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KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-utcza 5. sz.

A lovagiasság. büntetendő cselekményben a
. nemzet igazságának szánt vér-

Az e g ,ik képviselő azt mondja áldozatot keressen, mikor en
a másiknak, hogy röhög.

A másik erre visszavág a
röhögés szót használó urnák, 
hogy az szamár.

Ez a szamárnak titulált em
ber visszavág ezzel a legújabb 
parlamentaris kifejezéssel : kegy- 
dijas szarvasmarha.

Ez az ur, aki a kegydijas 
szarvasmarha kifejezést hasz
nálja, ezzel nem elégszik meg, 
hanem még provokálja is a 
visszasértettet és ráadásul ke- 
resztülszurja a kardjával. Aki

Ped'g bizony mondom,
vastam ma egypár hírlapi cik-i ment összes pártjaival szemben találja 
két, melyekben nemezist és eh- magát.

keresztülszurta a másikat ez ügyihez hasonlót emlegetve beszél- A Fejérváry kombináció meghiu- 
életerős ember, aki most kéz-' nek a halálos kimenetelü par. múlásáról két verzió kering.
dett nyilvánosan szerepelni, a lbajró| Rettenetes bűnt követnek ,Az egyik szenet Bejervaniwk ne,n 
má<5ik oov óvpc omhor ..ti ' J KtUtncies DUtit KOveintK sikerült az. összes miniszteri tárcá- máuik egy Go éves ember, aki- ej nemzet igazsága ellen. ; kát betöltenie s ez a kudarc mód- 
nek a keze mai el volt torve,, Érteném, ha emberszeretetböl; felett elkeserítette.
a lábai megroppantak, ütere akarnák mentegetni a nárbait A másik verzió szerint Herczl dr, meszesedik | ™ ek T e", Írig lendö hőset családjának

segbol anyna kivetkőzött akutok, vigasztalására sietnének a hős- 
p_e^^en. lieHlez’s  ̂ keresnek.. nej., vagy ha az igazságszolgál

tatásban már e'öre a könyörü- 
letet akarnák ébresztgetni tisz-

Vérfagyasztó cinizmus.
Vájjon ez a fiatal ember — 

a római katholikus egyháznak, 
a szeretet egyházának védel
mére alakult pártnak hive — 
nem elégedhetett e meg azzal, 
különösen mikor ö kezdie a 
sértést, hogy visszasértette azt 
az öreg embert sokk <1 vast i 
gabban, mint ez sértett? Meg
elégedhetett volna. De hát a 
lovagiasság és a politikai nagyra- 
vágyás nem elégedett meg enyi- 
nyivel. Vér kellett.

1 >e hát a kérdésnek nem ez
zel az oldalával akarunk fog
lalkozni, hanem azzal, akik ezt 
az esetet politikai némezisnek 
tekintik.

Azt kérdezzük, megszabad-e 
a nemzet szentséges igazságát 
sérteni azzal a gyanúsítással, 
hogy ennek a nemtöje egy él
tes ember vérére szomjuhozik ?

Azt kérdezzük, meg szabad-e 
gyanúsítani a parlamentet, nem 
is megyek enyire, csak a par
lament mai többségét azzal, 
hogy ezen halálos kimenetelű 
párbaj eredményében, ebben a

nek az oka ilyen kifejezésekben menti többséget is. 
keresendő: szarvasmarha, röhög, | Az Isten óvja meg a magyar A mai napirenden különösen 
szamár? embert attól, hogy ezen cikk megint Kossuth Ferenc indtványa

Azt kérdezzük, bir-e a magyar írók szellemét magáévá tegye, szerepel. Ma igen érdekes vita lesz.
igazságtól elválaszthatatlan lova i 
giasság fogalmával az, aki ezen 
igazságot azzal meri meggya
núsítani, hogy durva kifejezések 
nyomán támadt vérontással kí
vánja nimbuszát emeltetni.

Nem és százszor nem.
ol-

a politika porondján épen a mostani 
viszonyok között elkerülhetetlen, — 
vesztére megy. Úgy szól a fáma. 
hogy Herczl tanár ezt a véleményét

.. . , . . . , , írásba is foglalta. A család ennektán a parbaj megvívásakor fcl-[a|apján Wrl6e a kirAlyti ne ragasz. 
merültvégzetszerü körülmények-; kodjék régi hü emberéhez.
kel. Sőt mindenki előtt szeretet- A folyosón egybehangzó jelenlétek 
tel hajolnánk meg, mikor segít- alapján ina az a hir tartotta magát.

hogy Fejérváry eddigi misszióját át
adja Ciráky Béla grófnak, a ki foly
tatja a kormányalakítási kísérleteket.

Hogy milyen eredménynyel, az 
előre látható Ugyanis a szabadelvű- 
P
táinc. \  vamiarna. az onano vatniariiat meg

séget szentebbnek tartjuk niég!alHk\ t in(lg Ettyébiránl ugy érlesü_ Mehet csinálni Kossuth javaslata alap- 
&z igazságosságnál is, inert eb- lünk, hogy a szabadelvüpárt már a ján. Nagyon helyes, ha a Széli-Kör
ben néha szükségszerűen a í közel napokban értekezletet tart, bér féle vámtarifát vesszük alpul, 
könyörtelenségnek kell megnyi- melyen egy pártközi konferenciának Kossuth Ferenc indítványát elfogadja, 
latkoznia a ftlsöbb társadalmi esz,néj° loo szőnyegre kerülni. j (Éljenzés a baloldalon.) 
rend érdekében.

De minden igaz magyar em
bernek tiltakoznia l eli az ellen, 
hogy ezen ijesztő kimenetelü 
párbajt a magyar nemzet szent 
igazával, a magyar nemzet netn- 
töjévcl hozzák kapcsolatba. Es 
megvagyunk győződve arról, 
hogy minden magyar ember til-

ván az egyik párbajsegéd felháboro- a nyelvkérdés dolgában, melyet bizony 
dással beszel egyes hírlapi tudósi-1 homály vesz körül. Sürgeti, hogy az 
tusokról, melyek szerint az összefér- j önálló vámterület felállításával ipari 
hetlenségi bizottság a tragikus eseti állammá alakuljunk át. Ismételten

ségőre siet annak az embernek, 
aki a párbaj eredményét látva 
kétségbeesetten kiáltott föl:

— Nem tudom, mi lesz ve
lem. Talán bele is örülök.

A szeretetet, a könyörületes

takozik is ez ellen és nem fog 
hallgatni azokra a cikkírókra, 
akik a magyar nemzet igazsá
gát, a magyar nemzet nemtöjél

társítják ezzel a párbajjal, sértve 
ezen igazságot, a nemzet nem- 
tőjét, de sértve magát a parla-

A helyzet.
(S a já t tudósítónktó l).

Budapest, május 30.

A Fejérváry-kombináció tehát meg-1 II órakor nyitja meg az ülést, 
hiúsult. Ez előre látható volt, mert 
hiszen lehetetlen lett volna existálnia 
egy olyan kormánynak, mely a parla-

előnyökről nem szívesen mond le.
)irt csak olyan kormányt hajlandó j Kérdés, hogy milyen legyen az ánálló 
adogatni, a inelv alkotmány és tö r-! íáratarifa Az 6,lilló rtmUriKl

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőhöz ülése.

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

Budapest, máj. 30.

Még ma is a tegnapi Keglevich
tragédia hatása alatt áll a folyosó, rendezkedésre nézve nyíltan és ha- 
Ma is arról beszélnek és Szabó 1st- tározottan rendelkezik, nem ugy mint

dacára belefogott tegnap Keglevich 
ügyének tárgyalásába. Günther An
tal a bizottság alelnöke is sietett 
megcáfolni ezt a valótlanságot.

A jobboldalról Tisza István gróí. 
készül felszólalni, a baloldalon Fo- 
lónyi Géza, Lachne Hugó és Szabó 
Kálmán vannak szólásra fejegyezve. 

Justh Gyula elnök háromnegyed

Elnök beterjeszti az összeférhetet
lenségi bizottság jelentését, hogy 
Keglevich ellen beszüntette az eljárást.

Tekintettel Keglevich temetésére 
a mai ülés már egy órakor véget ér.

Zlinszky István összeférhetetlenségi 
bejelentést tesz Percei Dezső ellen 
azon címen, hogy királyi kegyelemből 
nyugdijat élvez.

Az összeférhetlenségi bizottságnak 
kiadatik.

Következik az autonóm vámtari
fáról szóló indítvány tárgyalása.

Rubinek Gyula: A mit tegnap itt 
Károlyi Sándor gróf a gazdák ve
zére elmondott, azt teljes terjedel
mében aláírja. Szükségesnek tartja, 
hogy a magyar mezőgazdaság tör
vényhozás: utón szervezett érdek- 
képviseletet nyerjen. A börzereforumra 
van szükség. A Széli-Körber vám
tarifa kedves a gazdatársadalomnak, 
a mely már igy kilátásba helyezett

Szabó Kálmán ujpárti elfogadja 
Kossuth indítványát egészében és 
részletében. Örül annak, hogy Ma
gyarországon is kezd kialakulni már 
a gazdasági közvélemény. A 67-es 
kiegyezés egyik legkitűnőbb saját
sága, hogy az önálló gazdasági be-

pr. J tc isz ler  1  ontotudor

Iz g y íg y íttU z e te
S zabadN  n, M á r ta - íc r h ia  part?, Vasút mellett

GvfitfVfflödok * tnassa92' Vizcura,szíusaVas fürdői? (ttauhrttni).v q v g jm v u v q . vjlla||yozá5t Mábbá oWo5Í lo m ---------- Telefon 2 1 1 . sz. 
prospectus *

Javalva van: az id e g b e te g sé g e k n é l mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél. 
A lég ző  szervek  b e t e g s é g é n é l: tüdőhurut es nehéz légzésnél (asthm a). —  G y o m o r  
és b é lb a jo k n á l: székrekedésnél. —  S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynel. Mérsékelt árak. "M Nyákon at frissítő  fürdők.
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kije'enti, hogy elfogadja Kossuth in-’ A beszentelést délután három óra-
ditváuyát. (Éljenzés és taps a bal- kor Novák István erzsébetvárosi 

.1 I plébános végezte nagy segédlettel. A
olUalon ’ i lehető legegyszerűbb gyászszertartás

Laehne Hugó: Kossuth I'erenc ,n’ ' U[£n a koporsót kivitték a keleti 
ditványát elfogadja. Gyanúsnak tartja,! p^|yauj varl.a) ahonnan 3 óra 3ő 
hogy a miniszterelnök, aki eddig ] perckor Rákóra szállítják Ott holnap 
mindig merkantilista vizeken evezeti,| délután helyezik örök nyugalomia
most egyszerre agrárius lett. Ebben a c,a 'a *̂ s |,bot 
lehetetlen politikai célzatot nem látni.
A nép elszegényedése, a kivándorlás 
aránytalan növekedése kényszerítenek 
bennünket arra, hogy az eddigi rend
szeren változtassunk. Az önálló vám
terület behozatala, melyhez — ezt 
megengedi — bizonyos átmenet ok
vetlenül kell. bizonyára egész más 
állap ttokat fog teremteni. Az önálló 
vámterületet meg kell csinálni és Íó1 i 8ü|yedt 
meg kell csinálni, mert akkor lesz' 
iparunk és világhírű mezőgazdasa
gunk. (Éljenzés balfelől)

Elnök: Polonyi Géza beszélne most, 
de ő hosszasabban akar beszélni.
Egy órakor pedig nem szakíthatjuk 
félbe. Tehát fügesszük fel most a
tanácskozást.

A Ház hozzájárni.
A holnapi napirendre folytatólag 

Kossuth Ferenc indítványa tűzetik ki.
Ülés vége.

Gróf Keglevich István ha
lála.

Gróf Keglevich István rendkívüli 
körülmények között beállott halála 
az egész országban kínos megdübe- 
nést és nagy részvétet keltett. Az or
szág minden részéből harmadával 
érkeztek a gyászoló családhoz a 
részvét táviratok.

A holttestet ma boncolták fel a 
törvényszéki orvostani intézetben.

A boncolás megkezdése előtt dr. 
Perémy Gábor vizsgálóbíró több 
kérdést vétetett jegyzőkönyvbe, ame
lyekre a boncoló orvosoknak véle
ményt kell mondania.

A boncoló orvosoknak arra is kell 
felelni, bogy a sebből lehet-e arra 
következtetni, vájjon a gróf maga 
esett e ellenfele kardjába, vagy Hencz 
Károly szurta-e keresztül.

A boncolás 9 ’órakor kezdődött, 
mégál lapították, hogy a kard a bal 
mellkas második és harmadik bor
dája között hatolt a testbe és az
egész mellkast keresztülfurva a bal í A torpedótámadás naplemente ulán
lapocka alatt jött ki a testből. A j történt. A főhajóhad támadását 28-án
kard kereszlülszuita a szivet és a bal j nyitotta meg, amikor is több orosz 
tüdőt a két lebeny közt. A halált
belső elvérzés okozta. Későbben lál-
ták, hogy a szíven borzalmasa seb .[ ve>ztesege a következő. Két parti 
Az egész szív meg van nyitva. Vé- páncélos, öt cirkáló, két külön szol-
leményt csak néhány nap múlva 
mondanak.

Boncolás közben a Nemzeti Szín
ház küldöttsége jött a boncolóterembe 
s a színház nevében hatalmas babér 
koszorút helyezett a boncolóasztal 
fejrésze alá.

A holttestet a boncolás után fel 
öltöztették, érckoporsóba tették és 
diszturgonon kiszállították akerepesi- 
uti temető halottasházába. A furgon 
tetejébe rátették a Nemzeti Színház 
koszorúját is.

A halottas ház balszárnyán lévő 
teremben már kora reggel felállítot
ták a ravatalt. Eekete, ezüstdiszitésü 
baldachin alá terítették ki a holt
testet, melyre a baldachin öt vörös 
ablakán keresztit, átszürődö napsugár 
misztikus fényt vet.

A ravatal us termet gazdagon föl- 
diszilették délszaki növényekkel ék 
friss tavaszi virágokkal.

A háború.
L o n d o n , május 24.

A Da'ly Maiinak azt jelentik 
Washingtonból, hogy a tengerészeti 
minisztérium táviratot kapott Tokió
ból, hogy Roszdesztvenszki ,.Knyasz 
Szuvarov1, nevű zászlóshajója m agá
val Roszdesztvenszkivel együtt el-

L o n d o n , május 30.
A Daily Telegraph jelenti Tókió- 

ból: Az orosz hadihajók Ivanio ma
gasságában japán területre érkezett, 
Cusimálól 15ö mértföldnyire és föl
húzta a fehér lobogót, lvanicban a 
japán Vöröskereszt ápolása alatt 300 
legnagyobbrészt megsebesült tenge
résztiszt van.

W a sh in g to n , május 30.
(Reuter.) Takahira japán követ 

tegnap Tokióból hivatalos táviratot 
kapott, mely részletezés nélkül azt 
a hirt tai lalmazta, hogy a japánok 
tengeri győzelme teljes és döntő.

L on d ou , május 30.
Amidőn az orosz hajók közt zavar 

kezdett támadni, Togo a japán part 
felé szorította őket, hol az összes 
japán zászlók alatt harcoló hajók 
támadtak. Az orosz hajóhadra inté
zett több torpedótámadás a leg
nagyobb sikerrel járt. Valószínű, 
hogy az orosz hajók, amelyeknek 
sikerüli elmenekülniük, elérik Vladi- 
vosztokot.

L o n d o n , máj. 30.
A japán követség Togo táviratai

nak egész sorát közli, melyekből 
kitűnik, hogy az egyesült japán hajó
had a balti hajóhadat 27-én nappal 
Cusima közelében támadta meg és 
legalább négy hajót sülyesztett el. A 
japán hajókban esett kár jelentéktelen.

hajó megadta magát. Az oroszok

gálatra rendelt hajó és egy tor- 
pedózuzó elsülyedt, két páncélos 
hajó, két parti páncélos, egy külön 
szolgálatra való hajó és egy Lor- 
pedózuzó zsákmányul esett.

P ária , május 3<>.
A Matin londoni tudósilója jelenti,

hogy mértékadó japán helyről a kő 
vetkező kijelentést vette: Japán újabb 
békefeltételei talán megalázók lehet
nek Oroszországra. Mindenki meg
értbeli. hogy Japán ma már nem 
szabhat olyan feltételeket, mint. há
rom hónap előtt. Most már Japán 
nem szándékozik Oroszországgal 
szemben nagylelkűnek lenni. Minél 
tovább tart a háború, annál kemé
nyebbek lesznek a japán feltételek. 
Oroszországnak meg kih fii dili Ja

[ pátinak vagyonban és vérben hozott 
i áldozataiért, naponként megismétlődő 
[gondjaiért és veszedelmeiért. Ha 
Pétervártt nem látják tisztán, hogy 
Oroszország Japán feltételeit elfo- 
gadhatja-e a nélkül, hogy magát er
kölcsileg és anyagilag teljesen legyő- 
zöttnek ne nyilatkoztassa ki, akkor 
Rosdesztvenszky veresége nem hoz
hatja meg a békét.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és múzeum. N> 
jz«rdáti ós szom baton délután 3-t ál b-ip 
Vasárnap délelő tt 9 tői 12-ig.

Május 31. A szabadkai tanítói i«rá>kör 
ülése d. e. 9 érakor a központi elemi is
kola ítidztennébeu.

J u n iu s  lió 1. A nyolcadik köri polgárok 
Ortían-iinnepélx o (P in á n  3 órától má nap 
reggel 3 óráig

Juuiu s 4. H angverseny a főgimnáziumban
Junius 11. A m. á. v. abiszti kö r mii

pártoló osztályának műkedvelői szinieb’adasa 
a várod színházban.

Junlu s hó 12-én a M agyarországi Fa- 
munkás >k S zabadkai S zak cso p o rtén ak  azin- 
eloadá^sal egybekö tö tt tánc vigalma a Ka- 
s iné kertjében.

Juuius 12. A szabadkai !-«•» nőegylet és 
a szent Antal kenyere cimii kadi. népkonyha 
népünnepélye.

O rszágos v á sá r . Zombor jun im  4 ós 
5-dikén.

Juuius 22. A magyar as/taltaitársaság 
m ajáli-a.

n

— K eresztjáró  napok. Ősrégi 
szép szokása a katholikus egyháznak, 
hogy az Áldozó-csütörtök előtti há
rom napot, hétfőt, keddet és szerdát 
imádságba merülve tölti. A hívők 
sokasága könyörögve jár egyik tem 
plomból a másikba, esdve a Minden
ható áldásáért E magasztos ájta- 
tosság onnan ered, hogy az ötödik 
században, 409 táján Franciaországot 
számos elemi csapás sújtotta. Min
denki az Ur akaratát látta e csa
pásokban érvényesülni s Vienne szent 
életű püspöke bárom napi böjtöt 
és közájtatosságot rendelt el az Ur 
kiengesztelésére. Ez ájtatosságokat a 
jámbor püspök maga vezette Es a 
haragvó Ur ismét áldásival fordult 
az ő népe felé. Ennek az esemény 
nek csakhamar Ilire futott az egész 
keresztény világon s a közájlatos- 
ságok elterjedtek. A „Keresztjáró4 
nevet onnan nyerték e napok, hogy 
faluhelyen nem lévén több templom, 
rendesen a határban álló kereszthez 
vonultak körmenettel. Szabadka ka 
tholikus lakossága a keresztjáró na 
pok elsőjét tegnap a szokott vallási 
kegyelettel ülte meg. Egész délelőtt 
zugiak a harangok s a bucsusok 
nagy kürmenetben vonultak egyik 
templomtól a másikhoz.

— A tű z o ltó  fő p a ra n csn o k  n y u 
g a lo m b a n . Kiváló érdemeket szer
zett férfiú válik meg egyelőre a 
közeljövőben a közszerepléstől. — 
Scossa Zoltán tűzoltóparancsnok ina 
benyújtotta nyug ijaztatása iránti 
kérvényét s egyben kérvénye eliuté 
zéséig hat heti szabadságot kért. A 
szabadkai tűzoltóság, melynek min
taszerű képzettségét nem csak a 
belföldi, de a külföld legkiválóbb 
szakfértiai és szakszervezetei is is 
mélelten elismerték, szervezésénél 
és mindezideig vezetésénél is Scossa 
mindig az elsők között volt és ki 
váló érdemeiért sok kitüntetésben 
volt része. Törhetlenül állott a szi
véhez nőtt tűzoltóság élén s régóta 
fejlődő betegségét is ismételten le
küzdötte. Nagy akaratereje most 
sem törölt meg. hanem épen azok. 
a kik a legjobban becsben tartják, 
legközvellenebbb környezete vette rá,

hogy az izgalmakkal járó állást el
hagyja s helyét engedje át másnak, 
aki talán előde példáján indáivá, 
méltóképen fogja a nagyfontosságu 
állást betölteni. Mi reméljük, hogy 
közéletünk egyik legrokonszevesebb 
szereplőjét, az igazán jól megérde
melt nyugalom napjaiban is ott 
fogjuk látni, ahova a köz érdeke 
szólítani fogja.

— Ki n evezés. A pénzügyminiszter 
Csepelia Tamás földinket, aki c<ak 
a közelmúltban lett a zornbori adó
hivatalhoz adóhivatali segéddé ki
nevezve, .1 hivatalos lap mai hír
adása szerint az óbecsei adóhivatal
hoz ellenőrré nevezte ki.

— a birósiiirok köréből. A sze
gedi kir. Ítélőtábla elnöke Uhlmunn 
Kamilin zornbori járásbirósági díj
talan joggyakornokot a vezetése alatt 
álló ítélőtábla kerületébe díjas jog- 
gyakorrukká nevezte ki. — Az igaz- 
ságügyminiszfer Kristó Nai/i/ Bálint 
zornbori járásbirósági dijnokot a 
bácsalmási járásbírósághoz Írnokká 
nevezte fi.

— A közkórh  i/.i f í is z e r sz  < Ritán
A kórházügyi bizottság ma délután 
a városháza tanácstermében ülést 
tartott, melynek tárgya a közkórház 
füszerszükségletének szállítására meg
tartott árlejtés volt. A bizottság a 
szállítással, mint legolcsóbb ajánlat
tevőt, Rukovina Nándort bizta meg.

—  A Szab dki városi m agyar * •
fő g im n á z iu m  ifjúsági ének és ze
nekara 1905 juuius hő 4 én (vasár
nap) d. u. 5 órakor a tanintézeti 
épület tornacsarnokában a zongora 
alap javára Szegő Nándor 9 éves 
bajai születésű cimbalomművész és 
Sárkány Viktor budapesti gordonka 
művész közreműködésével hangver
senyt rendez, melynek műsora a 
következő: I. 1. M. W. Balfe A négy 
Hauinons fiú, nyitány, zongorán négy 
kézre játszák: Homonnay Tivadar és 
Mamuzsich Mihály 7. osztbeli tanulók. 
2. Rudnyánszky Gyula, A műkedvelő 
fotográfus, monológ, előadja: Hérmán 
Dezső 8. oszt. tanuló. 3. Magyar 
népdalok, játszák: gordonkán Sár
kány Viktor, cimbalmon Szegő Nán
dor. 4. Diirner, Tavaszi dal, énekli 
az ifjúsági énekkar, ö. Moskowszky 
As dur keringő, zongorán játsza: Ma
muzsich Mihály 7.o. tanuló. 6. Arany 
János Tetemre hívás, melodráma, 
zenéjét szerzé Révfy Géza, szavalja: 
Márczy Róbert t>., zongorán kiséri: 
Mamuzsich Mihály 7. o. tanuló. 7. 
Kacsok Pongrác, János vitéz, a) Egy 
rózsaszál. . . b) Bagó második dala, 

ifjúsági zenekar. 11. 8. 
A hajdúk hadnagya, a) 
b) Egy kék szempár, 
játsza: Szegő Nándor, 

9. Marschner Henrik Éji dal, énekli 
az ifjúsági vegyeskar. 19. Dancla Petit 
simphonie, trio két hegedűn és zon
gorán játszák: Homonnay Tivadar, 
Iványi Lajos és Mamuzsich Mihály 7. 
o. tanulók. II. Pacius Frigyes Finn 
zene, énekli az ifjúsági vegyeskar. 
12. Ábránd, előadja gordonkán: Sár
kány Viktor. 13. Magyar népdalok, 
gordonkán és cimbalmon előadják: 
Sárkány Viktor és Szegő Nándor. 
14 Franké Th. Keringő, játsza az 

j ifjúsági zenekar.
. — M űkedvelői e lő a d á s. A m.
já. v. altiszti kör müpártoló osztálya, 
mint már jeleztük, pünkösd vasár
napján műkedvelői előadást, rend-’z. 
A tiszta jövedelem egy része a 
mentőegyesületei illeti meg. Szilire 
kerül a Próbaházasság című vígjáték, 
melynek próbái Deinidor Imre dr. 
rendezése alall már serényen foly
nak. A főszerepet egyik legjobb mű
kedvelőnk, Pietsch Ferencné úrnő 
játsza. Vencel Lajos menlőparaucsnok

előadja az 
Barna Izsó 
Imre dala, 
cimbalmon
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volt szives magái a vállalni egy élőkép 
rendezését a színdarab előadását 
megelőzőleg. Az érdeklődés a mű
kedvelői előadás iránt már is nagy. 
A rendőrség ez utón is felkéri a 
páholyjogtulajdonosokat, hogy junius 
hó ő-dikéig váltsák ki páholyaikat.

— Az e lté v e d t  szarvas. A ta- 
vankuti szállási gazdák ma ritka 
jeleire bukkantak Egy fiatal szarvast 
pillantottak meg a gabona földeken, 
csakhamar lóra kajiott néhány fiata
labb gazda s üldözésére indultak. 
El is fogták az alig két éves szarvas- 
borjúi s behozták a városházára. Itt 
nagy nézőközönsége volt az errefelé
ritka állatnak, mely félénken húzódott 
meg az udvar egyik szögletében 
Utánjárás folytán megállapították, 
hogy a fiatal vad a Ninnód vadász- 
társaság vadászkertjéből került ki, 
hová még ma vissza is szállították.

— Nluuyar T liá lia . A Nemzeti 
szállodában mától fogva a színész- 
egyesület tagjaiból szervezett daltár
sulat szórakoztatja a közönséget. A 
vidéki színészet jobb erői közül 
többen vannak a társulati tagok 
között, kik úgy az énekszámokban, 
mint pedig a könyedébb színpadi 
müvekből vett kivonatos müsorszá- 
mokban élvezetes és színpadi niveon 
álló előadást, produkálnak. A közön
ség a mai előadáson különösen

hogy grófja is nála akarja törvény
telen gyermekét elhelyezni, azért 
jött el megnézni Bakonyiékat. Azóta 
már többször volt itt érdeklődött 
a kisgyermek iránt Pénteken este 
is megérkezett és Bakonyiéknál — 
aludt. Bakonyi nem volt otthon és 
igy csak asszonynyal beszélhetett.

Megegyeztek abban hogy 1-én el
hozza a gróf gyermekét is. Az asz- 
szony később a gyermekekkel együtt 
lefeküdt. Azonban reggel 3 óra után 
a gyermek iszonyü jajgatására fel
riadt az asszony, ki hátán és arcán 
fájdalmakat érzett. Fürst ugyanis 
leöntötte a gyermeket vitriollal, miből 
néhány csepp az asszonyra is hullott. 
A kis gyermeket a vitriol teljesen 
összeégette, úgy, hogy valószínűleg 
megvakul mindkét szemére.

A rendőrség megindította a nyo
mozást. Valószínűleg látszik, hogy 
Fürst valakinek a megbízásából akarta 
elpusztítani a kisgyermeket.

T Á V IR A T O K
Ny a k sz i r í  ni e re  vert ése k .

Budapest, május 3 '’. Szegzárdról
jelentik: A Tolna községhez tartozó 
Rajnád pusztán Szabó István legény 
állítólag nyakszirtinerevedés tünetei 
közt meghalt. — Zsolnáról Írják,

Véghelyi Angela szubrett, Szalai hogy Kottasón a napokban egy nyak- 
Vilma énekesnő, Zsoltoványi és szirtmerevedés tüneteivel megbete
Berényi komikusok szereplését fo-1 gedett gyermek meghalt.— Strazsón 
gadta rokonszenvesen. Az előadás egy parasztasszony szintén nyakszirt-
befejezéséül az Elő szobor cimü merevedés tünetei között inegbete- 
bohózatos operetté kivonatot adták gedett, de felgyógyulását remélik.
nagy tetszés mellett.

—  K ém iile te s  sz ö r n y e te g . Zom-
borban Schnubert városi Ilivatalszol-

Á lía lános sztrá jk .
B udapest, május 30. Ma a fő

gának macskája egy eddig nem ' városban közel százezer munkás
? .. . . i __n .. •!'__ or/lnóíl/rd Áa íoithallott szörnyeteget hozott a világra. I sztrájkol és taitani lehet az általá-
A világra jött torz alaknak ugyanis (nos sztrájktól a vas- és fémmunká- 
rendes előtestéu, tején és 4 lábán | sok érdekében Az általános sztrájk-
kivtil két hátsó teste és ezen ismét 
négy lába van. A szörny a napvi
lágra jötte után még pár napig élt. 
A zombori gymnáziumi természetrajzi 
gyűjtemény tár fogja kitömetni a rit
kaságot.

Vitrio lla l n ie m k ito tt liu.
Szombathelyről jelentik: Tegnap 

reggel fél 4 órakor egy ismeretlen 
ember az itteni Újvilág utcai 2. 
számú házban vitriollal leöntött egy 
két éves gyereket. A eset előzményei 
a következők:

TÖRVÉNY KEZES.
A fe le sé iig )  llk o s  ren d őr. Nagy 

Szentesi Orbán zeutai rendőr, akit 
feleséggyilkosság miatt a szabadkai 
kir. törvényszék ló évi fegyházbün
tetésre ítélt védője utján az Ítélet 
ellen több rendbeli semmiségi pa- 
naszszal élt a 92. § nem alkalma
zása miatt is. A kir. kúria, a sem
miségi panaszokat, mint alaptalano
kat elutasította, minélfogva az ítélet 
jogerőre emelkedett s holnap lesz 
Nagy Szentesi előtt kihirdetve

A d iszn ó to r  v en d ég e l. A szegedi 
ítélőtábla tegnap három szabadkai 
szerb legény bünpörét tárgyalta, akik 
egy disznótor alkalmával erőszakkal 
behatoltak Kovacsics János házába. 
A szabadkai törvényszék ezért Ko- 
punovics Milánt másfélévi, Vojnics 
Mátét és Polyakovics Andrást pedig 
egy egy évi börtönre Ítélte. A tábla 
mai tárgyalásán az első legény bün
tetését helyben hagyták, a két. utób
biét pedig felére szállították le.

N ém etből: K U rm öczy Ernő.

—- Ez a szerencsém mindig megvolt. 
— Persze nem fütyültél, he?! 
Durand felelni akart, de az enyves-

kezű hirtelen hallgatásra inté.
— No. mi lesz?

• J .

dön s fejét odazuzta a vaságy lá
bához.

A porkoláb s a börtönőrök azon
nal előrohantak s élesztgetni pró
bálták, de hiába. Durand János 
meghalt.

11.
A rendörszobaban.

Lefiot vigasztalhatlan volt a nem 
várt fordulat miatt, mely az egész 
rendőrséget kihozta sodrából, ö  a 
kötéltáncosra gyanakodott egyre. 
Igen ám! De hogy derítsék ki most 
a valót. Most már akár újra kezd
hetik.

Párisban egyébről sem beszéltek, 
mint Durand titokzatos, hirtelen ha
láláról, kinek személye úgy látszik 
összefüggésben volt a titokzatos le
lettel. Egy újabb felfedezés csak nö
velte az átalános iszonyatot és ér
deklődést.

Az Eustach templomban tizenegyet 
kongatta az óra. Ködös, szürke nap 
volt. Kies szél sivitott szerte száguldva 
az utcákon. A vásártéren egy öreg 
rongyszedő haladt át egyenesen a 
rendőrszoba felé. Hátán batyu, kezé
ben kampós botja s kabátja alatt, 
valami rejtett tárgyat szorongatott.

Fölhaladva a lépcsőn, batyuját oda 
vetette a tolyosó egyik sarkába s 
belépett az irodába. Két rendőr volt 
ott csupán; egyik álmosan pisloga- 
tolt a pádon, a másik újságba te
mette arcát.

— Ejnye! ki szél hozza errefelé 
Mihály apó? — kérdezte az egyik, 
— már bizonyosan valami ritka le
letre akadt, mi ?

A rongyszedő arca a szives foga
dás dacára is csak olyan rideg, sö-

kinyílt s az esti levest adogatták a 
foglyoknak sorba.

,, , , , , , . , . , — Nem tartasz velem? — kér-ál akarnak felelni a gyárosok azon dezl(} Dupand g külélláncüst mikor 
atarozatara, hogy beszüntetik az^ nnin ,n, ,

kát 
hatái
üzemet. Eddig beszüntették a Ganz- 
gyár kőbányai waggongvárában —
A Wolfner és Mauthner féle bőr
gyárak is követik ezt a példát. Több 
gyáros kérelmére katonaság őrzi a
gyárakat. A 311,000 sztrájkoló fém- n(Jm ha|,an . a |ód4st
munkás kilenc sztrajklanyan oszlott ° J
meg.

A gyonszurt munkás.

A vizsgálati fogház nehéz ajtaja maradt.
— Félig-meddig, Monton uram! 

félté — épen azért személyesen 
akartam általadul.

— Ohó! még kiváncsivá tesz az 
öreg! Mi a fránya lehet?

(Folyt, köv.)
az nem mozdult.

— Nem vagyok éhes felelte mo
gorván.

— Talán az fáj, hogy Máli nincs 
veled ?

A kötéltáncos úgy tett, mintha

B udapest, május 30. A Viktória- elégedni vele.

Hát legalább a tálamat add 
ide! itt nem igen gyakran tálalnak 

s ha kapunk valamit, meg kell

Felelőt) bzerkoNZtö:
D L «  O V I C H I »  K E. 

Lftptubkjdtfiiosok l A Z A L A P I T Ó k  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szá m : 62.

Öt fajból álló, 25 kapa
malom mellett ma re gél halálos A kötéltánczos már ott tartotta

Mint egy két évvel ezelőtt egy 
Weinberger Hedvig nevű nyitrai ugyan nehéz lovassági kardokkal,

kimenetelű néppárbaj volt. Két mun-i kezében a tálat. Dühösen nyújtotta 
kás állott, egymással szemben, nem oda togolytársa felé.

területű
f f

járásbirósági gépiró nő szombat- ! hanem élesre fent késekkel, Szőke 
helyre jött és itt Ács Irina szülész- István és Katona Bálint, 
nő Bakonyi szombathelyi gyepmes-J — Mondtam már ha még egyszer 
tersegédnél helyezte el a gyermeket a szeiein elé kerülsz, abból halál 
hol az gondos ápolisban részesült, lesz — mondotta Szőke haragosan.

Mint egy öt héttel ezelőtt egy is- — Meglátjuk, — felelte Katona, 
merellen férfiú jött Szombathelyre,! Szőke kést rántott és Katonára ro- 
aki Fürst Elemérnek mondotta ma- hant. Ez is előhúzta kését és tárna 
gát és hogy Vácott gróf Csáky , dója felé szúrt. A kés Szőke nyakán

r  *— Tán inkább magadnak tartot
tad volna? — kérdezte a 
gúnyosan.

Az enyveskezü nem felelt; ahogy! Piafin a uárnclinaf bA»i<h<>» azonban Durand az első kanalat aj- e,dt,° 3 varos,,93t kOZelfben. 
kához emelte, megborzadva rázkó- Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal 
dott össze.

Ami e pillanatban történt, meg 
magyarázhatlan volt. Alig nyelt le 
pár kanállal Durand a levesből, lián

•1 »• s z ó . o

Lajos kertésze. Fölkereste Bakonyinét hatolt keresztül és átszurta a csigo-1 gos jajkiáltással zuhant le a földre;
és azt hozta föl küldetése okául, lyáját. párszor vergődve fordult meg a föl- i

Fitt 1 6 -1 7  éVes,
jó házból mittf szolra a tagyL’zsdL

ben fdV 'L-ttk. - w
Mii már minden ember tudja, Imgy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenezia-Fliiid =
csak „ k  A T O N  A -fé le *  „ k .  A .“ véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATONA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., I üveg 40 fillér. ---------- • »

igazi
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll lajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
K Budapesten: Török József gyógyszertára;
Kapható s zajKUjk;'in ■ Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut. 
w r  M egvizsgá lva  és v é le m é n y e z v e  I ~ £ 4 I

Illa már minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Essenczia-FInid

csuk „ k  A FO N  A -le le *  „ k . A ,“ védjcgygyel!
1 áratlan nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízhat, 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és has^-örcsöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytól insigb m stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvédynél 
--------------  csuznál, lagszaggatásnál stb.nél, --------------

Megvlzsiíálva és véleményezve ! “sjBfíl
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HIRDETÉSEK
feN  életnek XladeX és )<amburgcrnát

Konyliaberendezés
kerestetik meíivetelrc.

C ni a kiadóba.

,Milleniiiintelep“  Nagyösz.
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KIS HIRDETÉSEK.
M inden szó 3  f i l l é r  V astag  bet Ükből C  
f i l l é r  L eg k iseb b  h ird e té s  3 0  f i l l é r

Jd házi k ö sd  Kapható
ugyanott

Tiszta i s  jd

S “ kl ! x  Í K K  bútorozott szoba kiadó.
Az ételek kívánatra 
házhoz is hordáinak.

vebbet a kiadóhivatalban.

Eladó hordók M
ros hordók jufcányo áron kaphatók  N őj
enek Géza fű -zerkereskedőnél.

Gazdasszonyi állást í s r W £  ■
nián esetleg m int házvezetőnő m agányos 
család ál V ugnnac M agda. IV H orvá h u 
1? sz.

Varró leányok Í ± X , T a n u ló
esek  hon

véd ruha  elkészítéséhez. Aki m ár a varrás 
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfi szabó VI. Torm a u tcatO ó

Irodai alkalmazásra
leány esetleg fu ta l em b.a kerestetik . 
Széchényi tér. 1 0 1.

Fogas szekrény
festetik m egvételre. Cim a kiadóban.

M i n d e n

ü z le t e m b e r

és

ÖzV. Centi Ferencné,
Széchenyi-tér 103.

csomagolópapír
lapunk nyomdájában

i<ki’dtiRént

i czikkek,
y
Érzékeny lemezek,

Papírok,
Csinos kartonok.

Te jes felszerelések,
Vegyszerek,

Alványos es
Kézi kamrak

nagy választékban.

Kaphatő.

u . i n . :

M o ly -ir tó
rttVUCaMfal kipróbált, biztos, kellemes illatú moly por. 1 kó. <> 
\R l  JM Cilii Ul, k o ro n a , dobozokban 50 fill., 1 kor. és 1.50 fillér.

liaphtaliu, I ső rendű, a legolcsóbb napi árban.
MaIa^U 9'*rtó szerek  

valamint JjUlV »l>Cl dobozokban 
50 fillér és korona.

p'ra’oin , a legújabb poloska irtó szer; szagtalan, 1 üveg 1 kor.

M ~ z / V-/

5 M -  és ruszin-bogár,

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

drogua üzletében S zab ad k án , K o ssu lh -u tcza .

Szép és tartós szőlője
csak annak  lesz, a ki Ingyen  kéri M a
gyarország legnagyobb sző lő iskolájának  
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állam i 
segélylyel és állam i felügyelet m elle tt 

lé tesü lt

szerencsés
ha az flz.lotének reklámot csinál ás 
azokat hladcb és Hamburger v ll- 
lanrerőre berendezett könyvnyom

dájában készítteti.

D E U T S C H
czipőraKtára Szabadka, főtér 1 szám.

A L B E R T

Férfi ezugos tartós 

Férfi fÜZÖS Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxc pő

Valódi Goodyear „Világ-czipff. a jelenXor
éli?mert legjobb cipója. ■z

Tiszti cipő borjubőrből „ 4 7 5
Goodayer varrott.

Férfi fűzős cipő bői, elegáns 4. 

Férfi fűz. cipő Chevrauból „  5 50
Goodyear varrott

Férfi hegymászó cipő „ 6.75

piVatos fortnáK!

Ceány fűzős cipó'
fekete v. barna.

Olcsó !

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

csönöz.

Női ezugos cipő ft. 2 50 

NŐi fÜZÖS CipÖ, tartós „ 2 75 

Női gombos cipő, fekete „  3 —

NŐi fÜZÖS CipÖ, barnabörböl „  3"—  

LÖi fél CÍpÖ fekete bőrből „ 2' 

NÖÍ fél CÍpÖ barnabörböl >, 2 25 

Női fűzős cipó C hevrauból „  4'z.5

jó  anyag

Elegáns
Honi ipar

Mindennemű cipő,javítások elfogadtatnak és pontosan 
eszközönéinek

tj

Nyomatott, a kiadók Kladek és Hambnraer könyvnyomdájában Szabadkán




