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Hamisságok.
Mit nem hamisít az ember 

— más embertársai számára 
ezen a földön. Nézz körül, nyájas 
olvasóm s vedd számba, a ha
misságnak hány és hányféle 
fajtáját látod.

Hány hamis szót hallasz, 
amely édesen suttog ? Hány 
hamis arcot látsz, amely nem 
más, mint aminőnek látszik? 
Hány hamis kebel duzzasztja 
vágyaidat? Mennyi vidámságot 
látsz, amely hamis és mennyi 
szomorúságot, amely szintén 
ham is? Hány gavallér van, aki 
után száz iparos és kereskedő 
sir és hány gavallér hamisít — 
okm ányt és egyebeket.

Uramfia, meghamisítják még 
a szerelmet i s : az életnek leg 
édesebb érzését, ösztönét és 
vágyódását. Hány asszonyka 
hamisítja a szendeséget és hány 
boldog szalmaözvegy a szigorú 
tartózkodást és az epekedést, a 
távolban aggódó hű nője u tán?  
Továbbá: hány politikus hatni- 

(és váltót) és hány 
színlel a törvényhez 

és az alkotmányhoz való ragasz
kodást? Hány ember csoporto
sítja a semmittevést, hogy lázas 
tevékenységnek látszassák s hány 
hordja ajkán a tisztes erkölcsöt, 
amelyet naponkint százszor meg
tagad? Hány uzsorás tetszehg 
a kegyes jótevő hírében s hány 
ember hazudik olyan meggyőző 
erővel, hogy végül maga is el
hiszi, amit m ond?

Teli van hamissággal a világ. 
De nemcsak a mai világ ily en ; 
a régi világ sem volt különb. 
A hamisság csak a formáját 
változtatja, benső természetét 
so h a ; s a tapasztalatlant be
hálózza, a hiszékenyt felülteti, 
de az éles szemet meg nem 
téveszti. Ez is olyan régi his
tória, amely mindig uj marad 
sjo b b  derűsen mosolyogni, mint 
sötéten boszankodni rajta.

De van a hamisságnak és a 
hamisításnak egy neme, amelyet 
nem lehet elég komolyan föl

fogni s nem lehet eléggé irtani 
és bántani sem Ez a hamisí
tásnak leggaládabb fajtája, az, 
amely a táplálékot hamisítja s 
ezzel leginkább a küzködö sze
gény néposztályokat sújtja.

Meghamisítják a tejet -  vízzel; elvtársához és meghívta őket bizal-
a tejfelt — liszttel és keményitö- 
\e l ;  a vajat -  m argarinnal; a
zsírt faggyúval; a lisztet —  kezdődött a Pannónia szálló első
krétával; a paprikát téglaporral 
vagy pirosra festett liszttel; az
olajat — halzsiradékkal; az Szmrecsányi György, Csillag György, 
örlött kávét — cikóriával; a! Miklós Ödön, Nagy Ferenc, Semsey
cikóriát — elhasznált kávéüle
dékkel ; a bort —  spirituszszal; 
a spirituszt — vá'asztóvízzel ; 
a sört — a jó Isten tudja milyen 
sárga lével.

Szóval: szemérmetlenül ha
misítanak s föképen olyan cikke
ket, amelyekből sok kél el, igy 
a tejet és a vajat. A hamisított 
tejet és a vajat természetesen 1 Aladár.
aránytalanul olcsóbban adhatják j a tanácskozást délelőtt 10 órakor 
a inéregkeverök s a szegény ' Semsey Boldizsár gróf, mint egybe- 
nép, amely az olcsót keresi, hivó nyitotta meg. Üdvözölte a.illeg
nem táplálékot kap. hátiéin va- jelenteket és kérte őket, hogy a ta-
lami istentelen kotyvalékot, mely-
bői a szervezet nem meríthet káljanak meg. 
erőt, hanem ellenkezőleg, si&- &r(J me v41a3zlott4k ,,lnOknek 
mos betegségnek lehet okozója, Dániel Ernő b4rót> jegyzönek di 
különösen ilyen forró nyár, na-105troluczky Miklóst és Dániel Tibor
pokoli.

Nem öt vagy tiz korona bír
ságot kell az ilyen lelketlen

bárót. Ezután megkezdődött a ta
nácskozás — zárt ajtók mögött. Dé-

, „ . , , ,  . , hg a következők szólaltak föl: Nagy
kofára kiszabni hanem  legalább j FerenCi D4nifil Ern6 b4r6 Mikl6a 
százat, vagy többet Aztán az j ódönj s .ndor P4, Issekutz u öz6
A ia 'i n ó o o Q l  e m m  l.r o  I l n l z ‘i r l .FA / l n i

Mikszáth Kálmán, Ostroluczky Mik
lós és Szivák Imre.

A tanácskozás alapjául két mód 
szolgál.

Az egyik az, hogy hívjanak össze

elzárással sem ke l fukarkodni.
Aki az élelmet meghamisítja, 

az méregke v e rő : megérdemli a
büntetést.

Biztosítani kell a közönséget, 
hogy pénzéért jóravaló ételt és
italt kapjon, nem pedig ártal- pártkonferenciát, vigyók ez elé a

I más kotyvalékot.

A helyzet.
— Saját tudóaitónktól. —

Budapest, augusztus 2.

A koalíciós sajtóban olyan régen 
portált szabadelvűpárti > bomlás* 
„processusa“ ma adott először ma
gáról életjelt. Ugyanis a szabadelvü
pártnak egy nagyon kis töredéke a 
mai napon tanácskozásra ült össze,

hogy tegyen valamelyes lépést a 
szabadelvüpártnak a válság megol
dása dolgában. t\ válságról tudósí
tónk a következőket jelenti.

Semsey Boldizsár gróf szabadelvű- 
párti képviselő levelet intézett 36

más jellegű tanácskozásra Budapestre. 
A tanácskozás ma délelőtt 10 órakor

emeleti olvasótermében. Jelen voltak 
a következők: Dániel Ernő báró,

Boldizsár gróf, Wenkheim István 
gróf, Révay Simon báró, Dániel Tibor 
báró, Sándor Pál, Apáthy Péter, 
lssekutz Győző, Justh Ferenc, Mik
száth Kálmán, Radisich Jenő, Deinkó 
Kálmán, Szivák Imre, Stojanovics 
Iván báró, .Fodor Kálmán, Vancsó 
Gyula, Kapdeuó Gergely, Csepreghy 
István, Osztrolucky Miklós, Raisz

nácskozás egyöntetűsége céljából ala- j

kérdést és szólítsák fel a pártot, 
hogy kooperáljon valamelyes módon 
a megoldás érdekében.

A másik mód az, hogy minden 
konferencia nélkül tömegesen lépje
nek ki a szabadelvüpártból, alakul
janak külön párttá és együtt működ
jenek a kibontakozás keresésében a 
koalícióval, anélkül azonban, hogy 
belépnének — valamelyik koaliciós 
pártba.

A tanácskozás déli 1 óráig tartott.

Akkor félbeszakították, ebédre men
tek és délután bárom órakor ültek 
ismét össze.

A tanácskozás olyan széles me
derben indult meg, hogy két három 
nap is elmúlhat, amig határozatho
zatalra kerül a sor.

M olnár Ján os apát fogadalm a.
Molnár János apátkanonok, ország

gyűlési képviselő a napokban kör
utat tett az eszterházi kerületben és 
beszámolt a helyzetről választóinak.

Egy helyütt a következőket mon
dotta:

— Keresztény polgártársaim! Azt 
mondják uton-utfélen, hogy a nép
párt nem küzd többé programrajáért. 
Hitemre és becsületemre mondom 
nektek, hogy az nem igaz. A néppárt 
még mindig a régi és az is marad.

Nem fog addig nyugodni, amig az 
átkos egyházpolitikai törvényeket el 
nem törüli a föld színéről. És higy • 
jétek el, keresztény híveim, hogy ez 
az idő már nagyon közel van. A 
néppárt nagy győzelmet aratott az 
utóbbi időkben és a győzelmek gyü
mölcseit már nemsokára leszürelel- 
hetjük. Bízzatok bennünk; rneg lesz 
a revízió. Éljen a keresztény Magyar- 
ország!

Forradalom Oroszországban.
Révai, aug. 2.

A munkások ama kísérletét, hogy 
a vizsgálati fogházai ostrommal be
vegyék, a nagyszámban felvonult 
rendőrség és kozákság meghiúsította.

Berlin, aug 2.
»Uuss. Korresp.* részletes tudósí

tást közöl azokról a zsidóüldözésekről, 
melyek Gserkassziban Kiev kormány
zóságban julius hó első napjaiban 
lefolytak. A 172. és 177. sz. gyalogezre
det mozgósították a harctérré való el
indítás végett. Az úgynevezett »Fekete 
százak*-bandája, a melyet itt, mint 
más helyeken, néhány hónap előtt 
mozgósítottak, ezt az alkalmat fel
használta arra, hogy a zsidók ellen 
zavargásokat támaszszon. Rombolni 
kezdtek a zsidók által lakott város
részben és azokat, kik a rombolások 
helyére siettek, hogy segélyt vigye
nek, visszatartották. A csőcselék a

a mely szép csi
nos és hatásos

alfar az forduljon tel-^> 
=  jes huzalommal =

Kiad?K b  j t a m b i iw r Villamerőre berendezett 
Könyvnyomdájához.
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által megerősítve rabolt ' badka társadalmából ott voltak:
A kerület Drisztavja Gyelmis Gerő, Janiga Jánas, Mamu- 

' zsich Félix kanonok, Santha György 
dr., Bólits József dr. kulturtanácsos,

tartalékosok 
és pusztított, 
ott állt, ahol a legjobban pusztítot
tak és kárörvendve kiáltott a zsi
dóknak:

— Nesztek! Ez a jutalom a kén
savért!

Megtörtént ugyanis, hogy a prisztav 
segédet kevéssel azelőtt leöntötték 
és a merénylőt nem fedezték fel. 
Másnap reggel dragonyosok érkeztek 
a városba, de estig tartott, mig a 
rendet helyreállították. Asszonyok, 
sőt gyermekek is résztvettek a za
vargásban és a csőcselék áldozatait 
a rendőrség szemeláttára kínozta. 
Akinél a zsidók közül fegyvereket 
találtak, azt a csőcselék maga tar
tóztatta le és gunykacajjal átadta a 
rendőrségnek De mialatt a rendőr 
ségre értek velük, a zsebükből min
den pénz eltűnt. Mintegy kétszáz 
házat és 150 üzletet kifosztottak és 
leromboltak. A kárt 30— 
rubelre becsülik.

N avorosziszk , aug. 2.
Az itteni pályaudvaron véres ösz- 

szeütközés volt sztrájkoló munkások 
és kozákok között. A munkások sí
neket raktak le a pályatestre hogy 
megakadályozzák a vonat elindulását. 
A mikor harmadszori felszólítás 
dacára sem hagyták el a pályatestet, 
a kozákok a munkások közé lőttek, 
miközben számosán meghaltak és 
megsebesültek.

40 ezer

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Stáb ad kai közkönyvtár és mazeura. Nyitva 
szerdán és szombaton délután S-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9-től 1'2-ig.

Augusztus 6. A szabadkai kath. legény
egylet házi m ulatsága sai^t helyiségében.

Országos vásár. Újvidéken augu »vtus 12. 
in . 4 dikpn.

Szeptember 2. A szabadkai kör műked
velő eloadá-*a a Kos-uth szobor alapjavára.

Szeptember 8. 9. 10. A V il. országos 
iparegyesiileti gyűlés Szabadkán.

— Kinevezés. A hivatalos lap mai 
száma hozza, hogy ö Felsége Dobos 
Antal zentai járásbirósági albirót 
ugyanezen járásbírósághoz járásbi- 
róvá nevezte ki.

— Áthelyezés. Hegedűs Zsigmond 
posta- és távirdafőtisztet Szabadká
ról Nagybecskerekre helyezték át. — 
Hegedűs 17 évig működött váro
sunkban s hivatali magatartásával 
úgy hivatalnoktársai, mint a polgár
ság körében közbecsülésre tett szert, 
miért is igen sokan sajnálják távo
zását.

— A megsemmisítés Baján. Ba
járól írják: A bajai törvényhatósági 
bizottságnak a nemzeti ellenállásra 
vonatkozó határozatát a belügy
miniszter szintén megsemmisítette. 
A leirat értelmében Erdélyi Gyula 
h. polgármester az előterjesztést még 
tegnap megszerkesztette s Bezerédy 
István főispán előterjesztette. A he
lyettes polgármester ezután össze
hívta az alkotmányvédő bizottságot, 
mely a főjegyző intézkedéseit helyes
lő ig  tudomásul vette.

— B úcsúiakom a. Említettük már, 
hogy a martonosi plébánossá meg
választott Simrák Bélától tegnap este 
búcsúztak ismerősei és barátai a 
Bárány szállodában megtartott bu- 
csulakomán, melyen a martonosiak 
részéről megjelentek a martonosi 
jegyző és romai kath. tanító is. Sza-

Mainuzsich Benedek, Bölcskei Ferenc 
tanárok, Meznerich Ferenc, Kladek 
Mihály, Kovács Endre, Szikra, Fehér 
tanítók, Matkovich Miklós, Vencel 
Lajos, Tillmann Zoltán, Völgyi Péter, 
Lovas Mátyás, Magyar Imre, Völgyi 
János d r , Milassin Andor, Alapfy 
István, Birkáss Kálmán, Lippai to
polyai plébános, Kersch Mihály, Acél 
Gyula, Hegedűs Lénárd, Winkler 
Lénárd, Knézy Péter, Kunc kalocsai 
tanár, Fazekas Lajos, Weber Frigyes 
és még számosán. Az első felkö
szöntőben Kersch Mihály búcsúzott 
volt kartársától Simrák Bélától, mire 
Simrák Béla mondott felköszöntőt 
meleg szavakkal búcsúzva el Sza
badka közönségétől. Ezután a marto
nosi tanító köszönte ineg Szabadká
nak, hogy oly plébánost kap tőle, 
mint Simrák, akinek Martonoson nem
csak valláserkölcsi, hanem hazafias fel
adatai is lesznek. Simrák Béla Ven
cel Lajosra és a tűzoltóságra emelte 
poharát, Vencel Lajos mint tűzoltó 
parancsnok búcsúzott Simráktól, a 
tűzoltóság papjától Kurc kalocsai 
tanár Kersch Mihályt éLette, Bólits 
József dr. mint Szabadka kulturta- 
nácsosa búcsúzott Simráktól, Till
mann a martonosiakra emelte poha
rát, Simrák Meznerics Ferenctől és 
a szabadkai tanitókartól búcsúzott, 
mire Meznerich Ferenc beszélt Lippai 
Imre topolyai plébános a magyar
ságra mondott lelkesítő toásztot.

—  A ren d ő rség rő l. László Géza 
alkapitány ma kezdte meg két heti 
szabadságát. Távolléte alatt Pertich 
Ernő alkapitány fogja helyettesíteni, 
aki ez idő alatt saját hivatalán kí
vül még a főkapitány helyettesi te
endőket is el fogja látni.

—  A honvédhuszárok  Itthon.
Négy heti gyakorlatozás után ma 
reggel érkezett meg a szabadkai 4. 
honvédhuszárezred helyben állomá
sozó osztálya. Huszárjaink keret
gyakorlatokat végeztek s most leg
utóbb Alsó Dabason állomásoztak. 
A meleg napok után most pihenő 
következik, egészen 11-ig, amikor a 
tartalékosok fognak bevonulni, akik 
néhány nap alatt belegyakorolják 
magukat a katonaéletbe s aztán a 
nagy őszi fegyvergyakorlatokra in
dulnak.

— E gy kis csillagászat. A mai 
nappal kezdődött Augusztus: „Kis
asszony hava", melynek folyamán 
már lényegesen rövidül a nap hossza, 
mert mig augusztus hó elsején 4 
óra 37 perckor kél a nap és 7 óra 
34 perckor nyugszik, addig augusztus 
hó 31-én a nap 5 óra 12 perckor 
kel és 6 óra 42 perckor nyugszik. 
A hold változatai augusztus hó fo
lyamán a következők: Ujhold 1-én 
5 óra 3 perckor d. e., első negyed 
7-én 11 óra 16 perckor d. u., hold
tölte 15-én 4 óra 31 perckor, utolsó 
negyed 23-án 7 óra 10 perckor dél
előtt, ujhold 30-án 2 óra 13 perckor 
d. u. Az időjárás prognosztikonja 
augusztus hóban a következő: au
gusztus hó 1-től 7 ig igen változó, 
7-től 15-ig gyakori zivatarok, 15-től 
20-ig küjönösen az ország keleti ré
szén gyakori esőzések, mig a hónap 
utolsó hetében derült napokra van 
kilátás.

— Halálozás. Súlyos csapás érte 
Vojnics Purcsár Márton helybeli gaz
dálkodót. Fia Gergely, a szaba dkai 
főgimnázium V. osztály növendéke 
ma reggel hosszas szenvedés után 
elhunyt. Temetése holnap délután 4 
órakor lesz.

— UJ vasat. Biró József okle-1 
veles mérnök, budapesti lakos az ; 
Ada nagyközség melletti tiszai hajó- 1 
ál'omástól kiindnlólag Tornyos puszta 
érintésével, a magyar kir. államvasu
tak Bácstopolya állomásáig és e 
vonalból kizárólag Tornyom pusztától 
Gsantavér községig vezetendő o.70 
métares keskenyvágányu gőzmoz- 
donyu helyi érdekű vasútvonalon 
megkapta az előmunkálati engedélyt.

-  H ird etési táblák. Kilátás van 
arra, hogy a hirdetési táblák és osz
lopok ügye véglegesen rendezve lesz 
s végleg eltűnnek a házak falairól a 
falragasz foszlányok. A tanács ugyanis 
árverést tűzött ki a hirdetési táblák 
és oszlopok felállítására. Az árverést 
f. hó 27-én tartják meg s ez alka
lommal talán nem eredménytelenül. 
Az árverésre vonatkozó hirdetményt 
mai számunk hirdetési rovatában kö
zöljük.

— Kezdődik a vadászat. Las
sanként lekerül a szegről a „Lan
caster41, az akasztékos tarisznya, 
meg a többi vadász fölszerelés. A 
naftalinos szekrényből előszedik a 
zöldszegélyü s agancsgombos lódén 
ruhákat, hogy kiszellőztessék, mert 
immár elkövetkezett a vadászat ideje. 
A fiatal vizslákat most vezetik be a 
fürjezéssel a nemes sport körüli 
szolgálat teljesítésének ismereteibe 
s közbe közbe le is puffantanak egy 
egy pitypalattyot, meg egy csalafin- 
táskodó harist a négylábú „vadász- 
tolonc“ végtelen nagy örömére és 
buzdítására. A zsombékos berek 
fiatal rucáit is most szedik fegyver
csőre! Az öreg gácsér most tanítja 
a fiatalokat repülni, most legköny- 
nyebb őket ledurrantani s most 
legizletesebb a húsúk is. A kezdő 
settereknek igen jó iskola a tokos 
réce vadászata. Augusztus első nap
jától kezdve már szabad a vadászat 
a fogolyra, fácánkakasra s augusztus 
15-én túl már a tapsifüleseket is 
veszedelem fenyegeti. Az igazi va
dász azonban augusztusban még 
nem lő nyulat, mert még mindig 
nagy számmal vannak fias anyák, 
legfölebb egy egy bolodos süldőt 
göbécselnek fültövön, hogy muta
tóba vihessék haza.

—  K övezés a szeged i utón. A 
tanács mai ülésében elhatározta, 
hogy a szegedi úti vasúti aluljárón 
túli úttestet 60 méter hosszúságban 
uj kockakövekkel kikövezteti és a 
munkálatok megkezdésére a mérnöki 
hivatalt utasította.

—  H alál a kórházban. A sza
badkai közkórházban egy vidéki ápolt, 
Hinkl Fülöp 9 éves fiú, akit Ujver- 
bászról hoztak kórházunkba, ma reg
gel meghalt. Holttestét ma délutáni 
vonattal szállították Ujverbászra.

— H alá los csolnakázás. Popo- 
vits Gyögy törökbecsei adótiszt va
sárnap délután csolnakázás közben 
a Tiszába fulladt. Popovics Terzin 
Dusán Írnokkal együtt megfürdött, 
majd csolnakbaültek s mivel mind
ketten előzőleg ittak és mámorosak 
voltak, a csolnak minduntalan vesze
delmes ringatozásba jött. Egyszerre 
Popovits kabátja kiesett a csolnak- 
ból. mire az adótiszt utána kapott, 
kibukott és nyomtalanul eltűnt a 
vizben. Holttestét estefelé fogták ki. 
Popovits neje nagybetegen fekszik s 
még nem is sejti a szerencsétlensé
get.

— H egvadait lovak á ldozata .
Kihut István 42 éves temerini fö[d- 
mives és anyja a 68 éves Kihut 
Pálné Kókai Panna gabonát vittek 
az újvidéki piacra. Keresztülhajtván 
Tíszaistvánfalván a község alatti 
hidra ért a kocsi melynek egy desz

kája valószínűleg a nagy tehertől 
leszakadt, mitől a lovak megvadulva 
a kocsit a hid mellett álló kőrakás
nak ragadták, úgy hogy az felfordult 
és a bennülők kiestek, még pedig 
oly szerencsétlenül, hogy az asszony 
nyomban szörnyet halt. Kihut István 
is súlyos sérüléseket szenvedett.

— T olvaj Inas. Pirnitzer Vilmos 
női divatüzlet tulajdonos ma felje
lentést tett a rendőrségnél Denc Ernő 
reinitzfalvai származású volt tanonca 
ellen. A fiatal bűnös egy női arany
órát lopott el volt gazdájától s az 
órát, mint a megindított nyomozás 
kiderítette, a helybeli zálogintézet
nél 14 koronáért elzálogosította A 
A tolvaj csemete ellen a büntető 
eljárást megindították.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cip ő , k a lap , 
liu ö ltö n y ö k , ú ri és női d iva t  
cik k ek b en , úgy forduljunk, a jóval 
m eg n a g y o b b íto tt  V ersen yára  ü z
le th ez  Szabadka, papucs piac.

o o o o o o  A o o o o o o

m indennap le b e t e lő fizetn i

A  fő té r h e z  k ö z e l

2-3 szobás lakást
keresek november l-ére.

Gim a kiadóhivatalban.

17 éves
szo lg a

felvétetik a nagy tőzsdében. 
Innen onnan.

Egy úri ember ott ül a kávéház
ban, mikor egy sápadt fiúcska a 
kezét kinyújtva rebegi feléje:

— Nagyságos ur, már két nap 
óta nem ettem . . .

Az úri ember elérzékenyülve nyúl 
be az előtte lévő süteményes kosárba 
és átnyújt a szegény éhezőnek há
rom kiflit.

— Nesze, gyermekem, egyél!
Később aztán szól a fizető pin

cérnek:
— Pincér, fizetek! Volt egy kávém

és egy darab süteményem!
* **

Egy csizmadia elküldi az inasát 
egy liter borért.

— Hát minek hozol egy liter bor
nak két üveget?

— Azt izeni a majsztrom, hogy 
ebbe az üvegbe töltse a bort, ebbe 
meg ehun a vizet amit bele akar 
tölteni; mert aszondi összekeverni ő 
is tudja.

* *♦
Az újoncokat iskolázzák a kaszár

nyában, mikor az ezredes belép és 
egy jóképű legényhez fordulva, ő is 
kérd valamit, mire az egy mukkot 
sem felel.

— Add ide azt a könyvet! kiált 
haraggal a káplárhoz.

A könyvben ott állott a feltett 
kérdésre a felelet. Azt az újonc orra 
elé tartva mondja:

— Olvasd!
— Alássan jelentem az ezredes 

urnák, nem tudok olvasni!
— Nem tudsz olvasni a huszadik 

században ?
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— Alássan jelentein az ezredes I 
urnák, én a tizenhatodik században j 
vagyok.

Építkezések és árlejtések
a inegyében.

Magyarkanizsa. Magyarkanizsa 
község ‘elöljárósága f. é. augusztus 
17 én d. u. 5 órakor szóbeli árlej
tést tart 370 m. hosszú útnak tra- 
chytkővel leendő burkolására. Elő
irányzat 8065 korona 30 fillér, bá
natpénz 800 korona. Az árlejtési 
feltételek és a műszaki iratok e hó 
8-tól Boldizsár Kálmán községi ikta
tónál betekinthetők.

Zsablya. A m. kir. igazságügy
miniszter a zsablyai kir. járásbíró
ság használatában levő kincstári 
épületeken szükségessé vált javítási 
és átalakítási munkák foganatosítását 
4866 kor. 07 fill, erejéig engedélyezte. 
A fentemlitett munkák kivitelének 
biztosítása céljából a versenytár
gyalás a zsablyai kir. járásbíróság 
hivatali helyiségében augusztus hó 
3-án d. e. 10 órakor fog megtar
tatni. Az ajánlatot benyújtani szán
dékozók kötelesek a költségvetés elő 
irányzat! összegének megfelelő 10% 
bánatpénzt a titeli m. kir. adóhiva
talnál letenni s a letéti elismervényt 
az ajánlathoz mellékelni. A munká
latokra vonatkozó műszaki iratok, 
vállalati teltételek, valamint a kö
tendő szerződés tervezete Gábris 
Endre kir. járásbiró hivatali helyi
ségében megtekinthetők.

Baja. A bajai állami tanítóképző 
és inteniatus céljaira szükséges 1. 
tej, 2. marhahús és borjúhús, 3. 
disznóhus, 4. kenyér és sütemény. 
5. liszt, 6. fűszeráru, 7. tűzifa (150 
m3 szurkos nyárfa és 150 m3 szil- 
hasábfa), 8. koksz (mintegy 500 q) 
beszerzésére árlejtés van hirdetve. 
Az ajánlatok f. é. augusztus 10 én 
d. 12 óráig az állami tanítóképző 
intézet igazgatóságához adandók be 
s ugyanott közelebbi értesítés nyer
hető.

M egfojtotta és vízbe dobta
a feleségét,

Szinte törvényszerű erővel ismét
lődik meg az az igazság, hogy a 
bűnt, a vétket, az eb is kikaparja. 
Ez az igazság most újból megismét
lődött; egy régi gyilkosságot fede
zett fel ugyanis a bokszegi csend
őrség.

Néhány év előtt nagy port vert 
fel az a titokzatos bűneset, amely 
Bokszeg község lakosságát sokáig 
tartotta izgatottságban. Ugyanis 
Miklós Koszta bokszegi fiatal föld
mives felesége egy napon nyomtala
nul eltűnt. Az eltűnés után néhány 
napra az eltűnt Miklós Kosztáné 
holttestét a Kőrös folyó hullámai a 
partra kivetették. A hullának or
vosrendőri vizsgálata alkalmával 
megállapították, hogy a fiatal asz- 
szony nem természetes halállal halt 
meg, miért is a holttestet az aradi 
kir ügyészség felboncoltatta. A bon
colás alkalmával megállapították, 
hogy a fiatal menyecskét előbb meg
fojtották s azután dobták be a 
Kőrösbe.

A csendőrség erélyes nyomozást 
indított a gyilkosok kézrekeritése 
iránt, de a hosszas és széleskörű 
nyomozás mellett sem sikerült a 
gyilkosokat kézrekeriteni. Ma nagy 
meglepetésre az évekkel ezelőtt tör
tént s már-már feledésbe ment gyil
kosság tettesei kézrekerültek. A bök-

szegi csendőrség ma táviratban arról 
értesítette az aradi királyi ügyész
ségét, hogy ma délelőtt letartóztat
ták Miklós Kosztáné gyilkosait.

A csendőrségnek már régen gyanús 
volt a megölt asszony férje s állandó 
megfigyelés alatt tartották, a meg
figyelés nem maradt eredménytelen, 
mivel az Összehalmozott sok terhelő 
adat súlya alatt a csendőrség ma 
délelőtt Miklós Kosztét letartóztatta.

A gyilkos férj eleinte tagadott, de 
későb mindent bevallott az őt val
lató csendőröknek s elmondta, hogy 
a feleségét Krisán Juon bokszegi 
földmives barátjával együtt gyilkol 
ták meg és pedig oly módon, hogy 
éjnek idején az asszonyt megfojtot
ták s azután kicipeltók a Körös 
folyóhoz s annak hulló maiba dobták. 
A két elvetemült gyilkost a csend 
őrök vasraverve a mat nap folyamán 
az aradi kir. ügyészség börtönébe 
szállították be.

T Á V I R A T O K .
A háború.

Berlin, augusztus 2. A Berliner 
Lokalanzeigernek jelentik Tokióból, 
hogy a japán tengeri erő eddigi ősz- 
szes vesztesége 2800 halott és 16056 
sebesült.

V illám  által felgyújtott 
vonat.

Innsbruck, aug. 2. Tegnap ismét 
nagy zivatar vonult el a város fö
lött sürü villámcsapásokkal. A vil
lám belecsapott a stubenthali vasút 
vonatának utolsóelőtti kocsijába Mut
ters közelében. Távolról a vonat 
olyannak látszott, mintha egészen 
lángban állana, mig ellenben az uta
sok azt hitték, hogy a környék áll 
lángokban.

Vasúti szerencsétlenség .
Budapest, augusztus 2. St.-Johan- 

ból hivatalosan jelentik: Tegnap este 
egy tehervonat az Urbach-Fahr- 
brücken-vonalon neki ment egy másik 
tehervonatnak. A szerencsétlenségnél 
egy mozdonyvezető súlyosan és két 
hivatalnok könnyen megsebesült. 23 
kocsi kisiklott. A kár jelentékeny. 
A forgalmat átszállítással tartják 
fenn. Az összeütközés oka a vonat
érkezés téves jelentése.

Bányakatasztrófa.
Zell an dér Zillei aug. 2. Az 

itteni aranybányában, amelyet egy 
németbirodalmi társaság tart üzem
ben, a főtárna beomlott.

Gyilkos halász.
Déva. augusztus 2. Bég Mihály 

és Dávid János ruszori halászok ma 
reggel összevesztek a halászati jog 
felett. Szóváltás közben bírókra men
tek, mire Dávid revolvert rántva, 
Béget agyonlőtte. A gyilkost letar
tóztatták.

Báuffy Szegeden.
Szeged, augusztus 2. Bánffy Dezső 

báró e hónap 13-án családjával 
együtt ideérkezik. Bánffynét ugyanis 
az ide való tűzoltók zászlóanyává 
kérték föl, s a bárónő a zászlóanyai 
tisztet elvállalta. Bánffyék 3 napot 
töltenek Szegeden.

REGÉNY CSARNOK.

N ém etből: K örinöczy Eriid. 62.

Hiába próbált kételkedni a levél 
valóságában. Szive súgta, hogy az 
igazat mondott. Igen ez a Raoul, az 
ő és Nidának fia !

Mit tegyen ?
Nem jutott semmi okos gondolat 

eszébe.
Abban a hideg márványszivben is 

megreszketett valami emberi, valami 
gyöngéd érzés. Mindenét odaadta 
volna, ha az elvesztett éveket, a 
tönkretett becsületet visszahozhatta 
volna.

Egyszerre felugrott.
Benedek doktor s Irén jutottak 

eszébe. Hisz ezt a leányt szereti 
Rajmund ! Medina ugyan halálra 
szánta, de hátha nem késő még.

Csengetett s kocsiját hozatta elő. 
Lázas sietséggel készült föl s oda
mondta a kocsisnak Benedek la
kását.

Ott aztán megtudta, hogy Benedek 
az előbb az indóházhoz hajtatott s 
Párisba akar indulni a legközelebbi 
vonattal.

Ráparancsolt a kocsisra, hogy le 
hető gyorsan hajtson utánnuk. Ke
resztül rohant a várótermeken s épen 
akkor ért oda, a mint Benedek a 
vonatra akart szállni.

— ön az ! — kiáltá Benedek bá
mulva. — a mint látja, elutazom.

— Maradni fogsz ! — súgta oda 
a herceg. Szállj le 1 Szállj le azon
nal, ha mondom ! Vagy hangosan 
fogom kiáltani, hogy Guillemot Irént 
elpusztítottad !

Az orvos sietve ugrott le s a her
ceggel együtt eltávozott.

VIII.
Irén betegágyánál.

A herceg visszaparancsolta a ko
csit.

A meglepett doktor beszélgetni 
kezdett, de a herceg egv szót sem 
szólt. Csak a mikor palotája elé ér
tek, szólt oda neki: „Kövessen !“ — 
és a doktor követte őt.

A hogy fölértek a lépcsőn, a her
ceg rázárta az ajtót s oda állt az 
orvos elé.

— Hogy van Guillemot Irén ? — 
kérdezte szárazon.

-  Hisz tudja, herceg uram ! Be- 
aulieuhoz kellett volna mennie s még 
ez órában meghal. A hogy azonban 
hirét vettem, hogy Rajmund kihivta 
önt, — úgy gondoltam, — az a 
fiatal ember szenvedélyesen szereti 
Irént s mivel szerettem volna önnek 
is szolgálatot tenni, hogy siettesem 
Irén sorsát. Megkettőztem tehát az 
adagot. Hét óra körül vette be s igy 
tiz órára mindennek vége.

Alig fejezte Benedek szavait, a 
herceg indulatosan torkon ragadta őt.

— Hallgas, szerencsétlen ! Kétszer 
mentettelek meg a fegyháztól, gaz
daggá tettelek s mindenkor számít
hattál barátságomra. Ide figyelj 1 Ha 
az a leány meghal, ha meg nem men
ted Őt, e kéz által halsz meg, vagy 
a börtönbe küldelek téged.

Épen ez időtájban jelentkezett 
Salome, Irén komornája Maion dok
tornál. Irén állapota hirtelen válsá
gosra fordult, s a mélyen sújtott 
apa azonnal Benedekért küldött. A 
mint meghallották, hogy Benedeket 
sürgönyileg Párisba hívták. Maion 
doktort kérették mindjárt. Rajmund 
és Maion nyomban Irénhez siettek.

Rajmund szive hevesen dobogott, 
a mint a szobába lépett. A kedves 
gyermek ott feküdt mozdulatlanul,

holthalványan az ágyon, mely előtt 
a zokogó édes apa térdelt

Belépésükre fölriadt az apa s elé
jük lépett. Irén nem mozdult, még 
lélegzetvételét sem lehetett észre 
venni.

Maion Lajos Guillemothoz lépett 
és pár kérdést, intézett hozzá.

— Mióta van ilyen állapotban?
— Egy jó óra óta, doktor ur.
— Nem mozdult?
— Még azóta nem.
— S minek tulajdonítja ezt a gör

csös merevedést?
Guillemot zavartan dörzsölte hom

lokát.
-  Minek ? Istenem ! Magunk sem 

tudjuk. Rosszul érezte magát s az 
orvos gyógyszert rendelt neki. Nem 
akarta bevenni, de én kínáltam neki 
s akkor elfogadta.

— Ki készítette a gyógyszert ?
— Az orvos.
— Itt van még az üveg ?
— Az orvos magával vitte.
— Akkor magunknak kell kiku

tatni, — szólt Maion s folytatta a 
vizsgálódást.

Rajmund, Guillemot és Salome 
feszült figyelemmel lesték minden 
mozdulatát. Moccanni sem mertek.

Egész örökkévalóságnak tetszett a 
várakozás, mig az orvos újra fölve
tette szemét.

— Talált valamit ? — kérdé resz
ketve Rajmund.

— Azt hiszem.
— S tudja már az okot?
— Talán.
— Irén nem halt meg?
— Nem.
— Megmentheti őt?
— Ki tudja ? !
Az édes apa térdre esett s hálá

san csókolta meg Maion kezét.
— ön megmenti őt s visszaadja 

őt nekünk I
Lajos csendre intette őket kezével.
— A veszély igen komoly 1 — 

szólt aztán. Legyenek elkészülve min
denre.

Az asztalhoz ült s pár sort vetve 
egy papirszeletre, Saloménak nyújtja.

— Fuss a legközelebbi gyógyszer- 
tárba s hozd el ezt a szert !

Salome csakhamar visszatért, de 
ellenméreg nélkül.

— Doktor ur, — lihegte, — a 
gyógyszertárban elfogyott e szer, 
Benedek doktor vitte el az utolsót.

(Folyt, köv.)

Felelőt uerkeiztő:
D Ü O O V I C H  I M R E  

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

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

23383/tan. 1904. sz.

Hirdetmény.
Szabadka sz. kir. város területén 

a h ird etm én yek  k ifU ggesztésl jo 
gának vállalatba adása céljából f. 
évi augusztus hó 27-én d. e. 10 
órakor a gazdasági ügyosztályban 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen 
vállalatot elnyerni óhajtják, hogy 100 
kor., azaz egyszáz korona óvadékkal 
felszerelt zárt ajánlatukat a mondott 
napon d. e. 10 óráig Szabadka sz. 
kir. város tanácsi iktatójában nyújt
sák be.

Elkésett, távirati, vagy nyitva be
adott és utóajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

A részletes árverési, illetve válla
lati feltételek a hivatalos órák alatt 
(d. e. 7—1-ig) megtekinthetők, vagy 
1 korona dij ellenében beszerezhetők.

Kelt Szabadkán, 19Ü5. julius hó 31.
A városi Tanács



BACSEGYEI NAPLÓ 1905. augusztus 3.

Palicson
a L eovics-v illában

egy szoba b ú to r r a l
a zo n n a l k iad ó . “w

eüsr Tiszta is R

laputtK nyomdájában
Kataként i* H^pbatí.

Ü z le t  k i á r u s í t á s !
Értesítem a t. vásárló közönséget, 

hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részben

minden elfogadható
árban kiárusítom.

Tázlár pusztán a Budapest- 
Zimonyi vonal Sóstói- és 
Vadkert-Tazlár állomásaitól 
5 kilométernyire fekvő Sváb 
Imre-féle szarvastói :—  —

1?Q magyarholda* 
1 Mohomat =

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

Értekezhetni lehet a tulaj onos 
É g e tő  I m r e  Tázlár postafiók
Stoltvadkert. —

M inden szó £3 f i l l é r  V astag  betűkbő l CB 
f i i  é r  L egk isebb  h ird e té s  3 0  f i l l é r

KIS HIRDETÉSEK.

Beltéren jutányosán két külön be
já ra tú  utczaiA raktár áll: Szövet szoknya, blouse, , ,. ,, TT. . . .. , bu orozott szoba azo nal kiadó. Ugyanottkarton, zephir, batist, mosó- ÓS szövet- iz |etes házi koszt is kapható. Bővebbet a

pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és kiadóhivatalban, 
kötények, továbbá szövet, mosó és
batist kelmék, melyet méter számra r in ih ‘1 h u n y n i tauit ju tányos feltéte- 
is igen olcsón elárusítok. A n. é. kö-( ^ , ázL JÓ‘ 
zönség b. pártfogását kérve, vagyok zsef cim bakm  tanító VI. kör, K álm án u. 

309 szám.

Riadó ü z le th e ly iség .A “ ,érhezközel igen 
forgalmas balyen nagy üzlethelyiség kiadó. 
Cim a kiadóban. ;

Jó karban levő

ház a v á r o s lig e t  
m elle tt

jutányos árban eladó.
Értekezhetni a tulajdonossal Sáncz- 

utcza 135. szám.
kereste tik .

2 s e g é d
k erestetik

kézmü- és divatáru üzletembe,
kik a magyar és szerb nyelvet bírják. • •

Ónálló eladás kívántatik.
H 100 korona havi fizetés. "SWB 

Cím a kiadóhivatalban.

bekebelezés mellett 312, 4, 4 1/2°/o kam atra, 
földekre, házakra, 5, 6, 7 %  kam atra vidékre 
is bárhova gyorsan folyósittato . Személy- 
hitelt minden hitelképes egyénnek bárom 
nap alatt. Privátpénzt aznap 8°/0 kam atra.

T a r á c s  k  y  F  e  r e  n  c z
bankbizományos

Budapest Roffenbiller-uíca 5 /B . válaszbé'yeg.

állomáshoz lő percre,

74 holdas birtok,

Egy fiú tanoncul felvétetik W c Í S z 
S áudO l*  kefekötő műhelyében — 
(Kölcsey-utca, Sümegi féle ház).

az első egy  vidék i városban,
nagyon elegáns és jó,

c s i n o s  lakásberendezéssel
rögtön vagy megegyezés szerint ela ó.

Cím: T hem ent Roman fodrász, 
Balaton-Tapolca, (Zala megye.)

E la d ó  sző lő .
A város közepétől gya
log fél órányira fekvő

jó k a r b a u  ta rto tt, 8  éven  
ü lte té sü , 7  és  f é l  k a p a

r r t i  n
3

w  tö r té t m =•

tiszteleti- 1

F a r a g ó  M .
(Edénypiac.)

Vesz használt tankönyveket I

, ! men es egyptomi papír 100 hüvely egy do- 
1 boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz

regényeket és zenemüveket az A n tik v á
rium  könyvkerrskedés Szabadkán  szem
ben a gym nasium iunl. A világhírű »Próg- 
res« cigaretta hüvely főraktár < Nikotin

betístc 3 16 holdas szölő^kp,
kedvező*árban eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

r a j ta  lévő é p ü l e t t e l
s z a b a d k é z b ő  e l a d c

Bővebbet a kiadóhivatalban

Silvásy Ferenc
(Szabadka, Kölcsey-utca 275. sz. 

özv. Lakatos Györgyné háza)

zongora-készítő és hangoló
hangolásokat és j vitásokat 

évi általányban jutányosán eszközöl.
Habáron tart uj regi zoagoráHat.

Régi zongorákat

Varró leányok figyel“ébe-leányt; keresek  hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tom pa-u

Főtérhez k ö ’el egy nagyobbb udvari 
helyiség, mely alkalmas 

ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Füszerkereskedésnek mának

legm agasabb árban m eg v esz: ^er^jipiu

igen alkalmas ház, mely áll •» szoba, konyha, 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, j u 
tányosán eladó. Bővebbet IV. kör, Párdics- 
utca 348. szám alatt.

Kölcsey-utca 238. sz

jó karban levő, uj külső gu
mikkal, 35 írtért eladó.

ír  minden ember tudja, hogy a világliirü  
=  Valódi Növény Essenczia-FIuid =

csak „KA ÜöN-A-fele* „K. A .“ v é d je g y g y e l!

Ma

» 1K *- w 1VIV
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KA.T0N.4-fóle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------- mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
novits-utca; Wachstnann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut. 
Megvizsgálva és véleményezve ! w

csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodái 
felszerelések bámulatos olc ók Kölcsön 
könyv á r  havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

n e v e lő -  és ta n in té z e t
n y ilv á n o ssá g i jo g g a l, R ák osp alotán ,

(Budapest mellett, vasúti, posta, távírda és telefon-állomás).
Az intézet nyilvános nyolc osztályú főgymnasiumában, pol

gári és elemi iskolájában a tanév szeptember hó 1-én kezdődik.
A kiállított bizonyítványok államérvenyesek.
Az intézet öt holdnyi parkban, egészséges helyen fekszik. Az

ellátás mintaszerű.
A növendékek lehetnek bennlakók és bejárók.
Értesítővel szolgál az ig a z g a tó s á g .

(
' •:.. $ ‘ . •' !■' V- > k».c.í

,-;h
Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű

i. t ’«Át, a íj,
■ ■ ■ ■

V

• : n í V/ • ’ • 7 AÍ4

ti

Valódi Növény Essenczia-FIuid
csuk „K A T Ö N  A-fcle* „K. A.“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köazvénynél 
--------------  csuznál, tagszaggatásnál s t b . n é l . -------------

Nyomatott a Kiadók Kladek ős Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.
Megvizsgálva és vélem ényezve! “BBfll




