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Szabadka és az alföldi
csatorna.

Kereskedelemügynek, iparnak 
egyik régebben vajúdó és igen 
fontos kérdése a Duna és Tisza 
közét átkapcsoló nagy csatorna, 
amely Budapesttől kiindulva ré
zsútos irányban szelné át a nagy 
magyar Alföldet, olyképen, hogy 
várható gyümölcseiből lehetőség 
szerint a két folyó közti egész 
terület kivehesse a részét.

A nagyfontosságu kérdés iránt 
ahhoz méltó fogékonyságot ta
núsított néhány év elölt Hege
dűs Sándor, aki kereskede- 
lemügyi minisztersége idején, 
1900-ban a Duna-Tisza-közi 
csatornázásra külön előmunká
lati irodát szervezett, amely 
legott nagy apparátussal fogott 
munkájához. Írásos véleményt 
kért az iroda valamennyi érdé- 
kelttől, úgy hogy minden alföldi 
megyének, városnak és község
nek alkalma iiyilt valamely ér
deke szerinti útirány mellett, 
kellő indokolással persze, lán
dzsát törni.

A sok tervezgetés, közkérdés, 
átirat és véleményezés végre is 
arra érlelte meg az ügyet, hogy 
már-már azt lehetett hinni, 
mintha az oly nagyérdekü dön
tés Szeged javára dőlt volna 
el olykép, hogy a fővárosból 
kiinduló csatorna délkelet felé 
vivő irányban haladva, útjában 
kétfelé szakad és egyik ága 
Csongrádnál, a másik pedig 
Szegednél torkollanék a Tiszába.

E Szegedre mindenesetre ked
vező megoldással szemben eré
lyes akció indult már annak 
idején Óbecsén, és készül je
lenleg Zentán, mely e két város 
saját helyi érdekének megfele
lően, a csatornázás irányát 
Óbecse, illetőleg Zenta felé 
igyekszik terelni. Természetes, 
hogy a kettő közül bármelyik 
álláspont jutna is érvényesü
lésre, abból városunkra jelen
tékeny megrövidülés háramol
nék már amaz egyszerű oknál 
fogva is, hogy terményeink igy

csak kerülő utón volnának Bu
dapestre és innen tovább szál
líthatók.

Ha már némi kerülő árán 
nagyobb területen óhajtjuk ke
resztülvinni a csatornát, hogy 
több vidék érdekeire is tekin
tettel legyünk, akkor legcélsze
rűbben még Szabadkán volna 
a csatorna átvezetendő, ami 
annál kevesebb költséggel járna, 
minthogy Szabadka és Szeged 
között a különböző tavak, mé
lyedések, patakmedrek és víz
állások egész sora vonul végig, 
szinte természetes átvezető utat 
kínálva egy létesítendő csatorna 
céljaira.

Másrészt azonban nem szük
ség hosszasan magyarázgatni 
azt sem, hogy az államilag 
létesítendő csatorna egyik kikö- 
töjeként szolgálni egyetlen vi
déki város sem bir annyi hi- 
vatottsággal, mint épen Sza
badka. Hiszen mindjobban fej
lődő kereskedelmünk és iparunk 
egyenesen predesztinálja váro
sunkat e szerepre. Ám mind ez 
még csak a kezdetek kezdete, 
mert elképzelhető, hogy a kü
szöbön álló önálló vámterület 
létesülésekor már csak a beálló 
szükségesség eredményekép is 
rajával fognak épülni nálunk 
a gyárak. Természetes, hogy e 
célra viszont kell hogy alkalmas 
szállítási vonalak álljanak ren
delkezésünkre, többek közt ne
vezetesen jó vizi utak is.

Ha pedig városunk idővel az 
Alföld és esetleg az ország egyes 
más vidékeinek is oly ideális 
kereskedelmi gócpontjává nö- 
hetné ki magát, a milyenné 
lennie számos okból valósággal 
hivatása van, akkor ez a város 
úgy lélekszáinban, mint vagyon
ban hovatovább oly mértékben 
meggazdagodhatnék hogy az 
ország fővárosának mindent ma
gába szívó és a vidéki városo
kat önállóságukban épp ezért 
annyira veszélyeztető hatása alól 
csaknem teljesen emancipálód
hatnék.

Könnyen felbecsülhető to

vábbá az a mérhetlen haszon 
is, ami a csatornából a hajóz 
hatáson kivül még különösen 
abban nyilvánulna, hogy az 
annyi mindennél fontosabb és 
a mindnyájunk létét, egész
ségét oly közelről érdeklő ön
tözés és csatornázás ügyét is 
végre a kívánalmakat teljesen 
kielégítő megoldás elé juttatná.

Nem tudjuk, hogy a csator
názás ügye jelenleg minő stá
diumban áll, esetleg hol és 
kinek a hibájából vesztegel. 
Tudjuk azonban azt, hogy ér
dekeinkre minden pillanat fe
lette drága és hogy valameny- 
nyiünknek bátran, kicsinyeske
dés nélkül össze kellene fog
nunk azért, a mi legszentebb 
javunkat, boldogulásunkat i’leti.

A szabadkai országos iparos
kongresszus.

A szabadkai iparos kongresszus 
minden várakozáson felül fog sike
rülni. Amint a központból lapunk
nak írják, eddig a következő testü
letek jelentették be részvételüket:

Budapesti kádáripartestület: Hlatky 
István, Tóth Károly, Hajú nos Sándor, 
Szenttamási ipartestület. Csányi La
jos, Dungyerszky Isza, Ipartestület 
Kassa: Wirth József, Balló Ferenc, 
Tordai iparosok ön képző egylete: 
dr. Balog György, Baumgartner Fe
renc, ípartestület Temesvár: Hinter- 
seer Ulrik, Mánásy Antal, Haller 
Antal; budapesti I.—III. kér. ipar
testület: Fojt István; budapesti férfi- 
szabó ipartestület: Gserna Lajos, Far
kass Iván, Adler Lipót, Spitz Lajos; 
Ípartestület Zombor: Frey Imre, 
Husvéth István, Szalay Ferencz, Gra
ber Mihály; ipartestület Baranya- 
Báán: Novák Ferencz; ipartestület 
Esztergom: Dóczy Ferencz; buda
pesti szabóiparosok köre: Ullmann 
Jákó; ipartestület Szeged: Rainer 
Károly, Bozsó János, Szakáll József; 
ipartestület Berettyóújfalu: Tóth Sán
dor, Bihari János; orsz. közp. hi
telszövetkezet: Dr. Horváth János; 
ipartestület Tiszaföldvár: JGs. Tóth 
Sándor; ipartestület Jászberény: Ács 
Gábor, Jakab János; ipartestület 
Torontál Vásárhely: Tóth Dániel; 
budapesti borbélyipartestület: Joszt 
Péter, Könyves Kálmán; ipartestület 
Tata-Tóváros: Wastuka János, Far
kas Gyula, Bugyi István, Simon 
Emánuel; kereskedelmi és iparka

mara Kassa: Kovalkovics István, Deil 
Jenő, Maczner Sámuel és ifj. Deil 
Jenő; keresk, és iparkamara Miskolc: 
Radvány István kir. tanácsos, Pllieg- 
ler Ferencz, dr. Sugár Ignácz; ipar
testület Cservenka: Péter Mátyás, 
Illés Antal, Nagy József; ipartestület 
Eger: Szemán Mihály; ipartestület 
ó Kanizsa: Nagy Lajos, Varga György, 
Ladócsky Sandor; ipartestület Deb- 
reczen: Zelinger Ede, Tóth Kálmán, 
Dávidházy Kálmán, Debreczeni La
jos, Kiss J. Ferencz; ipartestület 
Pécs: Ritzl Péter, Mátis Elek; ma
gyar építőmesterek egyesülete; Bá
thory István; ipartestület Baja: Czér- 
nay Imre, Alföldy Béla, Buday István, 
Bráde József, ifj. Utry Pál; ipartes
tület Kolozsvár: Hevesi József, Ter- 
kál Béla; budapesti lakatos ipartes
tület: Farkas Gyula, Zombory Gyula; 
budapesti asztalos ipartestület: Bar- 
tolífy János, Eürdögh István, Madary 
Gábor; ipartestület Beszterczebánya: 
Furgyik István; ipartestület Nagy
kőrös: Gál Ambrus, Balogh Ambrus; 
ipartestület Sopron: Bergmann Adolf; 
ipartestület Balassagyarmat: Kom- 

jmerell Gyula, Pethö Gyula, Mol- 
I nár János; ipartestület Miskolc : 
Pick Jakab, Ludvig István, Putnoki 
Antal, Holczer Ferenc ; ipar testület 
Bátorkeszi : Turbács Mihály, Maresa 
Ferenc ; ipartestület Veszprém : nagy
kállai Kállai Ubul, Szilágyi Mihály, 
Széli István ; ipartestület Szilágy- 
somlyó : Szabó György, Szabó Ist
ván, Merle János, Besenszky Gyula ; 
ipartestület Endrőd : Juhász Imre, 
Szabó Lajos, Gyuricza Bálint, Tóth 
Imre ; ipartestület Karczag : Taposy 
Márton, Simon Sandor, Dobray Já
nos, Deutsch József; ipartestület 
Szentes : Rácz Zsigmond, Korsós 
Tóth Sándor ; Kerületi belegsegélyző 
pénztár Miskolcz . Forster Rezső.

Ezeken kivül 8 más ipartestület 
a központi bizottságtól kér képvise
lőket.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. aug. 15.

Az általános szavazati jog és a 
katonai behívók uralják a politikai 
helyzetet. Az általános szavazati jog 
miatt a belügyminisztert támadják, 
pedig inkább arra gondolna a koa
líció, amint azt a függetlenségi párt
ban hangoztatják is, hogy inkább 
arra kellene gondolni, hogyan emel
jék törvényerőre. ** *

Beszéd tárgyát képezi az is, hogy 
a csendőrség már megkezdte a re- 
nitenskedő tartalékosok fogdosását.
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Most már eszébe jut mindenkinek 
Andrássy Gyula gróf azon kijelen
tése, hogy a sorozást megtagadhat
ják ugyan, megtagadhatják az újon
cokat is, de a póttartalékosoknak 
be kell vonulni, mert amely pilla
natban kifüggesztik a mozgósítási 
parancsot, a be nem; vonulást szö
késnek minősittik.

Komolyabb alakban hírlik azt is, 
hogy december 31-dikén visszatart
ják a kiszolgált katonákat.

Különös fordulat a helyzetben 
nem történt.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

A ugusztus 19. A szabadkai kör tánc-
Országos vásár. Augusztus 27 és 28-án 

Zomborban.
mulatsága Palicson, a Kossuth szoboralap 
javára.

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lako
m ája a gazdakör helyiségében.

Augusztus 27. Az ipartestü leti dalárda 
hangversennyel egybekötött táncmulatsága 
a városligetben.

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesületi gyűlés Szabadkán.

— A törvényszéki elnök utóda.
Törvényszékünk elnökének, dr. Pol
gár Józsefnek a budapesti kir. táb
lához történt kinevezése folytán 
megindultak a kombinációk az utód 
személyét illetőleg. A helyi és vidéki 
törvényszékek bírói karából többeket 
emlegetnek, mint a fontos állás 
komoly jelöltjeit. A fővárosból nyert 
értesülésünk szerint illetékes helyen 
Bartodeiszky budapesti törvényszéki 
bírónak, a felebbviteli tanács elnö
kének kinevezését tartják legvaló
színűbbnek.

— Aranymisés plébános. Rózsa 
Imre péterrévei plébános vasárnap 
ülte pappá szentelésének ötvenedik év
fordulóját. A jubiláló plébános, ki 
negyvennyolcban mint fiatal 17 éves 
honvéd küzdötte végig a szabadság- 
harcot, 27 éve plébános Péterréven 
és érdemeit a felsőbbség azzal ju
talmazta, hogy pápai kamarássá lett 
kinevezve 1902-ben.

— Önkéntes tűzoltóink Szege 
den. Szegedről Írja levelezőnk, hogy 
a szabadkai önkéntes tűzoltó testü
let általános feltűnést keltett nem
csak a nagyközönség, de az ország 
minden részéből összesereglett tűz
oltóság és a katonaság körében is, 
úgy kiképzés, mint fegyelmezettség 
és katonás magatartás tekintetében. 
Wencel Lajos parancsnoknak min
den oldalról gratuláltak, kijelentvén, 
hogy újólag meggyőződést szerez
hettek arról, hogy a vezetése alatt 
álló csapat a legjobb, kinek ügy
szeretete, fáradhatlan buzgalma és 
szakképzettsége országszerte ismere
tes. A mi örömünk a legnagyobb 
az újabb siker fölött, mely városunk 
jó hírnevét újból emelte, testületünk
nek pedig újabb dicsőséget szerzett. 
A testület zenekara a Haggenmacher 
sörcsarnokban és Stefánia kioszkban 
általános tetszés és elismerés mellett 
hangversenyt rendezett. Százan és 
százan szorultak ki e helyekről, ahol 
a Gaal Ferenc diszkarmester és 
Wahl Alajos karmester vezetése alatt 
működő zenekarunkat valóságos ová
ciókban részesítették. Mi pedig itthon 
teljesen nélkülözzük e kitünően szer
vezett zenekar játékát. Megemlítjük 
még, hogy eddig, mintegy 70—80 
vidéki tüzoltótiszt tett látogatást 
önkéntes tűzoltóink laktanyájában.

— Meghívó. Felkérettünk a kö- 
vetketkező meghívás közzétételére:

A szabadkai hölgyek azon alkalom
mal, hogy a Szabadkán szeptember 
hó 8-án s kővetkező napjain meg
tartandó Országos ipartestületi gyű
lésre Kossuth Ferenc és Gróf Ap- 
ponyi Albert, több 48-as párti kép
viselővel Szabadkára jönnek, Kossuth 
Ferencnek, mint a párt elnökének 
egy díszes selyem zászlót adni ter
vezik. — Felkérve lettemMiogy ezen 
hazafias terv megvalósitá&ta egy a 
gyűjtést eszközlő és a terv kivételét 
foganatosító hölgy bizottság megala
kítása céljából a szükséges kezde
ményező lépést tenném meg. Ezen 
felkérésnek engedve megkérem, Sza
badka város hölgyközönségét hogy 
(szerdán) folyó évi augusztus hó 
16-án d. u. 6 órakor Hermann 
Frigyes Kossuth-utcai cukrászdájá
ban értekezletre megjelenni és a 
hazafias mozgalmat szives támoga
tásában részesíteni szíveskedjék. Sza
badka, 1905. augusztus hó 12. Ki
váló tisztelettel Reisner Lajosné 
Millassin Irma.

— Izraelita istentiszteletek sor
rendje. A hitközség kultuszbizott
sága ezennel közhírré teszi, hogy 
f. é. augusztus hó 15-étől kezdődőleg 
további intézkedésig az istentiszteleti 
imarendet következőképen állapítja 
meg: Hétköznap: Reggeli ima (sacha- 
risz) reggel 6 órakor, Délesti ima 
(mincha és maariv) d. u. fél 7 óra
kor. Szombat és ünnepnapon: Péntek 
esti ima este fél 7 órakor, Szombat 
reggeli ima reggel fél 7 órakor, mu- 
szaf ima d. e. 10 órakor, mincha 
ima d. u. 5 órakor, maariv ima este 
y 4 8 órakor. Egyben értesítik a kö
zönséget, hogy pénteken azaz f. hó 
18-án Ü Felsége születése napja al
kalmából este y 4 8 órakor ünnepélyes 
istentisztelet lesz, a mikor dr. Singer 
Bernát főrabbi hála imát tart.

— Esküvő. A szabadkai fiatalság 
egyik legrokonszenvesebb tagja dr. 
Ács Jenő ügyvédjelölt ma délelőtt 
vezette oltárhoz a helybeli izr. 
templomban Perl Gizella kisasszonyt 
nagy és előkelő násznép jelenlétében. 
Az esküvő után a fiatal pár nász- 
utra indult.

— Muzeumőri tanfolyam. A
közkönyvtárak és múzeumok orszá
gos felügyelője, Bölcskey Lajos hely
beli közkönyvtárnokot a nemzeti 
múzeumban tartandó muzeumőri 
tanfolyamra felrendelte. Bölcskey a 
tanfolyamon leendő részvétel végett 
ma utazott a fővárosba.

— Szabadkai óvónő-apácává ava
tása. Probojcsevics Lőrinc óvónő leá
nyát, Probojcsevics Erzsébetet f. hó 
20-án reggel 8 órakor avatják ünne
pélyesen apácává Kalocsán, az ískola- 
nénikék zárdájában Az ünnepélyes 
fogadalomtételen jelen lesznek az 
apáca szülei is.

— Kitüntetett szabadkai ipa
rosok. A pécsi cipész kongresszus 
alkalmából rendezett cipész-szakkiál- 
litáson két szabadkai kiállító is ezüst
érmet nyert versenyképes ízléses mun
káért. A kitüntetett iparosok: Nagy 
Ferenc és Kókay Antal.

— Népgyülés a választói jog  
érdekében. A bajai szociáldemokrata 
párt ma délután a vásártéren nép- 
gyülést tartott az általános választói 
jog érdekében.

— A bácsmegyei csajkások ügye. 
A volt határőrvidék ama részéből, 
amely a Duna és Tisza összefolyásá
nál Ujvid ktől Titelig terjed, Mária 
Terézia királynő külön katonai terü
letet alapított. A jobbára szerb nem
zetiségű lakosok a Dunán. Tiszán és 
a Dráván tartoztak szolgálatot telje
síteni — ezért a csajkás elnevezés, 
— szabad földbirtokuk nem volt,

hanem a királynő a Duna— Tisza- 
szögletét csekély évi bérért örök 
használati joggal adta az egyes csa
ládtagoknak, mig a tulajdonjog az 
uralkodóé maradt. Később holdan- 
kénti 4<> kr. váltságdíjért a csajkás 
községek birtokába jutott a 42.000 
hold kiterjedésű terület, amely az 
ármentesités után az ország leg- 
dusabban termő területévé vált. A 
tulajdonjog kérdése azonban még ma 
is nyugtalanságot okoz. Mert vannak, 
akik a tulajdonjogot a községekre 
akarják telekkönyveztetni, mások a 
jelenlegi lakosokra, ismét mások a 
kik az 1867-iki határőrök utódaira. 
A 42.000 hold nagy részét nagybér
lők bírják, a kiknek bérlete 15-én 
lejárt. Tegnap az alsó- és felső kaboli 
gazdák húsz tagú küldöttsége jelent
kezett a révkezelőségnél és a fő
szolgabírónál és kijelentették, hogy 
minden áron meg fogják akadályozni 
a földeknek nagy parcellákban való 
bérletbe adását, és miután fenyegető 
magatartást tanúsítottak, a hatóság 
intézkedett, hogy a csendőrség száma 
megszaporittassék.

— Személyjogi! gyógyszertár 
átruházás. A belügyminiszter a mély 
kuti Szent Anna gyógyszertárnak Nagy 
Béláról Rohoska Aladárra való át
ruházását megengete.

— Kántorválasztás. A szabadkai 
izr. hitközségnél betöltendő kántori 
állásra pályázók közül az izr. hit
község elöljárósága tegnap megtar 
tott ülésében egyhangúlag első helyen 
Berger Alfrédot, a legutóbb bemu
tatkozott jelöltet ajánlotta a képvi
selőtestületnek megválasztásra. A 
választás jövő vasárnap lesz. Az 
általános óhaj folytán a kántorjelölt 
legközelebbi szombaton ismét próba- 
előimádkozást tart.

— Csőd. A zombori kir. törvény
szék ifj. Knefély Lajos cservenkai 
lakos kereskedő ellen a csődöt el
rendelte. Csődbiztosul dr. Markovyth 
Lajos törvényszéki biró, tömeggond
nokul dr. Knieszl Frigyes, helyette
sévé dr. Deák Béla kulai ügyvédek 
neveztettek ki.

— Beomlott, földtöltés. A sán- 
dori kapunál lévő Molnár-féle tégla
gyárban tegnap könnyen végzetessé 
válható baleset történt, melynek 
folytán Puzics Simon téglagyári mun
kás súlyos sérülést szenvedett. — 
Puzicsot a földtöltés aláásása közben 
érte a szerencsétlenség. A magas 
töltés ugyanis beomlott és a lezuhanó 
földtömeg az alatta dolgozó mun
kás lábát törte. A munkafelügyelő 
a szenvedő munkást kocsin haza 
vitette, ahelyett, hogy azonnal mentő 
vagy orvosi segély után látott volna 
s így csak ma vették megfelelő ápo
lás alá.

— Gyilkossfsg. A legényvirtus- 
kodásnak ismét áldozata van: Schadt 
Antal bácsbokodi legényt ölte meg 
a legényvirtuskodás. Selmádén berger 
Mátyás vendéglőjében Bácsbokodon 
vasárnap vígan mulattak a legények. 
A mulatság azonban veszekedéssel 
végződött. Veszekedés közben Égi 
Márton és Égi István nevű legények 
úgy ütötték főbe Schadt Antalt, 
hogy az másfél órai kínos szenvedés 
után meghall. Schadt Antal holttes
tét a bíróság hétfőn délután bon
colta fel aminek megejtése végett 
megjelent a helyszínen dr. Rác Ká
roly bajai vizsgáló biró, Nádas Fe- 
ronc, jegyzőkünyvezető dr. Bartha 
Antal szabadkai törvényszéki orvos 
és dr. Becássy Gyula bajai orvos. 
A sajnálatos ügyben a vizsgálat 
megindult.
j p— Bujkáló tolvaj. Gajdos Ferenc 
nagybaracskai legény 100 koronát

lopott a sógorától, Hegedűs Fülöptől 
és azzal megszökött Hercegszántóra. 
Minthogy azonban nagyon fél attól 
hogy a csendőrség elfogja, előbb 
Mohácsra onnét pedig a Szigetre 
szökött. Itt a bátmonostori csendőr
ség elfogta és beszálitotta a bajai 
bírósághoz. A száz koronából még 
45 koronája volt. A többit részben 
elmulatta részben pedig ruhán e- 
müekre költötte. Ma reggel Gajdost 
Szabakára hozták.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
Hu öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac.

T Á V IR A T O K .
A katonák visszatartása.
Kaposvár, augusztus 15. Itt ki

hirdették a kaszárnyákban, hogy a 
kiszolgált bakákat nem szabadságol
ják. A századparancsnokok össze
gyűjtötték a legénységet és kíméle
tesen, vigasztaló szavak kíséretében 
mint valami gyászhirt adták tud- 
tukra, hogy a három évüket leszol
gált bakákat december végéig nem 
bocsájtják haza. A fegyvergyakorlat 
után két heti szabadságot egyik-má
sik kap ugyan, de aztán ismét be 
kell vonulniok az ezredhez.

Összeégett leány.
Elek, aug. 15. Tegnap egy fiatal 

eleki német leány esett apja részeg
ségének áldozatul. A szerencsétlenül 
járt leányt Metz Rózának hívják, 
apja Metz Ádám a gyulai hetivá
sárra ment, ittas állapotban vigyá
zatlanságból meggyujtotta a leánya 
ruháját, aki halálosan összeégett s 
most élethalál között lebeg.

A száz láncos gazda leánya.
A szerbeknél még mindig divat 

az a középkori romantika, hogy a 
szerelmes legény elrabolja, elszök
teti a neki kedves leányt. Csak hogy 
mig régente a lovagkorban ez dicsőség 
és a végtelen szerelem, hősi bizonyí
téka volt, ma már kihágást képez 
és nem egyszer a csendőrség be
avatkozását igényli.

Óbecsén sokat beszélnek most 
egy érdekes szöktetésről, amely a 
a múlt héten történt. Hadnagyev 
Milos száz láncos szerb gazdának 
Darinka nevű gyönyörűen fejlődött 
18 éves leányát szöktette el egy 
fiatal özvegy ember, aki az óbecsei 
nyomdában gépmester.

A csinos férfi olthatatlan szere
lemre gyűlt a bogárszemü, éjhaju 
szépség iránt s a tánchelyen csak
hamar meghódította annak is a von
zalmát. A szerelmesek megegyeztek, 
hogy egymáséi lesznek, de a szülői 
számítás akadályt gördített ennek 
útjába. A kérőként föllépett Szubot- 
konak kosarat adtak a szülők.

Hiába sirt az a két bogárszem is, 
az öregek hajthatatlanok maradtak, 
mert egy gazdag legényt szemeltek 
ki leányuknak. Az igy megtört sze
relmesek most már titkon találkoz
tak és a múlt vasárnapi kólóban 
meg is állapodtak abban, hogy meg
szöknek. Hétfőn este azután egy őri
zetlen pillanatban a szép Darinka a
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Sarkon váró bérkocsiba röpült, ahol 
a szerelmes gépmester várta és el
hajtattak.

Hogy hol, merre turbékolnak a 
boldog gerlicék, ma még nem tudni, 
de hamarosan elő fognak kerülni, 
mert az üregek már üzenetet küld
tek, hogy nem bánják a partit, ha 
már oly nagyon szeretik egymást.

Innen onnan.
A szalmaözvegy hűséges felesége 

egy hónapi fürdőzés után hazaérke
zik s rendet akar csinálni férjének 
ruhatárában. Nagy ambícióval ren
dezi a férjuram ruháit, de egyszerre 
mintha vipera csípte volna meg, fel- 
sikolt. A kabátok és mellények tár
saságában, összepréselt állapotban 
talált egy rózsaszínű női fűzőt.

— Mi ez? — ront rá a férjre, a 
ki a harmadik szobában isteni nyu
galommal szivarozik és újságot ol
vasgat.

A férj elsáppadva nézi a rózsa
színű nói öltözetdarabot. Egy pilla
natra mintha összefutott volna előtte 
a világ. Csakhamar magához tér s 
ezzel a jelszóval: szemtelenség, ne 
hagyj el, oda áll az asszony elé.

— Mi bajod ? Miért rémit meg az 
a fűző? Hát nem megírtam neked, 
hogé a hízás ellen füző-kurát hasz- 
használok? Igen, fűzöm magamat 
édesem.

*
Lőrinc : Tudod-e, miért örültek 

annyira a nős emberek Rigó Jan
csinak ?

Tóni: Miért ?
Lőrinc : Azért, mert igy volt egy

szer alkalmuk, hogy az asszony csalta 
be őket a korcsmába.

•»
Egy fiatal gavallér, aki eddig soha 

semmiféle fegyelem alatt nem állott, 
most szolgálja ünkéntesi évét. Az 
önkéntes ur fölötte jól bánik a káp
lárjával, szivarral, borral és borra
valóval bőségesen ellátja, csakhogy 
elnézően kezelje.

— Bezzeg most jól bánik velem 
az önkéntes ur, — sóhajt a káp
lár, — de ha majd megint civil 
lesz, le se köp engem . . .

Közbevág az önkéntes :
— Dehogy nem, dehogy nem ! 

Hogy is gondolhat ilyet !

K ettős gyilkosság az
országúton.

— Saját tudósítónktól. —

Rejtélyes kettős orvgyilkosság tör
tént tegnap hajnalban, mint tudósí
tónk jelenti, a szilárdi országúton, 
a hol eddig még ismeretlen tettesek 
agyonlőttek két fuvarost s aztán el
menekültek. Az áldozatok Kovács 
Mihály fuvaros és a fia Kovács János. 
Mindkettőjüket egy-egy lövéssel terí
tették le, de hogy a lövés honnan 
és milyen körülmények között történ
hetett, azt most még épen úgy nem 
tudják, mint a hogy a tettesek kilétét. 
Egyelőre a legszigorúbb vizsgálatot 
folytatják, a melynek remélhetőleg 
meg is lesz a kívánt eredménye.

Részletes tudósításunk a következő:
Kovács Mihály farnosi parasztgazda

és fuvaros még vasárnap délután 
elindult János nevű tizenhatéves fu
varos fiával hazulról, hogy a nagy 
váradi hetivásárra búzát hozzanak. 
Tizenkét métermázsa búzát raktak 
a szekérre, a melyre aztán ők maguk 
is felültek s nekivágtak a meglehető
sen hosszú útnak.

Szalárdon túl járhattak már egy 
pár kilóméterrel, a mikor egyszerre 
csak lövés hangzott el az ut mellé
kéről s az öreg Kovács Mihály egy 
golyótól mellen találva holtan bukott 
le a lovak közé. A fiúnak valószínű
leg csak annyi ideje maradhatott, 
hogy leugorjék a szekérről, mert a 
következő pillanatban már másik 
dörrenés hangzott és pár lépésnyire 
az apja holttestétől ő is halva esett 
össze. A második golyó is épen olyan 
jól talált, mint az első és rögtöni 
halált okozott.

A kettős gyilkosságnak egyetlen 
lélek tanúja sem volt. Csak hajnal
felé akadtak reá a két holttestre arra 
jövő vásárosok, a kik távolabb meg
találták a gazdátlanul maradt sze
keret is.

REGÉNY CSARNOK.

A  H Á R E M N Ö .
Ir ta : Dugovich Imre. 4

Feleletet sem várva fogta karon 
az öreget és Ivánt, s szökdelve, éne
kelve vezette őket az udvarba, hogy 
egy csodás érzelmekkel teli éj után 
hozzá fogjon a mindennap piszkos, 
de piszkosságában is szép, csodás- 
ságában az érzelmekkel is vetekedő 
munkájához.

II. 40
Több tagból álló férfi vadásztár

saság lovagolt a homokterületeken ke
resztül. Mögöttük két pecér néhány 
agarat vezetett. A beláthatatlan sík
ságon nehezen állapíthatta volna meg 
az idegen a társaság célját. A talaj 
egyhangú barnaságát a messze lát
határ széléig nem zavarta meg semmi, 
amiről elgondolhatta volna, hogy az 
a vadászszenvedélyek eldoradója. — 
Olyan volt a vidék, amelyről az ut- 
leiró nem jegyezte volna föl, hogy 
melyik tájékán fekszik a világnak. 
És nem is az a lényeg, hogy meg
tudjuk, melyik része volt a 
Bácskának, ahol a jókedvű, dévaj 
vadásztársaság lovaiknak a szeszélyére 
bízva magát, mint egy céltalanul 
bolygott.

— El nem képzelhetem, mit csi
nálhatott Kálmán comteszeivel két 
napig ebben az ürességben, beszélt 
az egyik. Ebben a szárazságban, még 
a fü növését sem igen hallgathatták.

— Legalább téged vitt volna ma
gával, Máté bátyám, szólt közbe a 
társaság egyik fiatalabb tagja. Meg
felelő számú kancsó bor mellett el
szórakoztattad volna vadászkaland
jaiddal a comtesseket. Meg van e még 
a vaddisznód, melyet tavaly a nádas 
szélén elevenen fogtál el ?

A társaság kacaja, mely a szavakat 
kisérte, nem igen bánthatta a daliás, 
deresedé férfit. Hanyagul vetette vissza 
a feleletet.

— Még csak a füstölt sonkái van

nak meg. Visszamenet legyetek rá 
vendégek.

— Elfogadjuk a meghívást, hang
zott a nevető társaság felelete. Csak 
az egyik fiatal vadász tekingetett ké
telkedőén társaira. Észrevehető volt 
az arcán, hogy valamit kérdezne, de 
nem mer. Végre is Máté lett rá figyel
mes.

— Öcsém, magának fúrja valami 
az oldalát, Csak ki vele. Itt nálunk 
szóból értjük meg egymást.

— Bizony uram bátyám, az a ná
dasba tévedt vaddisznó sehogy se 
fér a fejembe.

— Nem is olyan kis fejbe való 
az, öcsém. Talán nem hiszi, hogy a 
mi nádasainkban vaddisznó tanyázik ? 
Pedig elhiheti. Na, tudja, nem igazi 
fajvaddisznó, csak amolyan keverék: 
szelíd és vaddisznó keresztezés. Egy 
ilyent fogtam elevenen a nádasom 
szélén. Tavai az ősszel azzal az új
sággal jött a csőszöm, hogy a nádas
ban két hatalmas róka tanyázik. 
Szabad napjaim voltak, én tehát el
határoztam, hogy a két rókát lete- 
ritem. Már másnap kimentem a 
nádashoz. Két kutyámat beeresztet
tem a nádasba. De nem irom le a 
rokalesés izgalmát, csak megjegyzem, 
hogy még az nap a rókák is cső elé 
kerültek. Lesés közben törtetést hal
lottam a nádasban.JA zaj felém köze
ledik. Lövésre készen vagyok. Vagy 
három percnyi izgatott várakozás 
után egy disznó bújik ki a nádasból 
s közvetlenül utánna a másik. Meg
lepődve eresztettem le a puskámat. 
A két disznó, nem véve észre közel- 
létemet, nyugodtan folytatta az útját. 
Vaddisznók voltak. Azon csodálkoz
tam, hogy miért követi az egyik olyan 
hűségesen a másikat. Sokáig azonban 
nem tanakodhattam. A puskám go
lyóra volt töltve. Fölemelem, célozok, 
a lövés eldördül. Az első disznó vad 
iramodással rohan el, a másik megáll 
mozdulatlanul, mint a cövek. Nem 
tudtam mire vélni a dolgot. Néhány 
percig bámulva várom, mikor esik 
össze a vad, mert hogy találnom 
kellett, arról szentül meg voltam 
győződve. Bámulásomból felocsúdva 
eltökéltem magamat, hogy másodszor 
nem lövök, hanem lövés nélkül né
zem meg mi a csoda lelte a disznót. 
A puskát készen tartva, zajtalanul 
közeledem a disznóhoz. Közelébe 
érve azt látom, hogy a másik disznó 
farkát tartja a fogai között. Azonnal 
tisztába jöttem a helyzettel: a disznó 
vak volt, a másik a farkánál fogva 
vezette, s én a vezető disznó farkát 
lőttem el. A másik pillanatban készen 
voltam a tervvel. A vadászhálómból 
jó hosszú madzagot fejtettem ki, 
rákötöttem a lelőtt farok végére, 
melyet az én vak disznóm még min
dig a fogai között tartott és a le
gényemmel haza vezettettem az ólba.

Harsogó kacaj kisérte Máté bá
tyánk elbeszélését, ki a kacaj között 
is megőrizve komolyságát, kalandjai
nak igazságát bizonygatta.

Folyt. köv.

Felölöd szerkesztő:
D U ö  0 V I C II I  1' R E. 

Lttptulajdouosok: AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhsvataíi

telefon szám: 62.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vüstag betllkbSl ©
f i l l é r  Lcrklsebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Varró leányok leányt keresek hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki m ár a varrás
ban jártassággal bír előnyben részesül. Cím 
Fazekas János férfiszabó V I. kör, Tom pa-u.

Intelligens úri házban ^ “ 5?
látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban*

Főtérhez

Kereskedelmit végzett S ’S
az írógépen is teljes jártassággal bir, bár- 
milv irodai alkalm a ást kerei. Cim a ki-
adóhivatalban. ________________

közel egy nagyobbb udvari 
helyiség, mely alkalm as

ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik  v á 
ria m  könyvkereskedés S zabadkán  szem 
ben a gym naslum m al. A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
mentes egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölesen 
k ö n y v tá r hav i 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.

egy önálló miíhely- 
lyel és a háztartás
hoz szükséges teljes

berendezései biro szabadkai iparos A jánlato t 
iparos czimmel a kiadóhivatalban kéretnek

Nősülni óhajt

AmeriKa B
- - - - - - -  —  szombaton

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

urancia £ H eB ícs ,
f  =  IV., Weyringergasse 8.

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

özv. Lakatos Györgyné háza)
zongora-kcszitó és hangoló

hangolásokat és javításokat
évi általányban jutányosán eszközöl.
Habáron tart nj h  régi zongorádat.

Régi zongorákat 
legmagasabb árban megvesz

ifr. JUiszlcr 1 orVostudor

SzabadE n, JW ia-íerézia park, t o l  mellett

’ wassaí * ’ Vizcura, szénsavas fürdők (nauheími). Telefon 211. sz. 
Villanyozás, továbbá orVasi törni —  ■■== prospectus "Wa

Javalva van: az idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél 
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). —  Gyom or 
és bélbajokutil: székrekedésnél. —  S zívb a jo kn á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvónynól. i W "  Mérsékelt árak. W B  í W *  Nyáron át frissítő fürdők.
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Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége tulajdonát képező alábbi 
szántóföldek részben 25 évre, rész
ben pedig 1905—906. g. évre alább 
megjelölt időben és helyen tavaszi 
vetés ajá hasonbérbe fognak adatni, 
u. m.: ' « '

F. évi augusztus hó 22-én d. e. 
9 órakor a helyszínén 25 évre:
I. Tompa-katonai IV. ny. 140 lánc 
és 2. Tompa-kelebiai 11. ny. 114 
1850—2000 lánc ugar föld.

F. évi augusztus hó 23-án d. e. 
9 órakor a helyszínén 25 évre : 
3. Tompa-körösi 11. ny. 122 650— 
200 lánc ugar föld.

F. évi aug, hó 24-én d. e. 9 óra
kor a helyszínén 25 évre : 4. Tompa- 
sáskalaposi 1. ny. 151 56—2000 lánc 
ugar föld.

F. évi aug. ho 26-án d. e. 9 óra
kor a helyszinén 1995—906. g. évre: 
5. Tompa-katonai 1. és 11. ny. 319 
lánc és 6. Tompa-kelebiai 111. ny. 65 
1550—2000 lánc föld.

F. évi aug. hó 29-én d. e. 9 óra
kor a helyszinén 1905—906. g. évre:
8. Tompa-kőrösi^gyepfőld 11 ny. 84 
1300—2000 lánc.

F. évi aug. hó 30-án d. e. 9 óra
kor a helyszinén 1905—906. g. évre:
9. Baináti 4 1000-2000 lánc. 10. 
Gyepmesteri telep melletti 1 lánc.
II. Gsik-féle földből 4 és fél lánc.
12. Sándori földekből a csantavéri- 
ut melletti 5 184—1600 h , a. bé- 
kovaiut és Pest—zimonyi vasút 
melletti 4 526—1600 h., a. békovai- 
ut és Pest—zimonyi vasutontuli 842 
négyszögül és a Pest—zimonyi vas
utontuli 56 530—1600, összesen 66 
482— 1600 hold főid föld.

F. évi szept. hó 2-án d. e. 9 óra
kor a helyszinén 1905—906. g. évre:
13. Szegedi fasor melletti 111. ny. 18 
lánc. 14. Palicsparti 7 lánc. 15. Bu- 
gyicsárdai 1 1500—2000 lánc.

F. évi szept. hó 5-én d. e. 9 óra
kor a helyszinén 1905—906. g. évre:
16. Hajdujárási illetve [bisztricai 44 
lánc föld.

F. évi szept. 6-án d. e. 9 órakor 
a helyszinén 1905—906. g. évre :
17. Hajdujárási illetve régi íöldmi- 
ves iskolai 101 1039—2000 lánc föld.

F. évi szept hó 9-én d. e. 9 óra
kor a helyszinén 1905—906. g. evre:
18. Bajmok—kaponyai 1. ny. 335 
450—1600 hold.

F. évi szeptember hó 11— 16-án 
d. e. 9 órakor a helyszinén 1905— 
906. g. évre: 19. Bajmok uradalmi 
l és 11. ny. :2161 800—1600 hold

F. évi szeptember hó 18—2 1-én 
d. e. 9 órakor a helyszinén 1905— 
906. g. évre: 20. Gsantavéri ura
dalmi 1. és 11. ny. 1659 1000-1600 
hold föld.

Megjegyeztetik, hogy a 25 évre 
adandó földeknél köteles haszonbérlő 
a bérlet biztosítására az árverés al
kalmával félévi bérösszegnek meg
felelő óvadékot készpénzben, takarék- 
pénztári könyvben, vagy elfogadható 
értékpapírban letenni.

Az egyéves bérleteknél a haszon
bér felerésze az árverés alkalmával 
azonnal, a másik felerésze pedig 
1906. évi márc. 1-ig fizetendő a vá
rosi házipénztárba.

Egyéb árverési feltételek a hiva
talos órák alatt a gazdasági ügyosz
tályban megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 1905. évi julius 
hó 26-án tartott tanácsülésből.

Ur. Bíró Károly, polgármester.

m ellett
egy  négyszobás

u r  i - l  a k á s
m ellékhely iségekkel SÍPOS 
KÁROLY házábaii nov. 1 re 

kiadó.

s e r  Tiszta 0  js “te ®
csomagoló?

lapunK nyomdájában
Kapható,

k iá ru s ítá s
Van szerencsén a t. vásárló-közön
séget értesíteni, hogy Rudics-utcában 
(Paul ékszerész álellenében) rőfös- 
üzletemben összes raktáron lévő 
--------------------- áru i m a t ----------------------

A to rn
Raktáron van kanavász, frain, 

karton, vászon, parcket, flanel és 
még több különféle cikk.

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

R i p p  F e r e n c z .
Rudics-utca.

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

Kvártélyt és kosztol
kaphat jutányosán 2 iparos-segéd

W e i s z  S á n d o r
kefekötőnél,---------- Kölcsey-utca.

a Leovics-villában

s z o b a  b ú t o r r a l
s w  a zo n n a l k iad ó , w

Bácsmegyei
Képes Naptár

kiadóhivatalában :

KLADEKésHMtBURGER
könyvnyomdája

Szabadkán, edény-piac.

K é t
e g y  s z e r b  ú r i  c s a lá d n á l

t e l j e s  e l l á t á s r a
felvételik. — Czime lapunk kiadó- 

hivatalában.

E l a d ó  s z ő l ő
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7»/2 kapa

ha szőlő
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(„Szarvas44 vagy kulcs szappan.)

Legjobb, legk iad ósab b  s  a z á r t  
a  lego lcsób b  sza p p a n .

M ent m i n d e n n e m ű  k á ro s  
a lk a tr é sz e k tő l.

főképen olasz rizling és csemegével 
beültetve és teljesen karózva, rajta 

egy lakházzal és budárházzal,

z a b a d  k é z b ő  e l a d  o .
Bővebbet a kiadóhivatalban.

S

k a p h a t ó .

K é t  e l e g á n s a n

TOROZOTT SZOBA
e se tle g  is tá iév a l,

a K o s s u t h -  u t c a  k ö z e l é b e n

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra 
hogy minden darab szappan »Schicht« 
névvel és a .szarvas* vagy a > kulcs* 

védjegygyei legyen ellátva.

neve lő- ta

Bővebbet a kiadóhivatalban.

E ladó sző lő -te lep .
Halason, a Pirtói vasúti meg

állótól 20 percnyire
MM

nyilvánossági joggal, Rákospalotán,
(Budapest m ellett, vasúti, posta-, távirda- és telefon-állomás).

Az intézet nyilvános nyolc osztályú főgymnasiumában, pol
gári és elemi iskolájában a tanév szeptember hó 1-én kezdődik.

A kiállított bizonyítványok államérvényesek.
Az intézet öt holdnyi parkban, egészséges helyen fekszik. Az

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

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

Dr. Herm ann F erenc
orsz.-gyül. képviselőnél Halason.

o o o o o o  A 0 0 0 0 0 0

„Bácsmegyei Naplódra
mindennap lehet előfizetni

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




