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nek néhány sorát kell megvál őrség behozatalának szükséges
[A rendőrkapitányok.
toztatni.
ségét.
Az a törvényhatósági bizottság,
Az életfogytáig való megvá
Kilátásunk van arra, hogy
közbiztonsági szolgálatunk nem lasztás szükségességét más tör amely ezt magas hivatásának
sokára olyan kezekbe lesz le vényhatósági joggal felruházott tudatában megtette, bizonyára
téve, amely majd meg birja 1városok már régen belátták. így megteszi Szabadka polgárai
markolni a bicskázók kezeit, be például Szegeden a rendőrka vagyon és életbiztonságának ér
birja majd verni a részegen pitányokat igy választják meg. dekében azt is, hogy szabályduhajkodóknak éktelenül károm De ezekben a városokban más rendeletén változtatva kimondja,
kodó, a közerkölcsiséget sértő képen dolgozik is ám a rend miszerint legalább is a jövő
baromi szájait. Mikor a törvény- őrség, mint nálunk. És más tisztujitáson a rendőrkapitányo
hatósági bizottságunk akarta, képen is dolgozhatik, mert ál kat már életfogytiglan válassza.
Sőt tovább mehetne a tör
hogy úgy legyen és bölcsen lásában biztosan érzi magát
akarta; mert maga is belátta, minden esetleges rendszerválto vényhatósági bizottság. Kimond
hogy közbiztonsági viszonyaink zás, minden tisztujitási esély hatná a szabályrendelet meg
változtatásakor, hogy a most
a közerkölcsiség elfajulása kö dacára is.
zepette, már-már nem csak tűr
Es ha igy változtatnák meg működő kapitányokat életfogy
hetetlenek, hanem anarchia-sze- a szabályrendeletet, ezzel a tör tiglan megválasztottaknak te
rüek. A csendörség, ha felváltja vényhatóság semmiféle jogát kinti. Kimondhatná pedig azért,
majd rendőrségünket, jól fogja nem adná fel. Ezt azért jegyez mert mostani rendőrkapitányaink
végezni javitó munkáját.
zük meg, mert ilyen esetekben ezt a bizalmat és elismerést a
törvényhatósági bizottságtól mű
a
törvényhatóságok
mindig
jogNe higyje azonban senki, hogy
ködésűk révén megérdemelték.
nyirbálástól,
az
autonómia
fel
a közbiztonság mai züllöttségéért kizárólagosan a rendőrsé adásától tartanak.
A megyei jóléti bizottság. Zomget okoljuk. Bizony nem. Okol
Ha életfogytiglan választják is borból jelentik: Tegnap értekezett a
juk a közbiztonságnak az ál meg a kapitányokat, azért a köztörvény hatóság nyolcvan tagú jó
lamban divó rendszerét, mely választási joga megmarad a tör léti bizottsága, a melyen Karácson
sokszor megköti a rendőrség vényhatóságnak, és ez a fő. A Gyula alispánnak a passzív rezisz
tencia fokozására és Vojnits István
kezét és nálunk például illuzo- kapitányokat mindig ö maga vá bárónak
a törvény alapján álló kor
rissá tette még a rendőrség fegy lasztja meg. Sőt megmarad még mány ellen való' hadrakelés felfüg
verhasználati jogáról a’kötött a fegyelmi joga is. A köteles gesztését célzó indítványa állottak
törvényhatósági szabályrendele sége ellen vétő tisztviselő felett szemben. Egy szótöbbséggel Vojnits
tet is. Ezen gyökeresen változ csak úgy Ítélkezhet majd azután báró indítványa győzött. Az értekez
leten Fernbach Károly képviselő tíz
tatni kell tehát.
is mint eddig, büntetheti, el ezer koronát ajánlott fel a tiszviseA változtatás részben meg bocsáthatja. Legfölebb azt teszi lők esetleges kártalanítására.
történt a csendörség behozata majd lehetetlenné, hogy egy-két
E llenzéki vezérek k itüntetése.
elégedetlen
képviselő
meg
ne
lával. Vannak azonban még más
julius 27. A mai napon
fenyegethesse,
ne
terrorizál
változtatni valók is, így például
rendkívüli érdeklődés mellett tartott
hassa,
vagy
hogy
a
közeli
tisztokvetlenül változtatni kell azon,
városi közgyűlésen Kossuth Ferencet,
hogy a rendőrkapitányokat csak ujitáskor valami vélt, képzelt gróf Andrássy Gyulát és gróf Apponyi
hat-hat évre válasszák. Ez a jogsérelem miatt ellene ne agi Albertét 29 szóval 14 ellen díszpol
meg-megujuló választás sok te tálhasson, esetleg el ne buktat gárrá választották.
kintetben illuzorissá teszi a ka hassa talán épen a legjobb
pitányok függetlenségét, ami nagy rendörtisztviselöt.
A
vármegye
közgyűlése.
Minden jogfeladás nélkül ez — S a j á t t u d ó s í t ó n k t ó l . —
hiba nem is annyira a bűnügyi
teendőket végző kapitányoknál, a visszaéléseket szüntetné meg. Óriási érdeklődés mellett tartotta
mint inkább más rendőri teen De mennyi, mennyi előnyt bizto meg ma délelőtt Bácsmegye törvény dőkkel foglalkozó tisztviselőink sítana a mai választási rend hatósági bizottsága rendes közgyű
nél, ámbár még a bűnügyi al- szernek az elmondott értelem lését Latinovich Pál főispán elnök
lete alatt.
kapitányok is érzik e független ben leendő megváltoztatása.
A közgyűlés legfontosabb tárgyai
ség hiányosságát.
Nem kell ezt fejtegetni tör az állandó választmánynak a kor
Ezen is változtatni kell tehát vényhatósági bizottságunk előtt, mány intő szózatára és a passzív
rezisztencia fokozására vonatkozó ja
és pedig úgy, hogy a rendőr mely csak néhány hónap előtt vaslatai
voltak.
kapitányok életfogytig választas hangoztatta közbiztonsági álla A kormány leiratára vonatkozólag,
sanak meg. Ez pedig könnyű potaink türhetetlenségéts mondta az állandó választmány azt javasolja,
dolog; csak a szabályrendelet ki elvben egyhangúlag a csend hogy a közgyűlés tudomásul veszi
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ugyan a leiratot, de azért az abban
foglalt utasításokat figyelembe nem
veszi, minek ellenében Vojnics István
báró indítványozza, hogy a törvényes
alapon álló kormány leirata figye
lembe vétessék. A közgyűlés 83 szó
val, 79 ellenében elfogadta az állandó
választmány javaslatát.
A passzív rezisztenciára vonat
kozólag tudvalevőleg a múlt havi
közgyűlés már kimondtta, hogy az
adókat be nem szolgáltatja, és a
katonai behívókat nem kézbesitteti
továbbá egy jóléti bizottságot kül
dött ki, mely az ellenállásra vonat
kozó előintézkedéseket szabályozza.
A bizottság egy elaboratumot dol
gozott ki, melynek ellenében Vojnits
István báró a mai közgyűlésén azon
inditványnyal lépett föl, hogy ezen
intézkedések ezidőszerint még ko
raiak s egyelőre ne foganatosít
tassanak.
A szavazás rnegejtetvén a javaslat
és a Vojnits báró indítványa mellett
a szavazatok úgy oszlottak meg, hogy
a szavazatok száma mindkét réséről
egyenlő volt. Latinovich Pál főispán
hivatali állásának megfelelőleg az
állandó választmány javaslata mellett
döntött.
A közgyűlés jelentős mozzanata
egy kis parázs botrány volt, mely
az ellenzéki oldalról lett improvi
zálva Néhány megyebizottsági tag
élükön Kovács ó-becsei plébánossal és
Balás Vince biz. taggal. Récsei Ede
dr.-nak a második javaslat tárgyalá
sakor tartott beszéde alatt hangos
közbeszólásokat hallattak. »Le a esidókkal.* »Nem fognak mindig a esid k dirigálni* s más hasonló kiszó
lások röpködtek a szónok felé, mire
Ungár Lajos biz. tag legkevésbbé sem
válogatott riposztokkal kedveskedett
a botrány provokálóknak.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, julius 27.

Minden ellenkező híradással szem
ben jelenthetjük, hogy Márkus József
főpolgármester nem „halaszthatatla
nul családi ügyben,* hanem a fővá
ros határozatának megsemmisítése
ügyében járt tegnap a belügyminisz
ternél. Abban állapodtak meg, hogy
a felírás és másodszori megsemmisí
tés ügyét a lehetőség szerint elha
lasztják őszig. Azért óhajtja igy a
belügyminiszter, mert szeptemberig
már nem akar foglalkozni a törvényhatóságok határozataival.
Némethy belügyi miniszteri taná-
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esős, aki a törvényhatóságok határo
zatait a miniszternek referálja, kije
lentette munkatársunk előtt, hogy
még csak egy városi törvényhatósági
határozat megsemmisítése (valószí
nűleg Pécs) fog következni s azután
ez ügyben hosszú szünet áll be.
A politikai világot egyébként a vár
ható pártalakulások érdeklik. Ugyanis
a leghatározottabb formában tartja
magát az a hir, ‘hogy Tisza István
gróf visszavonul a politikai élettől (?),
a szabadelvű párt tagjai pediga67-es
alap megmentése céljából részint a
disszidensekhez, részben pedig az
ujpárthoz fognak csatlakozni. Nem
volt alkalmunk e hir alaposságát
ellenőrizni, de arról bizonyságot sze
reztünk inár, hogy Bánffy Dezső az
utóbbi napokban számos szabadelvűpárti képviselővel folytatott tárgyalá
sokat. Hir szerint Bánffy tervbevett
tőketerebesi látogatása is ezzel a
hírrel függ össze.
A vezérlőbizottság albizottságának
ma délutáni ülése elé nagy kíváncsi
sággal néznek. Polónyi Géza, aki
tagja a bizottságnak, kijelentette, hogy
egyáltalán nincsen megelégedve a bi
zottság terveivel és a legnagyobb
valószínűség szerint nem is vesz
részt a tanácskozásain.

kamatozik az általa nyújtott segély.
Természetesen nem pénz, hanem er
kölcsi kamatot értünk.
Ennyit el kellett mondanunk akkor,
mikor tudjuk, hogy azok a dolgok,
amiket megirtunk, igazak, s amiknek
az igazságát a közkönyvtár és mu
zeum-egylet el is ismeri. Mert nem
az a fő, hogy a rendetlenségeket
megbüntetik, hogy az okozott kár
megtérül, nem a büntetésért, a kár
megtérítéséért hoztak törvényt, ha
nem a rendetlenség és a károkozás
megakadályozásáért.

üresedett aljegyzői állásra újólag
helyettesítette.
— Szabadságon. László Géza
rendőralkapitány és Horváth Ödön
városi kiadó négy heti szabadságukat
augusztus elején kezdik meg.
— A szegedi orvoskongresszus
vendégei. A jövő hónapban Szege
den tartandó orvosi vándorgyűlés ős
kongresszus országos központjának
vezetősége leküldte a szegedi ren
dezőbizottságnak az eddigi jelentke
zők névsorát. A lista 52 hazai orvos
és természettudós nevét tartalmazza.
Ez a névsor azonban még jelenté
kenyen bővül, mert a legtöbben csak
a kongresszus előtt való napokon
fogják bejelenteni jövetelüket. Sza
Boroszló, jul. 27.
A „Kariovitzer Ztg.“ jelenti, hogy badkáról eddig Békeffy Gyula dr.
Maxilovics főkormányzó megszökött, ügyvéd és Novák József dr. orvos
mert a forradalmárok halállal fe jelentkeztek.
— Kardpárbaj végklm eriilésig.
nyegetik.
Kiss Antal a Zombor és Vidéke
P éterv ár, jul. 27.
belmunkatársa és Jannovits Miklós,
Recsovszki rendőrigazgató rend Jannovits Gyula kincstári ügyész fia,
kívül eredményes tevékenységet fejt egy hírlapi polémiából kifolyólag,
ki. Julius 22-re forduló éjjel Péter- vasárnap 23-án, reggel hét órakor
váron 210 házkutatást végzett, mi Zomborban, a Szemes féle teremben
közben nagyon sok embert letartóz kardpárbajt vívtak, mely Kiss Antal
tattak és több mint 2000 revolvert hírlapíró könnyű sebesülésével vég
és számos bombát, valamint prokla- ződött. Az eset miatt nagy részvét
mációt elkoboztak Ezenfelül számos tel veszik körül az egész városban
forradalmárnak a levelezését lefog Kisst, aki a közügyeket védelmezve
lalták, melyet Newyorkkal. Genffel, szállt síkra és akit az igazmondásért
Párissal, Londonnal és Stockholmmal még provokálták,
folytattak.
— A kelebiai vadászat. Megírtuk,
hogy a tanács vasárnap délelőttre
Pétervár, julius 27.
Wyburgból jelentik, hogy miután tűzte ki a kelebiai tó vadászatának
a kormányzó segédje ellen megkísér bérbeadását. Amint értesülünk, ezt
tett merénylet nem sikerült, egy a határidőt, tekintve az idő rövid
ember Kramarenko tábornokot, a ségét, augusztus hatodikára halasz
tották el. Amikor a gazdasági ügy
csendőrség
parancsnokát
két
revol
á lla p o ta .
verlövéssel súlyosan megsebesítette. osztály tanácstermében megejtik az
árverést.
Ez alatt a cim alatt kifogásolja A merénylőt elfogták.
— H elyreigazítás. Kaptuk a kö
a közkönyvtár és muzeum-egylet
Odessza, julius 27.
cikkünket, melyben elmondottuk,
Ma délben jelenik meg a főkor vetkező levelet: Igen tisztelt szer
hogyan adták el a közkönyvtári köny mányzónak a helyzetről szóló prok- kesztő ur! B. lapja mai számában
veket és hogyan veszett el az a lamációja. A kormányzó közli, hogy a gyászszertartásról hozott közle
drága képráma. Azt Írja, hogy tájé zsidó körökből több levelet kapott, ménybe valószínűleg tévedés folytán
kozatlanok vagyunk, hanem azért melyek azzal vádolják a rendőrséget, a valóságnak meg nem felelő rész
cikkünk minden sorainak igazságát hogy az antiszemita mozgalmat nem let csúszott be. T. i. dr. Blau Géza
elismeri.
csak tűri, de támogatja is és ezzel ügyvéd ur mindnyájunkra m é ly
E válasz megjelenésekor elővettük elősegíti azt az agitációt, mely a h a t á s t g y a k o r o l t gyászbeszé
cikkünket, elolvastuk, gondosan ke zsidók megtámadására irányul. A dét nem az izr. hitközség képvise
restük benne azt, amiért e választ kormányzó ezeket a vádakat teljesen letében, avagy a jelenlegi elöljáróság
megérdemeltük. Egyetlen eg^ ilyen alaptalanoknak jelenti ki, csodálatos felhívására, hanem valószínűleg az
szót sem találtunk benne. Hanem a nak mondja, hogy a zsidók ilyen előttünk működött t. elöljáróságok
válaszban igazolva találtuk, ismétel leveleket mernek hozzáintézni, amikor nevében és megbízásából tartotta.
jük, minden betűnk állítását.
az összes zavarokat ők maguk idé Amit az igazságnak megfelelően az
Eladták a könyveket? Igen. Elve zik elő. A zsidók nélkül nem tett elöljáróság nevében kiigazítani kérek.
szett a képráma? Igen. Vannak kint volna Potemkin affér és nem kel Kiváló tisztelettel dr. Klein Adolf
éveken át könyvek? Igen. Okoltuk tett volna Odesszában az ostrom- hitk. elnök.
mi, vádoltuk mi a vezetőséget? Egyet állapotot kihirdetni. A proklamáció— N ikó Lina halála. A fővárosi
len betűvel sem, sőt elismertük buz- nak ez a hangja nagy aggodalmakat művészvilágnak gyásza van Nikó
góságát, elismeréssel adóztunk neki kelt és attól tartanak, hogy megje Lina a vígszínháznak megnyitása óta
önzetlen munkásságáért. Miben vol lenése után újabb zavarok fognak országos hírnevű, kiváló komikája
tunk tehát tájékozatlanok ? Ezt nem kitörni, mert ezt a proklamációt az tegnap elhunyt. A művészet gyászá
tudtuk kiböngészni se a mi cikkünk antiszemiták biztatásnak fogják te ban mi is osztozunk, mert az elhunyt
ből, se a reá kapott válaszból. Mind kinteni a zsidók megtámadására.
a mi színpadunkról, ahol egymás
egyikből csak a mi igazunkat bön
után több szezonon át gyönyör
gésztük ki és annak az elodázhatatlan
ködtette művészetével közönségünket,
szükségességét, hogy közkönyvtárunk
tett a fővárosi vígszínházhoz szer
és muzeum-egyletünk nagysága és
ződtetve. Fájdalom ő volt az utolsó
TÁJÉKOZTATÓ.
fontossága megérdemelne egy állan
azon tehetségek közül, akik a mi
dóan és fizetéssel alkalmazott tiszt Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva ódon színházunk falai közül jutot
viselőt, aki igy azután más felelős szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig tak a magyar színművészet legelő
ségre lenne vonható, mint az, aki V asárnap délelőtt 9 tői 12-ig.
kelőbbjeinek sorába.
J u lia s 30. A szabadkai vas- és fémmun
szívességből vállal magára, ismétel kásoknak
— Milyen időnk lesz? Meteor
cimbalomversenynyel egybekötött
jük, ingyen teljesíthetetlen munkát. táncvigalma a városligetben.
jelenti: A hónap vége még meleg
Nem tudjuk, miért vette rossz né
Augusztus 6. A szabadkai katb. legény tesz, azonban a 27-iki csomópont
ven a vezetőség az igazat, miért azt egylet házi m ulatsága saját helyiségében. viharos vagy erős zivataros időt
vásár. Újvidéken auguivtus 12.
az őszinte jóakaratot a közügyért, 13.Országos
helyez kilátásba. Augusztus eleje
14-dikén.
mely cikkünk minden sorából kiol
Szeptember 2. A szabadkai kör műked különönösen a 4 ik csomópont körül
vasható.
velő előadása a Kossuth szobor alapjavára. csapadékosnak Ígérkezik s változatos
Igaz, nyilvános volt a figyelmez Szeptember 8. 9. 10. A VII, országos időjárást hoz, úgy hogy augusztus
tetés, de e nyilvánosságot el nem iparegyesiilcti gyűlés Szabadkán.
inkább változatos, kevésbé meleg
kerülhettük, mert tudtuk, hogy tör
hónapnak ígérkezik a bolygók részé
vényhatóságunk anyagilag is érde
— Főispánt helyettesítés. Dr. ről, mint julius volt. — A folt-járás
kelve van a közkönyvtár és a mu- Hegényi Gábort, kinek II. árvaszéki módosíthatja még e jelleget, de a
zeum-egyletnél és igy joga is van aljegyzővé történt megválasztását a forróság még sem lesz oly állandó
minden tekintetben felügyeletet gya közigazgatási biróság megsemmisí és magas fokú, mint e hónapban
korolnia, hogy megítélhesse, miképen tette, Bezerédy István főispán a meg 19-ét megelőzőleg. Augusztus csapa
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A városi közkönyvtár
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1905. julius 28.
dékában is bővelkedőbbnek Ígérkezik,
különösen a 4—23-ik csomópontnak
hatáskörében s ha 15-ike körül a
Hold nem tesz képes a felhőzetet
megemészteni, úgy ez alkalommal is
lehűléssel nagyobb mérvű csapadék
várható, ha azonban az esetleg ke
letkező felhőzetet hirtelen megemészti,
úgy ez időtájt tesz hónapunk leg
szárazabb s legmelegebb időszaka.
Különben 15-ikén részleges hold
fogyatkozásban is tesz részünk.
— P ercei Aurél. Perczel Dezső
szerencsétlen fia már nincsen a
bajai küzkórházban. A városi köz
kórház gondnoka tegnapelőtt felkisérte Budapestre. A szerencsétlen
fiatalembert azzal az ürügygyel, hogy
Balaton-Füredre kiséri, rávette nagynehezen, hogy elutazzék. Budapesten,
mikor a déli vasút előtt mentek,
Perczel Aurél erővel te akart szállani. Végre a Schwarczer-féle inté
zethez értek, hol a szerencsétlen
beteget átvették. Itt említjük meg,
hogy Perczel Aurél odahaza Őrjön
gött, mindent összetört és össze
zúzott, aztán kiugrott az ablakon és
megszökött az erdőbe. így került
Bajára.
— A vonat kerekei alatt. Bor
zalmas szerencsétlenség tö rt'n t teg
nap délután a Budapest-zimonyi
vonalon. A Szabadkáról délután 5
órakor induló vegyes vonat a 122.
és 123. őrház között elgázolta Milunovics Tamás 15 éves kanászgyereket. A szerencsétlen fiú borzal
masan megcsonkítva, de még élve
került ki a kerekek alul. Mindkét
karja eltörött, fején pedig több he
lyen életveszélyes zuzódásokat szen
vedett. Hogy a szerencsétlenség
miként történhetett, azt csak a meg
indított vizsgálat tesz hivatva kidériteni. mert a vasúti baleset áldo
zata, anélkül hogy kihalgatása esz
közölhető tett volna, az éjjel a hely
beli közkórházban, ahová a mentők
szállították, kiszenvedett.
— A bajai postahivatal égése.
Bajáról Írják: A postahivatal leégése
folytán beállott a zavar a táviratok
nál, de különösen a távbeszélőnél.
Táviratozni csak tehet, de helyben
telefonálni lehetetlen, mert az összes
vezetékek teljesen elégtek, megron
gálódtak. Az interurban telefonon
csupán a központból tehet beszélni.
A postahivatalon azonban teljes
erélylyel dolgoznak és tehető röv,d
időn belül helyreállítják a forgalmat.
A rendőrség tegnap megejtette a
tüzvizsgálatot. A vizsgálat eredménye
a következő: A tűz eredetének oka
villámcsapás. Hogy történt-e vala
mely irányban mulasztás, azt a
szakértők fogják megállapítani. A
kár hozzávetőleg 30,000 korona. A
rendőri vizsgálatot nyomon követi a
postaigazgatóság vizsgálata amely
egész napon át szakadatlanul folyt.
Ez a tűz keletkezésének okát és
módját pozitív formában is meg
fogja állapítani, valamint ki fog
tűnni az is, hogy a kincstárnak
mekkora a kára. Pfeiffer Ferenc bár
igen súlyosan sérült meg, mindazonáltal
túl van már az életveszélyen.^
— Ázsiai Oroszország látoga
tása. A polgármesteri hivatalhoz ma
a következő belügyminiszteri kör
rendelet érkezett: Tudomás és közzé
tétel végett értesítem, hogy Orosz
ország középázsiai tartományainak
látogatására nézve az 1902. év előtt
érvényben volt rendelkezéseket újból
életbe léptette, minélfogva ezen tar
tományokba csak az orosz külügy
miniszternek külön engedélyével lehet
utazni, mely engedély az illető kül
képviseleti hatóság utján eszközlendő ki.
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— A „V állalkozók L a p ja 1 és
annak német kiadása a „Dér Bauunternehmer und Lieferant11 cimü,
Budapesten Komor Marcell építész,
Lakatos Lajos és Soós Izor szer
kesztése alatt megjelenő szaklapok
már a XXVI. évfolyamra nyitnak
előfizetést, melyre azzal hívjuk fel
a vállalkozók, mérnökök, ; építészek,
építőmesterek, építőiparosok,; rajzo
lók, szállítók, gyárosok, nagyiparosok,
munkavezetők, szakmányosok — és
bérlők figyelmét hogy e lapokban
jeles szakcikkeken kívül közölve lé
vén az országban felmerülő összes
építkezésekre, szállításokra, bérle
tekre és adásvételekre vonatkozó
árlejtések tervpályázati hirdetések,
a vasútépítési, vizszabályozási, vala
mint minden más téren j. előforduló
vállalatihirek, a mérnöki és általában
a technikai szakban vágó minden
nemű közlemények, — mindazok
kik a vállalkozás terén óhajtanak
működni, e lapokban hasznos út
mutatót találnak, valamint azok is
kik a jelzett szakokban állást vagy
foglalkozást keresnek. — Előfizetési
ár akár a magyar akár a német
kiadásra: egy évre 16 k, félévre 8
k., negyedévre 4 k. — Előfizetni le
het minden postahivatalnál, valamint
nevezett lapok — kiadóhivatalában,
Budapesten Vili, Kerepesi-ut 29. sz.
Mutatványszámokat a kiadóhivatal
készséggel küld.
— Egy urileány balesete. Titelről írják: Kedden délután majdnem
halálos kimenetelű baleset érte Vracsarics Gerő titeli községi jegyzőnek
Darinka leányát. A télire való be
főzés körül segédkezett a konyhán
s a szokásos kénezést végezte, mi
közben egy égő kéndarab ráfröcscsent ruhájára, mitől az egy pilanat
alatt lobbot vetett. Rémülten szaladt
ki az udvarra, hol édesanyja és a
mosónő a lángtól körülcsókdosott
leányt földre teperte s a tüzet el
oltotta; kezén azonban mindkettő
jelentékenyebb égési sebet szenvedett.
Az égési sebek és a kiállott izgalom,
ágyba döntötték a szép leányt, de
remélhetőleg hamarosan felgyógyul.
— V ersenylovaglás m otorossal.
Már mai lapunkban jeleztük, hogy
vasárnap a palicsi kerék pályán Texas
Tex, a mexikói lovas, bemutatja hires
bravurlovaglását a leggyorsabb me
netű motoros biciklivel. Szilberleitner
József a jeles helybeli sportférfiu
vállalkozott a motoros versenyre.
Texas-Tex ez alkalommal a bolos
dobást is bemutatja.
— Szeplő, pattanás, foltok az
arcot elcsúfítják, azonkívül a nap és
szél is nagyon befolyásolják az
arcbőrt azért használják hölgyek
sőt urak is a hírneves Földes-féle
Margit-créfnet. E törvényesen védett
arckenőcs sem higganyt, sem ólmot
nem tartalmaz, a szeplőt, májfoltot,
és az arc mindennemű tisztátlanságát
pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat
kisimítja és az arcnak finom, fiatal
rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kicsi
1 korona. Kapható a készítőnél;
Földás Kelemen gyógyszerésznél Ara
don és minden gyógyszertárban.
— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, Cipő, kalap,
url és női divat cikkekben, úgy
forduljunk a Versenyáru üzlethez
Szabadka, Papucs piac.

A gyüm ölcs b efő zés A ty a
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
m ölcs Salicyl néven jön forgalomba
amelynek használata által a befőzött
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket
is keménységüket éveken keresztül

megtartják. Nem drágább, sőt még
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi
szervezetre ártalmas salicylsavnál.
Minden csomagon az Amerikai
Gyümölcs S a ílcy lt gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán
védjegy látható. Kapható W—20—30
filléres és 1 koronás csomagokban.
Vásárlásnál csak A mer kai Gyü
m ölcs Su licylt az Or ízián véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyarországi főraktár: W aclismann és
V ellner (Zalán Béla utódai) drogua
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca

Tiszta és jé tbb
flflT lapuntf
H W ést

nyomdájában
h

"WO

Kapbatő.

E g y n a g y p in c e
az István-utczában, dr. Blumféle házban, Horovitz gabona— kereskedővel szemben, —

a zo n n a l

k ia d ó .

Felvilágosítást nyújt a házmester.
Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phisicus hires

meggyógyítja az időleges süketséget
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült
nagyothallást. Egyedül Török József
gyógyszertárában Budapest, Király
utca 12. kapható. — Használati uta
sítás van hozzá.
Ára 2 frt üvegenként.

m eg y éb en .
Újvidék. Újvidék szab. kir. város
tanácsa julius 31 én d. e. 11 órakor
versenytárgyalást tart a városház köz
ponti fűtéséhez szükséges porosz dió
kőszén és a korház meg egyéb vá
rosi intézmények részére szükséges
hazai darabos kőszénnek 3 évre
leendő beszerzése céljából. Az aján
latok 300 korona bánatpénznek a
városi pénztárnál történt letétele
után f. é. julius 30-án d. e. 11 óráig
a polgármesteri hivatalnál adhatók
be és ugyanott a közelebbi feltételek
megtudhatók illetve megszerezhetők.
Bezdán. A bezdáni szigetet ármentesitő és belvizlecsapoló társulat
védtöltése mentén a blazsovicai át
metszés mellett építendő gátőrház
munkálataira árlejtetitést hirdet. Az
ajánlatok f. é. augusztus 17 én d. e.
léi 11; óráig Molnár Ferenc társulati
igazgatónál Bezdánban 5°/0 bánat
pénz kapcsán adandók be s ugyanott
a terv és szerződéstervezet, valamint
az általános és részletes feltételek
megtekinthetők.
Zombor. A zombori kir. fogház
épület emeletére vezető két kőlépcsőzetnek a zombori m. kir. állarnépitészeti hivatal által összeállított
előméret költségvetés és vállalati fel
tételek alapján összesen 1532 korona
77 Gllér költség keretén belül esz-

közlendő átalakítási és javítási mun
kálataira a f. é. julius 10-ikén meg
tartott árlejtés eredményre nem ve
zetvén f. é. augusztus 9-ikén d. e.
fél 10 órakor a zombori kir. ügyész
ségnél újabb szó és Írásbeli versenytárgyalás lesz. Bánatpénz az előirány
zati összeg 5%-a. A műszaki iratok
és feltételek a fogház felügyelőségnél
tekinthetők meg.
Nádalja. A Nádalja községi elemi
iskola és tanítói lak felépítésének
vállalatba adása végett Nádalján, a
községi tanácsteremben nyilvános ár
lejtés lesz. Költségelőirányzat 14.033
korona 34 fillér. Az árlejtési feltéte
leket a község jegyzői hivatalában
lehet megtekinteni.
Hullaház építése Magyarkani
zsán. A bácsmegyei Magyarkanizsán
Csuka Sándor községi mérnök tervei
szerint hullaházat fognak építeni, a
melynek munkáit julius 28-ikán ad
ják vállalatba.

V égzetes csónakázás.
Tragikus körülmények között halt
meg tegnap este egy alig huszesztendős, bájos bécsi guvernant.
A boldogtalan teremtés két isme
rősével csónakon igyekezett hazafelé
az újpesti szigetről. A Margitsziget
közelében hirtelen kibukott a csónak
ból és nyomtalanul eltűnt a vízben.
Kísérői utána ugráltak, de a sötét
ben nem találtak rá.
A Huszár Gyula miniszteri szám
gyakornokból, Lindmayer János taka
rékpénztári napidijasból és Slavitz
Mici húsz éves bécsi nevelőnőből
álló társaság tegnap este a Margit
szigetről csónakon átevezett az új
pesti szigetre. A Lieb-féle vendéglő
ben megvacsoráztak s kilenc óra
után újra beleültek a csónakba.
Slavitz Mici, aki néhány csöppel
többet ivott, mint amennyit szabad
lett volna, kicsapongó jókedvében
volt. Nagyokat kacagott s a fiatal
emberek biztatására tört magyarság
gal a «Hullámzó Balaton tetején»-t
énekelte. Az evezőlapáttal pedig ütötte
hozzá a taktust.
Közvetlenül az alsó Margitsziget
előtt Slavitz Micit a súlyos evezőla
pát belerántotta a vízbe. A fiatal
emberek ajkán rémületté fagyott a
kacagás. Azonnal utánaugráltak a
szerencsétlen leánynak, akit azonban
a viz nem emelt többé a felszínre.
T íz percig keresték némán és két
ségbeesetten, a sötétben azonban
nem akadtak rája. Akkor a Margit
szigetről hívtak segítséget. A szige
ten lévő csónakázó egyletek Összes
alkalmazottai elmentek a keresésére.
Egy teljes óráig kutatták fáklyafény
mellett a vízben csáklyákkal — hiába.
Slavitz Mici holttestét azóta már a
Lánchidnál vihette a viz.
A szerencsétlenségről és az ered
ménytelen kutatásról éjjel értesítet
ték a rendőrséget, amely megindí
totta a vizsgálatot, terhel-e valakit a
szerencsétlenségért felelősség. A holt
testet ma délig nem vetette partra
a viz.

T Á V IR A T O K .
V ilm os császár és N orvégia.
London, jul. 27. A Daily Mail
jelentés szerint Vilmos császár a
borgói császártalálkozáson állítólag
azt mondta, hogy szeretné, ha Ho
henzollern kerülne a norvég trónra.
Ez az óhajtás már nem újkeletű. A
mióta Norvégia elszakadt Angliától,
Németország mindig joggal vélt Nor
végiára befolyást gyakorolhatni. Az

1906. julius 28.
újság jelentését fentartással kell fo
gadni.

A szultán a k irá ly n a k .
Bécs, julius 27, Fáik basa a szul
tán főistálló mestere ma reggel
rendkívüli küldetésben ideérkezett.
A pályaudvaron a tiszteletére beosz
tott diszszolgálat várta. Fáik basa
udvari fogaton a Burgba ment, hol
ő felsége vendégeképen szálott meg.
Általadja a szultán kéziratát és érté
kes ajándékát, egy pompás arab
paripát.

A háború.
London, julius 27. A harctérről
jelentik, hogy a Tumen folyó mellett
megkezdődött a várt ütközet. Apróbb
ü tküzetek Fakumentől északra 21 -étől
naponkint fordultak elő. Miscsenszki
tábornok gyakran támadólag lépett
fel. A japán hadsereg egyébként ki
tűnő állapotban van.

T en gerb e fű lt m agyar hölgy.
Abbaziu, julius Két magyar hölgy
ma reggel csónakon lkára rándult.
Útközben a szél egyikük fejéről
lefújta a kalapot. A hölgy utánaka
pott, elvesztette az egyensúlyát s
belefordult a tengerbe. Mire segítség
érkezett, megfulladt. Kilétét eddig
nem lehetett megállapítani.

Ö ngyilkos tanár.
Szombathely, jul. 27. Grabler
Sándor keszthelyi intézeti tanár a
Gyöngyös folyóban főbelőtte magát.
Hulláját tegnap fogták ki a Gyöngyös
vizéből. Grabler tekintélyes állást
foglalt el, anyagi és egyéb gondjai
nem voltak. Túlfeszített szellemi
munka következtében nagyfokú ide
gesség gyötörte Öngyilkossága csak
ezzel hozható összefüggésbe.

REGÉNY CSARNOK.
Németből: KSrinöezy Ernő.
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Éles kiáltás hagyta el ajkát, mire
a komorna besietett s karjaiba
fogta föl.
Rajmund türelmetlenül tett pár
lépést ide-oda a teremben, amint
szeme egy kis üvegcsén akadt meg.
Hirtelen gondolattól megkapva, zse
bébe rejté az üveget, a nélkül, hogy
Salome észrevette volna.
— De most már távozom, szólt
oda bucsuzásképen, úrnője lecsen
desedik talán. Ha szükségük lesz
reám, itt várok a közelben.
Még egy tekintetet vetett Irénre s
elhagyta a szobát. Alig tett pár lé
pést a kertben, mikor egy emberi
árnyat vett észre.
— Hektor! kiáltott fel. Te itt!
Ilyen későn.
S mintha valami hirtelen sejtelem
világlott volna fel fejében, megra
gadta karját s magával vonta őt.
— Hektor! kiáltott rá haraggal,
mond meg igazán mit keresel itt.
Hektor a hirtelen meglepetésre
egyszerre kijózanodott s nagyot ka
cagott a kérdésre.
Irénhez kellett volna mennem, —
szólt oda. Medina azt szeretné, hogy
elvegyem unokahugonat, 'minden ki
volt csinálva arra, hogy holnap
Guillemot papa kénytelen-kelletlen
beleegyezését adja.
— S te egy ilyen alávaló cselszövényhez társul szegődtél ? kérdé
megvetőleg Raj mud. S ha nem talál
kozom veled?

1905. julius 28.
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HIVATALOS HIRÜKTESEK.

— Hektor egykedvűen vonogatta
vállát.
— Akkor felmentem volna Irén 13501/905. tan. szám.
hez, válaszolta most, odaborulva
lábaihoz, bocsánatát kértem volna.
Ártatlan csíny lett volna csupán,
Szabadka sz. kir. város tanácsa
mely azonfelül Medinától is meg
szabadíthatott volna. Azt mondta, ezennel közhírré teszi, miszerint a
hogy csupán egy kis emléket, egy keleüiai tó mint vadászterü et f. évi
augusztus 6-án délelőtt 10 órakor a
üvegcsét hozzak el tőle.
Raj mund megragadta barátja kar gazdasági ügyosztály hivatalos helyi
ségében az árverés jóváhagyásától
ját. Terve készen volt.
— Hallgass meg, szólt hozzá. Te kezdődőleg 1910. évi julius hó 31ig
segítségemre leszel egy szent cél terjedő időre nyilvános ái verés utján
elérésében fölfedezni egy szörnyű haszonbérbe fog adatni.
Köteles a bérlő az első évi bér
bűntény tetteseit.
— Szívesen, még ha Ricordiról s összeget az árverés leütése után
azonnal, a további bérösszegeket pe
Medináról volna is szó.
— Azok is benne vannak. Holnap dig minden év augusztus hó 1-én
elmegyek Medinához s kiegyenlítem egyszerre pontosan megfizetni.
Egyéb árverési feltételek a gazda
számládat.
— Csakhogy az most már száz sági ügyosztályban megtekinthetők.
Szabadkán, 1905. évi julius 25-én.
ezer frank.
— Egyre megy. Legalább kitöltA városi tanacs.
heted bosszúdat Ricordin. Mig én
Medinához megyek te siess Párisba 13422/905. t. sz.
s hozd magaddal Maion Lajost. Ha
haboznék, mond meg neki, hogy a
clamarti esetről van szó. Megértetted ?
Szabadka sz. kir. város polgár— Azonnal utazom.
A két fiatal ember elvált egy mestere a Szabadka városi magyar
főgymnásiumnál az 1905/6. tanévre
mástól.
üresedésbe jött német-latin helyettes
IV.
tanári állásra mely évi 1800 kor. fize
Rajmund Medinánál
téssel kapcsolatos, pályázatot hirdet.
Felhivatnak ennélfogva a pályázók,
Másnap Rajmund Medinához in
dult. Egész utón egy rikkancs járt a hogy a kellően felszerelt folyamod
nyomába s tele kiabálta a fülét. ványukat f. évi augusztus hó 10-ig
Rajmund eleinte ügyet sem vetett rá, déli 12 óráig a városi tanácshoz ad
de a hogy nem akart tágítani mellőle, ják be, mert ezen határidő után be
oda pillantott rá s meglepetve hőkölt érkezett folyamodványok figyelembe
vétetni nem fognak
vissza,
Szabadkán, 1905. évi julius 13-án.
— Sefiot? — kérdé halkan.
A rikkancs ajkára illesztette kezét.
Dr. Biró Karoly s. k.
— Csendesen! — súgta oda. —
polgárm ester
Nem szabad feltűnést kelteni. Vegyen
egy újságot s nagyobb összegei fizes
sen. Mialatt visszadok, váltatunk egy
pár szót.
W E IS Z ALBERT
Rajmund a figyelmeztetés szerint
cselekedett.
— Fontos hirt hozok! — szólt
óvatosan Lefiot. — Muszeline itt van.
es
Magammal hoztam. Tegnap este ér
keztünk. Megígértem neki, hogy hozzá
küldöm önt.
— De ha észre veszik. Már ször
terme Újvidéken,
nyen gyanakszanak ránk.
— Jó, arról majd később. Most
F u tta k i-u tca 19. szám.
váljunk el. Viszontlátásra.
Röviddel utóbb Rajmundot jelen
tették a bankárnál.
Ricordi, Colonna és a herceg épen
ott voltak nála. Megtudták, hogy
megérkezett Musseline s a további
teendőkről akartak tanácskozni. A
bejelentésre sietve egyik szomszéd
szobába vonultak vissza s Medina
b é r b e k e r e s te tik .
egyedül fogadta Rajmundot.
Cim a kiadóhivatalban.
(Folyt, köv.)

Eladd birtok.
Tázlár pusztán a BudapestZimonyi vonal Sóstói- és
Vadkert-Tázlár állomásaitól
5 kilométernyire fekvő Sváb

Hirdetmény.

Pályázati hirdetni ény.

b o r b é ly

fo d rá s z

Felelős szerkesztő:

D U O O V IC H
IM R E .
Laptulajdonosok: A Z A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám : 62.

Szilvásy Ferenc

A fő té r h e z k ö z e l

2 - 3 szobás lakást
keresek november l-ére.
Cim a kiadóhivatalban.

K e r e s te tik

(Szabadka, Klöcsey-utca 275. sz.
a helyi viszonyokkal ismerős
özv. Lakatos Györgyné háza)

zongora-készitó és hangoló
hangolásokat és javításokat

pinzbeszedö

évi általányban jutányosán eszközöl.

es

Kantáron tart nj h régi zongorád t.

ügynök

Régi zongorákat
legmagasabb árban megvesz

S te r n A d o lf varrógép üzletébe.

Minden szó 3 f l l l é r Vastug betUkblll ©
fl.li é r Legkluebb hirdetés 3 0 f i l l é r
rendelkezö

izr. vallásu nő, férjhez menni ó h ajt biztos
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H. H.»
jelige a la tt lapunk kiadóhivatalába kérünk.

Imre-féle szarvastói =====
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IS HIRDETÉSEK.

2000 kor. hozománnyal
Cirnbal

magyarholdas
birtokomat = I V ílgj

tanít jutányos feltétéOZIII lek m ellett Balázs J ó 

zsef cimbalom tanító
309. szára.

VI. kör, K álm án u.
k

4-

VÓ ÍVI7 9 n f p q i bútorozott szoba, es

u UlvUil log

teljes ellátással is,

kiadó. Cim a kiadóban.

eladom, a tóterület 47 hold,
melyben 15 hold igen jó
nádas van, az egész igen
alkalmas haltenyésztésre, a
többi szántó és kaszálónak.

Kiadó üzlethelyiség.
m ás bolyén nagy üzlethelyiség kiadó. Óim
a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket

Értekezhetni lehet a tulajdonos
É g e tő I m r e Tázlár postafiók
Stoltvadkert. ■■

regényeket és zenem üveket az A ntikvá
riu m könyvkereskedés S z a b ad k á n szem 
ben a gym nasium raiil. A világhírű »Progre8« cigaretta hüvely főraktár i N ikotin
j men es egyptomi papír 100 hüvely egy doj boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai
felszerelések bám ulatos öle ók
Kölcsön

25 darab Bácskai Hitelbank
velezö lapok nagy választékban csak 1 kr
drbja az A ntikvárium ba.

ré s z je g y

V a r r á I á d n v a k figyelmébe. Tanuló
I d ilin ludlljUK le á n y t k e re se k hon-

a múlt évi szelvényekkel együtt
a kibocsájtási áron, vagyis
d arab on k én t

véd ru h a elkészítéséhez. Aki m ár a v a rrá s 
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim
Fazekas Ján o s férfiszabó VI. kör, T o m p a-u
k ö 'el egy nagyobbb udvari
helyiség, mely
alkalm as
ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Főtérhez

e la d ó .
Tulajdonos P e r l O s z k á r
--...

nagykereskedő. —

Vasalónő, m“ osódát nyitott,

ajánlja in 
tézetét. M osott ru h át is elvállal s ing v a 
salási dija 12 fillér, 2 gallér 6 fillér. —
Kelengye-m osást a legjutányosabban esz
közöl. Gardó Klára.

—

nj fényképező gép ‘S ’

&

egészen
szereléssel jutányosán eladó. M egtekinthető
Áuyos-utca 101. szám alatt délutánonként
1—3 óráig.

Boros hordók

alig használtak, az ország leg
nagyobb bortermelőitől, kitűnő
minöségben, minden nagyságban
kaphatók

Föszerkereskedésnek

m ának
igen alkalm as ház, mely áll >szoba, konyha,
pince és szükséges mellékhelyiségekből, ju tányosan eladó. Bővebbet IV. kör, Párdicsutca 348. szám alatt.

C Z IG L E R G Y U L A

y f iz le t h e ly ls í9

kereskedőnél
Szabadka, VT. kör, Magyar-utca.

dr. Szilassy Mór házában,
Deák-utca 3. szám, k ia d ó .

la z

9.

ír

I

P a lic s o n

v e rs e n y

U j! í í

I s ó és M O T O R O S K E R É K P Á R

Vasárnap, 1905 julius hó 30-án d. u. 5 órakor, a verserypáfyán, a világhírű amerikai

T E X A S -T E X "w

Versenyez Váltott loVaKon
S z i l b e r l e i t n e r J ó z s e f úrral.
=
Távolság tíz Kilométer. =
7 e x a s -7 e x ’_ leggyorsabb iramban loVat Vált.
Verseny előtt bemutatja Texas-Tex csoportja
az észak-amerikai vad pusztai életet.

Egészen új!

K olos dobás ro h a n ó ló r ó l
5 0 m é te r m a g a s rú d ra .

Pfnztárnyitás fái 4 iraKor.
W a lv ő r n lr • E8Y páholy 10 kor. Páholy ülés 3 kor. I. hely
ilC iy (ti d k . 2 kor. II. hely
I
1 kor., állóhely 40 fill. Jegyek
előre válthatók a nagy tőzsdében.

S«1

Nyomatott a Kiadók Kladek ós Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.
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