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Előfizetési árak:
Egész évre 12 kor., fél évre 8 korona

negyed évre 3 kor. M EG JELENIK  N A PO N K IN T  REGGEL, K IV ÉV E HÉTFON

S z e rk esz tő ség  é s  kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyíny-utcza 8 . sx.
im) au.

Lesz meg egyszer ünnep
a világon.

Dalos nemzetein halhatatlan 
szellemi dalosának Petőfi Sán
dornak teteme, immár 56 esz
tendeje porladozik a fehéregy
házai csatatér bizonytalan helyén. 
Az énekesek énekesének minden 
év julius 31-én csak itt olt 
szentelnek egy-egy emlékünne
pélyt ; abban az országban, hol 
a lánglelkü költő szaván egy 
nemzet lelkesült.

Petőfi mint egy uj mester 
tűnt fel a magyar irodalom egén. 
A magyar népélet legspecifi 
kusabb kifejezője volt ö. Rövid 
költői működésével az uj ma
gyar irodalmat a müveit nem 
zetek előtt oly hatalmassá tette, 
hogy minden müveit nemzet 
elismeri a magyar irodalom 
hirnevét.

Az ö isteni tehetsége, az ö 
páratlan eredetisége, egy csa
pásra uj iskolát teremtett, bár 
minden zeg zugban akadt egy- 
egy Petőfi másoló, de azért a 
mai fejlett korban sincs poéta, 
a ki korára oly hatással volna, 
mint ahogy azt az egyszerű 
vándorszínész megtudta te n n i: 
költészetével.

Miért van ez igy, kutatjuk, 
keressük.

Mi úgy találjuk, hogy irodal
munkba szinte betolakodik a 
külföldi kokotteria. A sikamlós 
.‘ zindaraboknak nagyobb keletje 
van, mint Jókai regényeinek, 
vagy Petőfi verseinek és a most 
élő költők verseit csak egyes 
lapok tárca rovataiból ismeri a 
publikum s azt se élvezi: mert 
a napi sajtó szenzációira éhes 
ma a közönség, a mit a lapok
ban mihamarább meg is talál 
az olvasó.

Más m a az Ízlés, mint régeb
ben. És a magyar publikum 
nagy baja : hogy könyveket nem 
vásárol, irodalmi igényeit a hír
lapokból elégíti ki.

A főváros roham osan fejlődő 
sajtója is uj irányt teremtett, 
elég rosszul céhbeli társasággá

tömörült és a pajtáskodás ré 
vén agyba-föbe dicsérték a ka- 

• paszkodó epigonokat is, kiken 
a közönség csalódott és igy lett 
a közönség tartózkodó. Nem 
mer bizalmat adni annak sem, 
a ki igazán tehetséggel lép az 
írói pályára.

Főleg a vidéki irók érzik ezt 
leginkább. Micsoda canossai utat 
kell megjárni annak, a ki nevét 
ismertté akarja tenni. Nagyon 
keveseknek sikerül, mert a ha
talmi benfentesek szeszélyétől 
függ minden siker. Micsoda 
gyönge irodalmi skriblerek gyárt
ják a fővárosi színházak repor- 
loárját. i ia  vidéki legény m erné 
azt megtenni, menten léket ü t
nének a fején, de igy egy-egy 
pajtás színdarabjának heteken 
üti a dobot a színházi jelentés.

A sok csalódások, a pervez 
színdarabok, ma hallgatásra in
tik a legjobb poé ták a t: mert a 
telt házakban tapsoló közönség 
észre sem veszi, hogy a csiliá
ros emeletes házak ereszén egy- 
egy fecske fészket csinál. Ők 
azt hiszik, hogy a széles korzón 
elfutó s villámfényben ragyogó 
palotasoroknál nincs m ár szebb, 
pedig egy illatos diófa is impo
nál a róna ut szegélyén, mert 
amannak gyümölcse az erkölcs
telenség, emennek érdeme a 
gyümölcs.

A gyorsan lüktető város ütere 
már nem soká viszi az izgal
makat. Lehetetlen, hogy ma, 
mikor vetélkedünk a hazafias
ságban, a Petőfi költészethez 
vissza nem térnének az embe
rek. Éreznünk kell hogy Petőfi 
nem irta a segédszerkesztő sür
getésére a verseket, mikor poé 
mán dolgozott: nem ült a nya
kán a szedő inas s talán nem 
is akkor irt verseket, mikor az 
éjszakai munkában meggörnyedő 
test reszket a kimerültségtől s 
ekkor kell boldog családi élet
ről verselni.

Ez a kaptafa munka ki kell 
hogy vesszen a fajából, csak a kö
zönségen áll, hogy ízlésével 
mást követeljen; Petőfit is a

kor tette nagygyá és igy minden 
kor irodalmát, a kor Ízlése dik
tálja.

Mi itt a perifériákon higgadtan 
mérlegeljük a jövő eseményeit, 
úgy hisszük, már nincs is mész 
sze az a kor, ni.kor a közön
ség a szépet, a tartalm at ke
resi, megbecsüli a vidék iro 
dalmát és sajtóját, mely most 
az életharcban szinte csöndes 
megadással tűri az üzleti kon
kurencia nagytőkével dolgozó 
hatalmát.

Hisszük, hogy a szép költé
szet. a valódi irói hivatás vissza 
tér Petőfi emlékéhez és az örök 
idők bámulatára Írott örök szép
ségű költemények olvasása so
rán, nekünk van okunk hinni, 
hogy : lesz még egyszer ünnep 
a világon.

A közigazgatási b izottság
ülése.

Szabadka közigazgatási bizottsága 
ma délután tartotta Bezerédj István 
főispán elnöklete alatt augusztus 
havi rendes ülését. A pol pár mesteri 
jelentés tudomásul vétele után Du- 
lich Jenő főjegyző referálta Jakob- 
csics Gyuláné kérvényét, melyben 
boldogult férje fegyelmijének beszün
tetését kéri a belügyminisztertől. A 
kérvény felterjesztetik.

Ezután Neorcsics Szaniszló feleb- 
bezésére került a sor. Neorcsics pa
naszt emelt Völgyi Péter, alszám- 
vevő ellen, amiért ez őt a hivatalból 
kiutasitotta. A polgármester, mint
hogy a vizsgálat folyamán kitűnt, 
hogy Neorcsics magaviseleté provo
kálta a kiutasítást, a panaszt eluta
sította. Neorcsics ez ellen fellebezett, 
a közigazgatási bizottság azonban a 
felebbezést a polgármester határoza
tának helybenhagyásával elutasította.

Ezután Vojnich Máté réferált az 
árvapénztár múlt havi ügymenetelé
ről, az árvapénztár állapotáról és a 
kivételes nősülési engedélyekről. Je
lentését tudomásul vették.

Szabadka eg észség ü g y e .
Kertész Sándor főorvos jelentése 

szerint Szabadka egészségügye a 
múlt hóban sem volt kedvező. Kü
lönösen a tődővész pusztított. A meg
haltak közül ötvennek a halálát a 
tüdővész okozta. Sürgeti a szanató
riumnak minél előbb leendő megva
lósítását. A betegségek közül legtöbb

áldozatot szedett még a veleszületett 
gyengeség ős a ránggörcs. Élveszüle- 
tett 135 fiú, 155 leány, összesen 289 
egyén. A születések száma tehát 
21-gyei múlja fölül a halálozások 
számát.

P.tlics egészségügye már kedve
zőid) volt. Néhány gyanús megbete
gedés előfordult ugyan, de a sürgő
sen f ganatositott intézkedések min
den veszedelemnek elejét vették. Ju- 
l.us lióbtn elad tot, I _5 >9 kád, 11168 
szabadiilitlő és 1.067 gyermekjegy; a 
kedvezményes jegyekből 979 kád, 
945 szabadfürdő és 565 gyermek
jegy. összesen eladtak 32 385 jegyet.

Az adófizetés.
Dembitz Lajos dr., Bolits József dr. 

és Antunovics Andor jelentéseinek 
tudomásul vétele után Popp György 
referált az adófizetésről. Adó a múlt 
hóban az ex-lex miatt alig folyt be. 
Egyenes adóban befolyt a mait hóban 
1405 kor., júniusban 26204 kor., te
hát a múlt hóban 24799 koronával 
kevesebb. Január 1-től fogva 387,600 
kor., a múlt év ugyanezen időszaká
ban 595,977 kor., tehát az idén 
208.377 koronával kevesebb.

Bélyeg- és jogilletékben jaliusban 
8621, júniusban 42492 kor, tehát a 
múlt hóban 33871 koronával keve
sebb. Január elsejétől kezdve 92280 
kor., a múlt év hasonló időszakában 
261,216 kor., tehát az idén 168,935 
koronával kevesebb.

Hadmentességi dij a múlt hóban 
nem folyt be, júniusban 976 koronát 
fizettek. A mull évben 2843 kor., az 
idén 654 kor., az idén tehát 2189 
koronával kevesebb.

E gyéb  je le n té se k .
Ezután Graeff Nikáz referál tanítók 

személyes ügyeiről. Minthogy a pol
gári iskolai rajztanitói állás betöltése 
szükségessé vált, elrendelik a válasz
tást és a választási elnökül Bókeffy 
Gyulát küldték ki

Ezután Sztankovics György állam- 
épitészeti felügyelő az útadó állapo
táról, Eberhardt József az állat- 
egészségügyről és az állatforgalomról 
referál. Elszállitatott Szabadkáról 1 
szarvasmarha, 278 ló, 1546 sertés, 
érkezett 375 juh.

Ezután az ülést elnöklő főispán 
berekeszti.

Az öngyilkos maturáns ügye
Kosztics Brcsics Miklós, az ön

gyilkos maturáns ügyében megtör
tént a minisztérium részéről az első 
lépés, nem ugyan a városi törvény- 
hatóság, hanem a tanári kar kérel 
mére. Természetes, hogy igy a városj
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törvényhatósági bizottságnak ezen 
ügyben hozott határozatai, mint 
tárgytalanok, figyelembe nem jö
hetnek.

A közvélemény felzúdulása után, 
amint ismeretes, a tanári kar maga 
ellen, még a közgyűlési határozat 
meghozatala előtt, fegyelmit kért a 
vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumtól.

A minisztérium most leiratban 
értesíti a város tanácsát, hogy a 
tanári kar kérelmére, indíttatva érzi 
magát a tanári kar ellen a fegyelmit 
elrendelni, a fegyelmi vizsgálat ve
zetésével a pozsonyi tankerületi fő
igazgatót bízza meg.

Felhívja a törvényhatósági bizott
ságot, hogy a fegyelmi vizsgálaton 
magát egy taggal képviseltesse.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. aug. 11.

A szövetkezett ellenzék vezérlő
bizottsága ma d. e. 11 órakor Kos
suth Ferenc elnöklete alatt ülést tar
tott a függetlenségi párt körhelyisé
gében.

Az ülésen részt vettek Apponyi 
Albert gróf, Batthányi Tivadar gróf, 
Tóth János, Hock János, Zichy Ala
dár gróf, Barabás Béla, Kaas Ivor b r , 
Rakovszky István és a disszidensek 
képviseletében Bolgár Ferenc.

A vezérlő-bizottság ülését Kossuth 
Ferenc nyitotta meg és bejelentette, 
hogy a szövetkezett ellenzék vezérlő
bizottsága nem térhet ki a legaktuá
lisabb kérdés, az általános választási 
jog tárgyalása elől. Igaz ugyan, hogy 
ez a kérdés közvetlenül nem került 
a vezérlő bizottság elé,, mert hiszen 
az alkotmányellenes kormány egyet
len tagjával *seiii...érintkezik, de... a 
kérdés most 'öiftr ' öly "ákúttá vált, 
hogy okvetlen á lást kell foglalni.

Erre hosszabb vita indult meg, á 
melyben a jelen voltak mindegyike 
részt vett.

A vitaanyag összefoglalása után 
Apponyi Albert gróf visszavonult, 
hogy metifoualinazzon egy határozati 
javaslatot. A határozatnak az a 
gerince, hogy a szövetkezett ellenzék 
átlát a szitán és konstatálja, hogy 
az általános választási jog kérdése 
csak azért dobatott a közvéleménybe, 
hogy elterelje a figyelmet a katonai 
követelésekről Kristóffy jelszavának 
nem az a célja, hogy pozitív ered
ményt érjen el az általános szavazati 
jog behozatalával, hanem éppen el
lenkezőleg negatív eredményt céloz 
azzal hogy a koalíciót szétbontsa.

A vezérlőbizottság ma csak a 
választási jog kérdésével foglalkozott.

* **
A szövetkezett ellenzék vezérlő 

bizottsága egy határozatot hozott, 
amely azzal kezdődik, hogy több 
rendbeli népgyüléseken a választá
sokon tett állítólagos Ígéretre való 
hivatkozással a koalíció arra szólit- 
tatik fel, hogy a katonai kérdések 
kikapcsolásával mindenek előtt az 
általános választói jog megvalósítá
sára törekedjék. Noha ez a mozga
lom összefüggésben áll Kristóffy ki
jelentéseivel, a vezérlő bizottság szük
ségesnek tartja a fólrevezetési kísér
letekkel szemben a közvéleményt 
felvilágosítani. Először is nem felel 
meg a tényeknek, hogy a koalíció a 
választásoknál az általános választási 
jogra nézve Ígéretet tett volna. — 
A koalícióban csak a függetlenségi 
és ujpárt követelik az általános 
választói jogot. Ezért vették be a 
feliratba csak a választási jog ki
terjesztését. A függetlenségi és uj

párt tovább fog küzdeni programm- 
jáért.

Másodszor kijelenti a vezérlőbi- 
zottsáií, hogy ha ezen kérdés ko
molyan felvettetik, minden párt ál
lást foglal, de anélkül, hogy cserébe 
ezen reformért, föláldozná azon kö
veteléseket, a melyekre nézve a 
nemzettől mandátumot nyert. A ve
zérlőbizottság megállapítja, hogy a 
kormány csak taktikai eszközül adta 
ki ezen jelszót az alkotmány védő 
akció és erőteljes nemzeti törekvés 
megbénítására.

háború.
L ondon , aug. 11.

A Daily Telegraph jelenti Ports- 
mouthból tegnapi kelettel: A japán 
békekövetek meghatalmazásának á t
vizsgálása alkalmával konstatálták 
az orosz békekövetek, hogy a mi- 
kádó a meghatalmazásokban kikö
tötte, hogy a békekövetek által léte
sített megállapodást a mikádó bírá
lata alá kell bocsátani, mig az 
orosz cár felhatalmazta az orosz 
békeköveteket arra, hogy nevében 
feltételeket szabjanak, engedménye
ket tegyenek és minden megállapo
dást, amelyet a békekövetek aláírnak, 
a maga részéről előre is jóváhagy. 
Ennek folytán Witte a mai ülés kez
detén kijelentette, hogy az orosz 
békekövetek ily lörülmények között 
nem élnek azzal a jogukkal, hogy a 
cár előleges jóváhagyása nélkül az 
esetleges békeszerződést aláírják.

L on d on , aug. 11.
A Reuter-ügynökség jelenti Ports- 

mouthból : A japán békefeltételek 
még a következő pontokat tartal
mazzák : Liaotung félsziget bérleté 
nek átengedése, Mandsuria teljes ki-
iritése az oroszok által Maudsuriá- 
)an élvezett előjogoknak Kina javára 
faló lemondása, a nyílt ajtó politi- 
;ájának Oioszország által való elis- 
nerése, a Karbinon aluli kínai keleti 
vasútnak átengedése. A Vladivosztok 
elé vezető fővonalak orosz kézben 
naradnak. Ezenkívül Japán Korea 
’eletti fenhatóságnak elismerését kéri, 
ovábbá a szibériai parti vizeken

Vladivosztok északi részétől a Beh
ring tengerig halászati jogok meg
adását, a Japán által internált hajók 
átengedését és Oroszország tengeri
hatalmának a szélső Keleten való 
találkozását.

P áris, aug. 11.
A Matin jelenti Portsmouthból: 

Egy jól értesült orosz ember azt 
állítja, hogy a japán békefeltételek 
kedvezőtlen benyomást tettek az 
orosz békekövetekre és Miklós cárra. 
Nem hiszik ugyan, hogy a tárgyalá
sok megszakadnának, de valószínű
nek tartjuk, hogy soká fognak hú
zódni.

A Lengyel utcai bűntett.
Az áldozat halála. A vizsgálat.

Késő esti értesítés alapján hirt 
adtunk mai lapunkban arról, hogy 
Bliesz István városi rendőr, kit Mi
kovics Gusztáv a Lengyel utcai nyil
vános házban kedden éjjel hasba 
szúrt, tegnap este kiszenvedett.

Még az esti órákban szétterjedt a 
megdöbbentő hir, mely a raegtévedt 
dorbézoló társaság bűnét nagy mér
tékben súlyosítja s immár teljesen 
kizárt annak lehetősége, hogy a le
tartóztatott fötettest ideiglenesen sza
badlábra helyezzék.

Bliesz holttestét ma délelőtt Széli 
Pál vizsgálóbíró, dr. Barta Antal és

Váli Dezső törvényszéki orvosok köz- 
benjüttével felboncolták s megálla
pították, hogy a halál oka az in
fekció következtében beállott has
hártya gyulladás volt.

Az elhunyt rendőr bajtársai még 
a délelőtt folyamán elhatározták, 
hogy a hivatásának áldozatául esett 
társuk elhunytéról gyászjelentést ad
nak ki s ravatalára koszorút he
lyeznek.

Minthogy Bliesz Istvánt szolgálat 
közben érte a szerencsétlenség, öz
vegye teljes nyugdijat és gyermeke 
nevelési járulékot fog kapni a várostól.

Megható, hogy az elhunyt rendőr, 
aki egyike volt a városi rendőr
legénység legrátermettebjeinek, épen 
a végzetes őrjáratot megelőző napon 
figyelmeztette rendőrtársait, hogy 
előérzete ezt súgja, hogy a garázda 
kompániák duhajkodása még egyikük 
életébe kerülhet. Bliesz különben 
igen ambiciózus ember volt s egy
szerű rendőr létére három nyelven 
tökéletesen beszélt s most három 
hónap óta még franciául is tanult.

A temetés, melynek költségeit a 
város fogja viselni, holnap délután 
fog végbemenni az elhunyt V. köri 
lakásáról.

A kir. törvényszék vádtanácsa, 
tegnapi határozat alapján, amely 
még szándékos emberölés kísérle
tének minősítette Mikovics Gusztáv 
bűncselekményét, elutasította a ter
helt védőjének a szahadlábrahelyezós 
iránti előterjesztését. Elrendelte azon
ban a vizsgálatot a tettesen kívül 
még Rengyel János volt városi köz- 
igazgatási gyakornok ellen, mint 
fölbujtó ellen ugyanazon bűncselek
ményben, továbbá a garázda társa
ság még három tagja ellen, a ható
ság elleni erőszak felmerülését látva 
a bűnügyi nyomozás eredménye 
folytán.

Széli Pál h. vizsgálóbíró ma dél
előtt Mikovics Gusztávot hallgatta ki. 
A többi terhelt kihallgatását holnap
tól kezdve a szabadságáról vissza
érkezett Goslán Miklós vizsgálóbíró 
fogja eszközölni

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár ós muzeura. Nyitva 

szépián ps szombaton délután 3-tól 6-ig 
Va ám an dóleJAtt n -tői 12-ig.

Országos vásár. Újvidéken auguivtus 12.
i . 4 öik*»n.

A u gu sztu s 19. A szabadkai kör tánc. 
íbulatsiga Palioson, a Kossuth szoboralap 
javára

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lakó* 
mája a gazdakör helyiségében.

A ugusztus 27. Az ipartestületi d a lá d a  
hangversennyel egybekötött táncm ulatsága 
a városligeben.

Szeptem ber 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesületi gyűlés Szabadkán.

—  S zatm árm egye átirata . A
szatmármegyei törvényhatósági bi
zottság által gróf Károlyi István in
dítványára hozott ellenállási határo
zata ma érkezett Szabadkára Az át
iratban a törvényhatóság városunkat 
hasonló szellemű ,határozat megho
zatalára hívja föl.

— A dóelen ged és a gazdáknak.
Az abnormis időjárás felette sok 
kárt okozott a gazdálkodó közön
ségnek, különösen azoknak, akik 
tengerivel vetették be földjeiket. —- 
Azok a gazdák, akik vetéseikben 
kárt szenvedtek, adóelengedésben 
részesülnek, ha ebben az irányban 
ideje korán még e héten megteszik 
a lépéseket. Debrecenben az adóügyi 
tanácsnokkal egy bizolttság megy ki 
a földekre konstatálni s az adóelen
gedésre jogosultak névsorát ezen az I

alapon összeállítani. Jó volna ha 
Szabadkán és a megyében is ideje
korán gondoskodnék a gazdaközön
ség arról, hogy amennyiben kár 
esett a vetésében, ezen károk ará
nyában adóelengedésben részesüljön.

— K Is-K őrös— Szabadka. A ke- 
lebiaiak azt kérelmezték a kereske
delemügyi minisztertől, hogy a Kis- 
Kőrös és Szabadka között közlekedő 
gyors tehervonathoz személyszállító 
kocsikat is csatoljanak s a személy, 
szállítást engedélyeztesse. A kereske
delemügyi miniszter most arról ér
tesíti a közigazgatási bizottságot, 
hogy a kelebiaiak kérelmét nem tel- 
jesilheti,

— H alálozás. Budanovits Árpád 
Bajmok község nyug. jegyzője ma 
délelőtt hosszas szenvedés után 58 
éves korában Szabadkán elhunyt. 
Holttestét a család holnap Bajmokra 
szállitatja, hol vasárnap délután 4 
órakor fog a temetés végbemenni.

— A szabadkai sakkör v erse 
nye. A verseny második napján 
Sztrokay fényesen kiköszörülte az 
első nap szenvedett vereségét, ameny- 
nyiben Matievichet, ki mint sötét 
philidori védelmet választott, erős 
játékkal már a ‘24. lépés után a 
játszma feladására kényszeritette, a 
Brassai—Forgács játszmában utóbbi 
Petroíf védelmet választott s 34 lé
pés után nyerte meg a partiét, a 
Salamon—Tompa (dán csel) játszma 
az utóbbi előnyösebb állása mellett, 
félbeszakittatott. Az első fordulón 
függőben maradt Brassai —Salamon 
partié Brassai győzelmével végző 
dött. A III. fordulón a következő 
párok játszottak: Tompa—Sztrokay, 
Matievich —Brassay, Forgács—Sala
mon.

— R endkívü l érdekes k iá llítá s
nyílik meg aug. hó 18-án a főváros 
egyik előkelő klubjában, a gróf 
Batthyány Tivadar elnöksége alatt 
működő Józsefvárosi Függetlenségi 
Kör (VIII. kér., József-körut 8. sz.) 
termeiben. Gróf Kreiih Béla, a kör 
tagja átengedte kiállításra immáron 
világhírűvé vált Szabadságharci és 
Kossuth ereklye múzeumának leg
szebb és .'legérdekesebb darabjait, 
melyek a kör összes termeiben jutnak 
kiállításra. A nagyon díszes kiállítás 
rendezése már befejeztetett gr. Kreith 
személyes vezetése alatt s most a 
tárgysorozat van sajtó alatt. Kiválóan 
érdekes a kiállítás vértanú szobája, 
mely nemzetünk kivégzett Dicsőinek 
van szentelve, a kivégzések képeivel, 
az összes vértanuk arcképeivel, Dam- 
janicsné sajátkezüleg hímzett, 13 ko- 
ponyás zászlajával, stb. A szent István 
napra fölrándulók r.e mulaszszák el 
megnézni e kiválóan becses kiállí
tást, melynek ünnepélyes imegnyitá- 
sára több kiváló politikus Ígérke
zett el.

— Házi bál Palloson. A Pali- 
cson minden hét szombatján meg
tartatni szokott házi bálát holnap 
este is a rendes időben és helyen 
megismétlik, de a paraszt-jelmezes 
estély ezúttal elmarad.

—  A Ta vauk úti p o s‘ ». A tayan- 
kuti állomáson postát kértek. Mint
hogy azonban államásou ni::? 5 oly 
alkalmazott, akire posta kezelését rá
bízhatnák, a temesvári igazgatóság 
a postát nem engedélyezi. Ehelyett 
azonban hajlandó postaügynökséget 
felállítani, ha a város közönsége 
megnevezi, kire óhajtaná ezt az 
ügynökséget bízni.

—  R igó Ján osi h an gversen ye. 
A Kossuth-utcai korzó közönsége 
meghatványozódott a tegnapi est al
kalmára, hogy a szerencsés szerelmi 
kalandjairól hírhedt cigányprímás
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hangversenyében gyönyörködhessen 
és irigyelhesse a néhány száz főre 
tehető kiváncsiakat, akik egy korona 
belépti dij mellett szemtől-szembe 
láthatták a dúsgazdag amerikai 
hercegné hoppon maradt kedvesét. 
Hát akik látni akarták a Ward Klára 
drága Jancsikáját, azok meg lehettek 
elégedve, de bizony az a nagy tömeg, 
amely ott hullámzott az aszfalton, 
s egy virtuóz játékát szerette volna 
ellesni, csalódottan zúgolódott s ért
hetetlennek deklarálta a szerelmes 
arisztokrata hölgyek gusztusát. Hát 
bizony a szabadkai cigányprímások 
közül, főképen azok, akik ugyan
annak a publikumnak muzsikáltak, 
egyik sem kezeli a vonót kevesebb 
rátermettséggel, mint a hírhedt nő- 
csábitó. Hogy azonban a referáda 
teljes legyen, be kell ismernünk, hogy 
a kerthelyiségbe csőditett publikum
nak is volt miért bosszankodnia. Az 
élelmes vendéglős ugyanis, hogy az 
érdekes vendég horribilis honorá
riumát biztosítsa, az ételek és italok 
árát is félemelte. És a cigányok 
Casanováját azért még sokan fogják 
megbámulni s boldogok lesznek, hogy 
egy koronácskával enyhítettek sze
relmes szivének bánatán.

— Egy érdekes em ber halála.
óbecséről Írják: Tegnap meghalt Öbe- 
csének legvgyonosabb embere; Terék 
Károly földbirtokos. Legtöbb földje 
volt Obecsén Teréknek, 600 láncnál 
több, mely a mai 80 J—1000 forin
tos árak mellett szép vagyont kép 
visel, de ezenkívül gyárai, mészégetői 
is szép pénzt hoznak. E vagyonban 
azonban legérdekesebb, hogy Terék 
végtelen szorgalmával élelmes, sze 
rencsés vállalataival szerezte meg. 
Mindössze négy lánc földecskéje volt 
kezdetben és ebből növelte a mai 
uagy vagyont. Egyszerűen; minden 
képzettség nélkül való paraszt ember 
volt, de természetes észszel és mér- 
hetlen törekvéssel, bírt a vagyon 
szerzés terén. Tagja volt á községi 
tanácsnak s igazgatója az óbecsei 
első takarékpénztárnak.

— Életm entő telicupásztor. — 
Szungyi Mátyás 8 éves bácsgyulafalvi 
gyerkőc a napokban a tehenek ita
tására szolgáló községi kút körül 
játszadozott pajtásaival. A gyerekek
nél különféle gyümölcs volt, mit 
egymás között csereberéltek. A hőség 
és gyümölcsevés hatása kezdtek elvi
selhetetlenekké válni, mikor is Szungyi 
Mátyásnak az jutott eszébe, nem-e 
volna kellemes a gyümölcsöt a kút 
vizében lehűteni? A pajtásoknak 
tetszett az élelmes kijelentés, s vala 
mennyien a kúthoz rohantak az 
eszme megvalósítására. A 8 éves 
Szungyi vállalkozott a veder felhú
zására, hogy abba gyümölcseiket 
behúzhassák. Alig emelte ki azonban 
a vedret a vízből, a kútba zuhant, 
s társai iszonyú sikoltásban törtek 
ki. E ’re a lármára a nem messze 
delelted községi csordás Gujás Já 
nos figyelmessé lett. Rögtön akuthoz 
rohant, s a gyermeket, ki görcsösen 
ragaszk >dott a vederbe — sikerült 
felhúznia A felhúzás után tűnt csak 
ki, m:'y óriási sérüléseket szenvedett 
a gyerkőc, kinek arcából több helyen 
és nal lábán egészen végig patakzott 
a vér. A súlyosan sérült gyermek 
életbenraaradásához kevés a remény.

— A házalás ellen. A kereske
delemügyi miniszter megengedte, hogy 
Bács-Bodrog vármegye által Bács 
község területén a házaló kereske
dés eltiltásáról alkotott szabályrende
letét jóváhagyassék.

— Halálos baleset. Landovics 
József nagy fényi földműves tegnap 
délelőtt 11 órakor egy ökrök által 
vontatott cséplőgépet szállított egyik

! szállásról a másikra Útközben, midőn 
’ az ökröket erősen megcsapkodta, 
elsiklolt vagy megbotlott és egyen
súlyt vesztve, a gőzgép kerekei közé 
bukott. A hátsó kerék épen a de
rekán ment keresztül s azt teljesen 
összetörte. Három órai szenvedés 
után, mialatt hozzátartozóinak még 
elmondta, hogy véietien baleset ál
dozata lett, kiszenvedett. Holttestét 
behozták a városba s a zentai temető 
hullaházában ma délután rendőri 
áoncolás ejtelett meg rajta.

— H olttest a Dunában. Bajáról 
jelenti tudósítónk, hogy ott tegnap
előtt a halászok egy ismeretlen úri 
kinézésű féri! hullát fogtak ki. A 
hullán, mely már feloszlásban . volt 
s 6 —8 nap óta lehetett a vízben, 
sérülések nyomai voltak észlelhetők. 
Azt azonban nem lehetett megállapí
tani, hogy külerőszak vagy pedig a 
vízben úszás közben történt ütődé- 
sek folytán keletkeztek-e. A nyomo
zást az esetleges bűntény kiderítése 
és az ismeretlen hulla kilétének meg
állapítása iránt megindították.

— M enettérti jegy. A kereske
delemügyi miniszter a hozzá ’-intézett 
kérelemre megengedte, hogy Sza
badkáról Vörösegyházra és viszont 
2. osztályú menettérti jegyeket is ki 
adhassanak, mert eddig ilyen jegyek 
csak a 3. osztályra voltak engedé
lyezve.

— Az átkos biblia. Két bibliája 
van a magyar embernek. Az egyik 
a szeretetet ápolja a lelkekben a 
másik a visszavonás és gyűlölet fer
tőjébe rántja híveit. Ennek az utób
binak hódollak tegnap estétől ma 
hajnalig Kopilovics Jakab II. köri 
papucsos mester, Andrasics Alajos 
korcsmáros és Betlehem Mihály ház
mester Andrasicsnak a Hungária 
épületben levő vendéglőjében. Amig 
csak a csendes járta, nem volt össze- 
különbözés, de mikor áttértek a 
huszonegyesre, s Kopilovics mintegy 
30 frtnyi előnnyel visszavonult e 
küzdőtérről, a két legyőzött ellenfélt 
megszállta a pénz ördöge s vissza
követelték az idegen zsebbe vándo
rolt fényes koronákat. Természetesen 
verekedés lett a dolog vége, melyben 
a nyerő vesztett. Csúnyául elpáholták 
s a mentőkhöz irányították.

— H» jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fin öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papuc.s piac.

Egy házaspár tragikus
halála .

—• Saját tudósítónktól. —

Megdöbbentően szerencsétlen halál
lal múltak ki f. évi aug. 8 án Molnár 
Urbán és felesége Bezdán Anna 
bácsgyulafalvi lakósok. Az eset rész
letei a következők:

Molnár Urbán és felesége, kik a 
szivaci határban dolgozva, cséplő 
gépek egyikénél voltak alkalmazásban 
mint gépmunkások, a vasárnapot 
otthon, vagyis szüleiknek házánál töl
tötték Bácsgyulafalván. Este felé a 
házastársak eltávoztak hazulról, sjó  
2 órai gyaloglás után visszaértek 
munkaadójukhoz. Megérkezésükkor 
a többi munkás mind a gép körül 
volt és egymással Vígan beszélgettek. 
A fiatal házaspár, tekinttel fáradt
ságukra, rögtön kijelentették, hogy 
ők aludni vágynak, annyival is inkább 
mivel reggel korán kell kelniök. Ki
jelentésüket beváltandó, rögtön az 
ágy készítéséhez fogtak, mely az 
elevátor alatt készült el. Rögtön le

is feküdtek. Néhány pillanat múlva 
melléjük akarlak telep >dni még töb
ben is, de ezt egy óriá-i mérvű vil
lámlás megakadályozta. A villáin 
lecsapott, s a házaspárt, a zab'azalt 
és az elevátort egy pillanat a alt 
lángba borította. Az elevátor alá 
igyekvő munkások egyike rögtön el 
esett s csak fél óra múlva tért ma 
gához. Az elesetf nő férje pedig -1 
dülőföldnyire futott a riadalomtól. 
A többi munkás nem vesztette el 
lélekjelenlétét s a gép mentésén fá
radoztak és pedig eredménnyel.

A gép megmentése és a tűz loka
lizálása után a géptulajdonos sorra 
szólitgatta munkásait, s csak akkor 
tűnt ki, hogy a fentemlilett házaspár 
hiányzik. Rövid kutatás után ráakad
tak a két szerencsétlenre, kik egy
másba kapaszkodva az elevátor alatt 
szénné églek. A férfi egyik lábszárát 
a villám levágta, s a testtől messze 
elhajította. Testüket pedig a villám 
és égési sebek felismerhetetlenekké 
tették.

Az elhunytak holttestét a hatóság 
nem engedte haza szállíttatni, hanem 
Ó Szivacon rendelte eltemettetni. Te
metésén annyian vettek részt, hogy 
a környékbeli csendőr és rendőrség
nek sok dolgot adott az óriási tömeg 
közepeit a rend fentartása.

T Á V I R A T O K .
Petőfi barátja.

lgló, aug. 11. Dr. Schön Leó vár
megyei tb. főorvos, a 1848—49. 
évi honvéd, aki Petőfivel barátság
ban volt, ma délelőtt Szepesváralján 
meghalt. Temetése vasárnap délelőtt 
lesz,

Az áru ló  ujj nyom .
N yitra, aug. 11. Hereegh István 

nyitrai rendőrfogalmazó e héten a 
daktiloszkópia (ujj lenyomat) segít
ségével letartóztatott egy tüzilegényt, 
a ki egy kaszirnőnél betört és onnan 
különböző tárgyakat lopott. A tettes 
áruló ujjnyomatát szobalámpájának 
porcellán golyóján találták. A gyanú 
több mellékkörülmény folytán a tüzi- 
legényre esett és egyelőre tagad, de 
minden körülmény ellene van.

G yilkos m ulató.
Debrecen, aug. 2l. Keller Miksa 

lisza-selyei mészároslegény a korcs
mában összeveszett Szeredi János és 
Balog Vilmos cigányzenészekkel és 
a verekedés közben Keller a cigá
nyokat összeszurkálta. Szeredi sebeibe 
belehalt és Balogh életveszélyesen 
megsebesült.

I tE H lM  CSARNOK.

A  H Á K E M N Ö .
I r ta : Dugovích Imrtt.

I.
— Hallottam a vilát, a fehér tün

dért énekelni, Zorka. D ilával eUzállt 
a lelkem; vissza se száll már. Hiába 
keresném, hiába is várnám.

A csillagos éjszaka sejtelmes homá
lyában suttogott a legény a mellette 
ülő leánynak. Tekintete a csillagok 
között kutatott, mintha nem is várt 
volna feleletet. Hiába is várt volna. 
A leány felállt s a körtefa lombjá
nak sötétéből kilépett a virágzó 
szegfüvei, égő szerelemmel, illatos 
violákkal szegélyezett útra. A teli
hold most bukkant ki a bárányfel
hők mögül és ezüst fényű sugarai a 
leány codrustermelére hullottak. A

hófehér ing dús aranyhimzése rezegve 
verte vissza a fehórfényü sugarakat. 
A képzelet rezgő csillagokkal övez
hette a habvállakat s a lilomkarokat, 
melyekre a vállon alul vörös szalag 
szorította az aranyfonállal hímzett 
rövid ingujjakat. Karcsú derekáról 
zöld selyemszoknya hullott a bokáig. 
Pici lábait hímzett, fehér selyem- 
papucs védte a harmatos földtől. 
Arca alabastrom volt, szabályosan 
szép és hideg; mozdulatlan fehérsége 
csak fokozta a nagy, kék szemek 
tüzét Fejét arany koronaként ék í
tette a laza kontyba kötött dús 
szőke haj, mely elől a magas hom
lokra simult, hogy mint az áttetsző 
felhő árnyalja a szemek tüzét.

Amint egyet-egyet lépett, ruhája 
selymének tükréről a telihold sugarai 
rezegve verődtek vissza s tttndéries 
fénynyel övezték az egész lényt, 
melynek hidegsége csak feltűnőbb 
lett e sejtelmes, rezgő fényözönben.

A legény lejét lehajtva ült a körte 
fa árnyékában. Észre se vette, hogy 
a leány fölkelt mellőle. Mikor azután 
fejét felemelve, tekintete a selyem 
gyenge suhogása között lépkedő 
alakra esett, felugrott, s az éj csend
jében tisztán csengő hangon kiáltott:

— A fehér tündér, a vila.
A leány lassan fordult vissza ős 

zavartalan nyugalommal lépkedett a 
feléje siető legény elé.

— Iván, ne izgasd a képzeletedet. 
Hiszen megígérted, hogy megnyug- 
szól a megváltozhatatlanban, szólalt 
meg a leány hideg hangon. Nagy 
szükség van a faluban a jte lelki 
nyugalmadra. Tanitó vagy, apám 
örökébe lépsz. Népünk elmaradt, s 
a felvilágosodás, a haladás utján 
neked kell őt vezetned.

A fiatal ember szótlanul nézett a 
leány szemébe, melyeknek tüze most 
a baráti szeretet ragyogásává eny
hült. E tekintet a szenvedélyeket al
tatta el, akárcsak az emberallató 
tekintete magát az embert, s meg
kapó ellentéte volt az előbbi tűznek, 
mely a szenvedélyeket az őrjöngé
sig korbácsolhatta volna. A legény, 
mint a megbüvölt fordult a leány 
oldala mellé s most már egymás 
mellett lépkedtek a kert virágszegé
lyes utain.

— És erre is te tanitasz meg, 
Zorka. Mennyiszer megcsodáltalak, 
mikor édes atyád helyett te oktat
tad a gyermekeket. Mindig el akar
tam lesni, honnan van az a nagy 
hatalmad a kicsinyek telkeire, de 
sohasem tudtam. Nem bírtam meg
érteni azt a szeretetedet, melylyel a 
tudást a gyermekek eszébe loptad.

— Pedig a titok kulcsa nagyon 
egyszerű: hivatásodban Í3 az ember- 
szeretet vezessen. És ha ez vezet, 
akkor nincs lehetetlenség. Az ember
szeretet volt Mózes csodatevő vesz- 
szője, a Megváltó csodatevő ereje.

Folyt. kőv.

Telelői uerkenitő:
D C G O V I  C H I M R E  

Laptulajtlonosok : A Z 1 L A P I T Ö K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

Kvártélyt és kosztét
kaphat jutányosán 2 iparos-segéd

Weisz Sándor
kefekötőnél,---- - - Kölcsey-utca.
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Jé karban levő
Vi o  r ra váro8lis e tJLJLcAáíís m elle tt
jutányos árban eladó.

Értekezhetni a tulajdonossal Sáncz- 
utcza 135. szára.

KIS HIRDETÉSEK.
H nden saó 3  f i l l é r  V astag  hetükből ©  
f i i  " é r  Legkisebb h ird e té s  3 0  f i l l é r

Forgalmas lllszeriizlet í,®?;.
zel, kevés óvadék mellett bizományba ki- 
adatik  Cim a ki dóhivatalban

Intelligens úri házban
látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban’

Ü z l e t  k i á r u s í t á s  I

Értesíteni a t. vásárló közönséget, 
hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részben

B  minden elfogadható

VarrÁ IaPHVaIt figyelmébe- Tanuló V d l  1 v  l v d l l j v K  leány t k eresek  hon 
véd ruha  elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u.

Főtérhez

ácsmegyei
közel egy nagyobbb udvari 
helyiség, mely alkalmas 

ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

árban kiárusítom, a
A raktár áll: Szövet szoknya, blouse, 
karton, zephir, batist, mos - és szövet
pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és 
kötények, továbbá szövet, mos és 
batist kelmék, melyet méter számra 
is igen olcsón elárusítok. A n. é. kö
zönség b. pártfogását kérve, vagyok

tisztelettel

F a r a g ó  M.
(Edénypiac.)

j E l a d ó  s z ő l ő - t e l e p .
Halason, a Pirtói vasúti meg

állótól 20 percnyire

egy szoio-telep
e l a d ó .

Szőlőterület 20 m. hold, 1 kü
lön gyümölcsös 5 m, hold, az 
egész 65 m. hold. Értekezhetni

Dr. Hermann Ferenc
orsz.-gyül. képviselőnél Halason.
} ... v.n“ in.

épes

Maplát

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik v á 
rium  könyvkereskedés S zabadkán  szem
ben a  gym nasium m nl. A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely fő rak tá rt Nikotin 
men es egyptomi papir 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
k ö n y v tár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Kereskedelmit végzett E 7 S
az Írógépen is te je s  jártassággal bir, bár 
milv irodai alkalm a ást kere . Cim a ki- 
adóhivatalban.

U tazás  
JtaVrböt 
minden 

szombaton

r a n d a  f in k

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

„Bácsmegyei N aplódra
mindennap lehet előfizetni

j u t á n y o s  á r b a n
f e lv é te tn e k  a

B á c s m e g y e i

Bel téren jutányosán
bútorozott szoba azo nal k*adó. Ugyanott 
ízletes házi koszt is kapható. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

Képes N aptár
k ia d ó h iv a ta lá b a n :

KLADEK és H AMBURGER
könyvnyomdája

Szabadkán, cd$ny-piac

A  fő té r h e z  k ö z e l

2-3 szobás lakást
keresek november I-ére.

Cim a kiadóhivatalban.

f f l« r4<
4
4
4
4

Ú J i
DDDPGTPC U D 7C Ú D U T  hatóságilag engedélyezett kifőzósi
iB u b O lb Ö  E n Z tü l jD l j l  és lakásközvetitői vallalata---- --
(SZABADKÁN, dinnyepiac, VI. kör 98 szám alatt, Fürszt-féle ház.)
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4
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Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy kifőzési üzle
temben naponkint minden időben

m eleg  é s  h id e g  é tk e k  k aphatók ,
ételeknek kihordásra való előfizetése is elfogadtatik. LakásközveMtós 
úgy a helybelieknek, mint vidékiek részére is elfogadtatik.

Pontos HtooljáUs a legolcsóbb áraX mellett.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve, maradtam tisztelettel: 

ZE’ S X C S ÍC S  Z E Z r z s é ’c e t ,  tulajdonos.

M eg n y itó *  a u g u sz tu s  1 Sí-én e s te  7  é r a k o r .

Ha mar minden einlier tudja. hogy a világliirii 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „KA TON A-fele* „K. A. ‘ vétljegygyel!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATONl-fóle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------- mely '2 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

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

Kapható gzaba(j|;án: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla drognistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut.
Meirviz’.gfálva és v é lem é n y e zv e !

Kényelmes, gyors utazás, kitűnő 
ellátás borral és liqueörrel. — 
Utazási jegyek minden állomásra, 
az összes amerikai vasútvonalakra, 
eredeti árakban. Bővebb felvilá
gosítást nyújt díj- és bérmentesen:

ra n d a  f i a i c  f t í c s ,
=  IV., Vleyrinjjergasse 8.

FaBBcson
a L eov ics-v illáb an

egy szo b a  b ú to r r a l
m t  a z o n n a l k iadó.

Készpénzkölcsönt
bekebelezés mellett S1̂ , 4, 41/2°/o kamatra, 
földekre, házakra, 5, 6, 7 %  kam atra, vidékre 
is bárhova gyorsan folyósittato*. Személy
hitelt minden hitelképes egyénnek három 
nap alatt. Privátpénzt aznap 8°/0 kam atra. 

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

Südapesf, Roííenbiiíer-ufca 5 /B . válaszbélyeg.

T iszta  és jé
c s o a H f t M | U | r i r

lapusH nyomdájában
k i’óttk^nt h  f o ib a t f .

W  ü z le t
k iá r u s í tá s .

Van szerencsén a t vásárló-közön
séget értesíteni, hogy Rudics-utcában 
(Paul ékszerész átellenében) rőfös- 
üzletemben összes raktáron lévő 
-----------------áruimat—--------------

v é g le g
k iá r u s í to m .

Raktáron van kanavász, frain, 
karton, vászon, parcket, flanel és 
még több különféle cikk.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

K ip p  F e r e n c z .
Rudics-utca.

állomáshoz 15 percre,

74 holdas birtok,
benne 3 ( í v  16 holdas nfftftelep,
kedvező árban eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
= =  Valódi Növény Essenczia-Fluid
csak „K A TO  N A -féle* „K. A.“ védjegyével!
Páratlan — nélkülözhetetlen — előrhetlenül megbízható
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyit 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 köszvónynél
—----------- - csuznál, tagszaggatásnál s tb .- n é l .--------------

feMBt Megvizsgálva és véleményezve !
Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

t




