburkolat
hoz szükséges 530,000 drb. első 
rendű fagyálló tégla és a burkolat 
felső szegélyéhez, a hullámtörö pár
kányhoz, a lépcsőfokok folfalazásá- 
hoz szükséges mintegy 20.000 drb. 
idomtégla beszerzésére Zenta város 
tanácsa á> lejtést hirdet. Az ajánlatok 
f. évi junius 15-én d. e. 10 óráig 
Zenta város polgármesterénél nyúj
tandók be. Bánatpénzül a város 
pénztáránál az ajánlati összeg 5%-a
teendő le. A szállítási leltéllek vala
mint az ajánlat mintája Zenta város 
mérnöki hivatalában megtekinthetők.

SZÍNHÁZ.
Az udvari k a lan d  Makón. György 

Mór zeneszerzőnk kiváló becsű vig 
operel tejét, az Udvari kalandot, Pesti 
Ihász Lajos színtársulata jövő, junius 
hó 6., 7. és 8-án adja Makón. A 
darabot maga a szerző vezényli. 
Amint értesülünk, a szerzőt az első 
előadásra több szabadkai fogja el
kísérni.

kerestetik megvételre
cím a kiadóba.

TOK VÉNY KEZES,
O kirat h a m is ító  ló to lv a jo k . Tiz

tagból álló tolvajszövetkezet. állott 
tegnap és ina a szabadkai kir. tör
vényszék büntető tanácsa előtt. Ho- 
dik János, Horvát Mihály, Török 
András. Szabó Szabados András, 
Szabó Szabados László, Tóth Antal, 
Patócs András, Kis István, Győré Jó
zsef és Bója Mátyás adai lakosok az 
1902. év folyamán Adán és környé
kén valóságns pusztítást vittek végbe 
a tanyai lakosok lovai között. Alig 
volt gazda, akit ne károsítottak volna 
meg egy-két ló eltüntetésével. A 
lovakon azután úgy adtak túl, hogy 
saját nevelésüknek vallották azokat 
és igy hamis bemondás alapján 
passzusokat váltottak, miáltal ártat
lanokat is akiket tanúskodásra kér
tek, belekevertek bűnös üzelmeikbe. 
A veszedelmes tolvajbanda tagjait 
Kánya, a Délvidéknek nemrégiben 
ártlmatlanná tett réme, oktatta ki 
bűnös manipulációikra. A Szerdahelyi 
Sándor elnöklete alatt megtartott 
főtárgyalás tegnap reggel óta folyik. 
Ma délután a perbeszédek elmondá
sára került a sor.

Az e ltű n t  cipők. Ivanics István 
moholi cipész és csizmadiamester 
ellen ez év január elején Strausz 
Salamon és fia bécsi és Lővy M. L.

szabadkai cégek végrehajtást vezet
tek, mire azonban árverésre került 
volna a dolog, a lefoglalt 194 pár 
cipő eltűnt. A megindított bűnügyi 
eljárás folyamán a nyomozást Ke
rekes Gábor rendőrvezető végezte, 
akinek Ivanics, mivel a cipőket ő 
adta el, 20 koronát adott, hogy 
mentse ki a bajból. A Marián Mik
lós elnöklete alatt ma megtartott 
főtárgyaláson Ivanics azzal védeke
zett, hogy ő nem felelhet a cipőkért, 
mert azok zárgondnokra voltak bízva, 
a 20 koronát pedig azért adta a 
rendőrvezetőnek, hogy a cipők hol
létét derítse ki még az árverés ha
tárideje előtt. A kir törvényszék azon
ban nem fogadta el a védekezést és 
sikkasztás és megvesztegetés miatt 
három havi fogházra ítélte.

68.

E szavaknál kezeit a szomszéd ur
nák és a bűnügyi tanácsosnak nyúj
totta, miközben jelentős pillantáso 
kai. vetett Emilre és Annára, akik 
némi távolságban álltak a kriptától.

— Megbocsátva, elfeledve ismé
mbe a két férfi és megszorították a 
feléjük nyújtott kezeket.

-— Komoly kötelesség szólít el 
innen, szólalt meg a bűnügyi taná
csos, egy beteg ember ágyához kell 
sietnem.

— Hogyan van Miksa? kérdé 
Wittgenstein, megszakítva a bűnügyi 

I tanácsos beszédét.
Ez lemondólag intett kezeivel.
— Az orvos kevés reményt ad, 

szólalt meg szomorúan; egy olasz- 
országi ut, véli, talán még jóságosán 
hathatna a beteg megrongált ideg- 

' szervezetére; de talán maga sem 
hitt tanácsában, amelyet azonban én 
mégis követni akarok.

— Indulni készültek.
— Eközben senki sem vigyázott 

egy asszonyra és egy fiatal emberre, 
akik illő távolban nézték végig a 
temetési szertartást és akik, amint 
látszott, most sem akartak a sírtól 
távozni.

Mikor a szomszéd ur megfordulva 
észrevette a két embert, hozzájuk 
sietett és a bűnügyi tanácsoshoz ve
zette őket.

— Ez a nő az, szólt, aki Emilünk
nek második anyja volt, aki ifjúsága 
fölött virrasztóit, aki ápolta, nevelte, 
leginkább neki köszönhetjük, hogy 
ma örömmel szemlélhetjük gyerme
künket.

A bűnügyi tanácsos az egyszerű 
asszonynak nyújtotta a kezét:

— Fogadja egy boldog apa kö
szönetét, szólt Meinert megindultan, 
aki soha sem felejti el azt, amit ön 
Emilért tett.

Baumné zavarában nem tudta, mit 
csináljon. Segélyt kérve fordult a 
szomszéd ur régi, hűséges barátja 
felé, aki most oly előkelő társaság
ban volt.

Miután Emil is üdvözölte Baumnét 
és tejtestvérét Károlyt, a kis társa
ság távozott a temetőből, a halotta
kat magukra hagyva.

Egy év múlt el, egy hosszú és 
mégis rövid év, mikor már elmúlt.

A bűnügyi tanácsos, engedelmes- 
kedve az orvos rendeletének, fiával 
Olaszországba utazott. Természetesen 
Emil is velük volt. De a beteg meg
roncsolt teste nem nyerte vissza 
erőit, idegen földben pihent., korai 
sir volt élvezetekkel telt, rövid éle
tének jutalma.

A bűnügyi tanácsos ezután búcsút 
vett hivatalától. Wehlert, jobban 
mondva Günther, a jószágigazgató a 
börtönben öngyilkosságot követett el. 
A bűnügyi tanácsos igy fel lett mentve 
attól, hogy ne keljen a törvény szi
gorával eljárnia oly ügyben, amely 
fölé legszívesebben a feledés fátyo
lét bontotta.

A gyászév elmúlt, a halottak iránti 
kötelességet teljesítették, az élők jo
gaikba léphettek.

Barátainkkal Wittgenstein házában 
találkozunk.

— Egybejöttek, hogy csendben ün
nepeljék Emil és Anna eljegyzését. 
Baumné és fia is hivatalosak voltak. 
Az első nem titkolt büszkeséggel 
szemlélte a derék vőlegényt, akire a 
megváltozott életviszonyok kedvező 
benyomást gyakoroltak anélkül, hogy 
megrontották volna veleszületett sze
rénységét.

Kezdte megérteni, hogy öreg ba
rátjának mégis igaza volt, mikor 
makacsul azt állította, hogy a kéz
művesség nem illik Emilhez és ma
gában bocsánatot kért azért a sok 
rossz óráért, melyet civakodásával 
okozott.

A szomszéd ur is a múlt időkre 
gondolt és szomorúan bólintott régi 
barátnője felé, mikor ennek komoly 
tekintetetével találkozott, a melyből 
csalhatatlanul olvasott.

És mikor a lakománál a bor meg
oldotta a nyelveket, sok szép felkö
szöntő hangzott el a fiatal párra a 
vendégek pedig úgy érezték, mintha 
Mari kiengesztelt íelke közöttük le
begne, mert hiszen ezen a napon 
megcsalt szerelme kiengesztelést nyert.

A szomszéd ur pedig fölemelte 
poharát:

— Azoknak az üdvére, akiket 
szerettünk.

— Azoknak az üdvére, akiket sze
rettünk, visszhangzott a társaság aj
kán és komolyabbak lettek a tekin
tetek az elmúlt napok emlékezetére, 
mikor a halottaknak szentelt poha
rat kiürítették.

(Vége.)

Felelőn HzerkeH/.tö:
D L O O V I C H  I M R E .

L aptulajdonosok : A Z  A L A P I T Ó K

Szerkesztőségi es kiadóhivatali 
telefon szá m : 62.

N y iltté r.* )
N y ila tk o z a t .

Arról értesülünk, hogy Ilorovitz 
ellenünk hamis közgyűlési jegyző
könyv vezetése miatt feljelentést adott 
be az ügyészséghez. Igazunk tuda
tában a legnagyobb lelki nyugalom
mal várjuk be a bírói eljárást, mely 
az aljas és piszkos rágalomnak tel
jesen alaptalan és hazug voltát fogja 
bebizonyitani. Elhiszszük, hogy a fel
jelentőnek fáj a Bácskai hitelbank 
igazgatóságának egyhangú határozata, 
mely tőle az elnöki tisztet és 2400 
korona tiszteletdijat megvonta, vala
mint a közgyűlésnek az a határozata, 
mely 272 szavazat közül 203-mal 
igazgatósági tagságától is elmozdí
totta, de azt is hiszszük, hogy ezek 
a határozatok a bank tagjainak leg
nagyobb részében általános meg
nyugvást keltenek, melyet nem fog 
megzavarni a szegény kis emberek 
filléreiből való megélhetési vágyból 
eredő hamis vádaskodás.

Buchwald Lázár, 
Kunetz Kálmán, 
Füredi Jákó.

’) IC rovat alattiakért nem felelős a Szerk.
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M i n d e n

ü z le t  e m b e r
KIS HIRDETÉSEK.

M nden szó G  f i l l é r  V astag bet Ükből G  
f i lm é t  L egkisebb h ird etés  G O  f ü l é

és

r

Társat keresek

Árverési hirdetmény.
Szabadka szab. kit*, város árva

székének 3568/905. számú határozata 
folytán közhírré tétetik, miszerint 
néhai Anus Antal hagyatékát képező 
ingóságok (u. m. 10 vánkos, 2 dunna 
iudtollal, egy fényezett almáriom, 
külömböző nagyságú hordók, egy pár 
korcsolya és egy talicska) folyó évi

május ho 31-ik napján délelőtti 9 óra
kor a helyszínén 7 kör Fiizfás-utca 
219 sz. a lakásban a legtöbbet ígérő
nek nyilvános árverés utján eladatni 
fog, a mely árverésre a venni.szándé- 
kozók ezennel meghivatnak.

Szabadkán 1906. évi május hó 25.
Rómit8 Pál

I özgyám.

________ 1905. m ájus 27.

kéö 'itő  m estereknek  rnegvé- 
ílllC M V íl telre a ján lta tik  nagy m ennyi

ségű H/ill- és kőrisfák ta licskák  készít sére. 
Bővebb felvilágosítással szolgál T om ánovits 
gőzm alm a Bács-Bokod (B ikity Baja) m ellett.

m eglevő k itű n ő  
képviseletekhez,

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

V a r r ó  b á n i a k  figyelmébe- TanulóI (II I v lv í l l l jv k  leán yt keresek  h o n 
véd ru h a  elkészítéséhez. Aki m ár a varrás 
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas Ján o s  férfi szabó VI. T orm a u tca  ('03

Irodai alkalmazásra
leány esetleg fiatal em ber kei este tik . 
Széchényi tér. 101.

szerencsés »
hu az üzletének reklámot csinál és 
azokat kiadok és llamburRer v il
lanyerőre berendezett könyvnyoni- 
---- ------ dájábun készítteti.-----------

Mérnöki és építészeti
i r o d á t  n y ito tta k

a  B a t t y h á n y i - u t c á b a n
(gőzfürdő

és SALGA,

5 u .  m .:
9

Érzékeny lemezek,
Papírok,

Csinos kartonok.
Te'jes felszerelések, 

Vegyszerek,
Álványos és  

Kézi kamrák

nagy választékban.
M o ly -ir tó  s z e r e k :

C tlV U C S flfkipróbált, biztos, kellemes illatú moly por. 1 kó. fi \ » H J k o ro n a , dobozokban 50 fill., 1 kor. és 1.50 fillér. 

jtapMalin, I ső rendű, a legolcsóbb napi árban.

valamint pOlö^S ‘dobozodban 
50 fillér és korona.

, a legújabb poloska-irtó szer; szagtalan, 1 üveg l kor.

5Víb- ruszin-bogár,

hol mindennemű fö ldm érések és épület- 
te rvezések e lfogad ta tnak .

W a c h s m a n n  é s  V e l n e r
ezelőtt Zalán Béla

drogua üzletében Szabadkán, Kossulk-nteza.

D E U T S C H  A L B E R T
GyermeK fűzős cipe

barna v. fekete.
eonagyob 
Választó !

czipőralpára Szabadka, főtér 1 szám.
II!

Valódi Goodyear , .V'lág-czipö a jektiHor 
elismert legjobb cipőj*.

MIM.

Férfi ezugos ta rtó s 

Férfi fűzős Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxc pő

ft. 2 5 0

Tiszti Cipő borjubőrböl »» 4- 75
Goodayer varro tt.

A cipők meg
óvására a leg
jobb a NORMA 
és ROYAL-eréme.
A bőrt tartóssá teszi 
és szép fényt kö l

csönöz.

/

l e g j o b b
RiVitcl!

Ceány fűzős cipő
fekete v. barna.

Férfi fűzős cipő bői, elegáns 

Férfi fűz. cipő C hevrauból n 5 50
G oodyear varro tt.

Férfi hegymászó cipő „ 6.75
•’ll1

(kgans Olcsó !

Női ezugos cipő ft. 2 50 

NŐi fÜZÖS CipÖ, tartós „ 2 75 

Női gombos cipő, fekete „  3 —  

Női fűzős cipő * barnabőrbői „  3 ’

hŐÍ fÓl CipÖ fekete bőrből 99 2*—

NŐI fél CipÖ barnabőrből ,9 2*25

NŐÍ fÜZÖS CÍpÖ C hevrauból 99 4"z5 
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

AiVatos forniH! J5 anyag
Mindennemű clpőjavitások elfogadtatnak és pontosan 

esxközőltetnek

XiVáló minőség!

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




