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hanem abban, hogy megtalál- 
tassék a királylyal a megegyezés.

A görög hitrege szerint, haj Ha azonban mindenáron uj 
háborog a tenger, ember-áldo- i pártot akarnak, ám csináljanak, 
zatot kell hozni. Élő embert! Ha uj programmot akarnak, ám 
kell beléje dobni s bizonyos, azt is csináljanak. De csak kö-
hogy a tenger haragja elcsön- zös megegyezéssel. Csak az ősz- .
desedik. iszes hatvanhetesek bevonásával.! AZ illtillilHOS VálilSZtOÍ JOg.

A legnagyobb eél.

Ámbár régen letűnt a míto
szok kora, úgy látjuk, a mi 
politikai életünkben még mindig 
él a görög mitosz. A kedélyek 
hullámzani szoktak és áldozatot 
kívánnak Nyolcvankilencben kí
vánták Tisza Kálmán fejét, ki
lencvennyolcban Bánffy Dezsőét, 
most pedig Tisza Istvánra voltak 
éhesek.

Tisza István dicséretes önfel 
áldozással rendelkezésre bocsá
totta magát. Önként jelentette 
ki, hogy kész félreállani, ha ez
zel használ az országnak. Meg
cáfolta azoknak állításait, a kik 
folytonosan azzal vádolták, hogy 
csak a hatalmat, a személyes 
érvényesülést keresi.

Még nem Ítélhetjük meg vég
legesen e lépés következményeit,. , i -I , • hogy a passzív rezisztencia nem
de úgy látszik, készül valami.; |ehet eredményes. Eredményes 
Nem egészen haszon nélkül fog vop ez az ötvenes, hatvanas 
maradni a visszavonulás, mert ^ 1 ^ , ,  (ip npn, a7értkezd terjedni az objektív felfo- i X  .valam i m.gv r^ ik  
gás. Kezdik belátni, hogy a íhanem azért> merf  gyöngüit az 
hatvanheteseknek össze kell tö-,ej|en£éj Ausztria akkor két nagy 
móiulniok. Kezdik belátni, hogy h^börut veszített: az olaszt és 
véget kell vetni a személyes a poroszt> ez tette eredményessé 
haicnak s az országot ki hell' rezisztenciát. A tönkre vert,
vezetni rettenetes helyzetéből. elgyötört Ausztria kényte|en volt ,o. t  ,, , . t£

Mozognak Bánffyék, mozog engedni. lasztói jog c&dk előny lehet a ma
tt szabadelvüpárt. Mit akar az Egyetlen ut a boldogulásra: 
egyik, mit akar a másik, még a királylyal megegyezve, egyet-
nem világos. Annyi látszik, hogy 
keresik az érintkező pontokat, 
keresik az utat, melyen együtt 
haladva a többi hatvanhetesek
kel, meg lehet menteni az or
szágot a katasztrófa bekövet
kezésétől.

Világos, határozott irányba 
azonban még egyik sem hatá
rozta el magát. De reméljük, 
hogy meg fogják találni a helyes 
utat. Ez pedig nem abban áll, 
hogy uj pártok keletkezzenek, 
uj programmok csinálódjanak,

Csak úgy, ho£Y a nemzet cs Szinte hihetetlennek tartottuk, hogy 
korona kozott. ellentét megszun-, a ragge(lenségiegyha„8uiag itói% 
jók, illetve eliminaltassák az az ej az általános választói jogot. Teg- 
anyag, mely a konfliktust fel-1 napi fővárosi tudósításunk jelezte is 
idézte. í már, hogy a függetlenségi párt egy

A födolog az ellentét meg- része még a koalíció kebelében is ha
szuntetése. Ha ebben meg tud- I j^nos választói jog törvénybe igta- 
nak egyezni a hatvanhetesek, t ŝa mellett.
óriási szolgálatot tesznek az or-1 Ezt Rajk Aladár, Baja város füg- 
szágnak. Megmentöi lesznek al- j getlenségi párti képviselő már meg
kotmányunknak és áldásai az!js tette> ,amit tegnap tett nyilat-

, , , , kozata is bizonyít,országnak, mely ezer sebből Baj4n ugyanj> tegnap a szocialis.
vérzik a mostani válság követ-' ták népgyiilést tartottak a melyen 
kéziében Ha pedig meg tudják ja központ kiküldötteként Buchinger 
nyerni a negyvennyolcasokat is Manó szerepelt. A népgytilésen meg-
az ilyen kibontakozásba, törté - 
nelmi, soha nem hervadható 
babért fűznek homlokuk Körül.

Reméljük, hogy mihamarább 
ide fejlődnek a dolgok. Ide kell
fejlödniök mert be kell látni Hehet K r i s t ó f  fy nak , hogy ezt j zenekarért lelkesedett.

értve erősíteni, fejleszteni az 
országot. Megcsinálni a nemzet 
érdekében, a mit lehet. Az ez 
idő szerint lehetetlennel pedig 
várni kell a kedvező alka’oinra, 
a mikor önként adják meg, a 
mit most presszióval nem tud 
kicsikarni a koalíció.

Szimpátiával kell kisérni a 
hatvanhetesek mozgolódását a 
tömörülés irányában. Ez azon
ban csak eszköz lehet. Az or
szágra nézve üdvös csak akkor 
lesz az egyesülés, ha nemcsak

egymással lépnek közösségre,
hanem áthidalják azon ellen- j Madár dl’;, bajai országgyűlési kép-
téteket is, melyek a pai lament; képviselő a magáévá fogja
többsége és a korona között j tenni.
keletkeztek ________

jelent és fölszólalt Rajk Aladár dr. 
országgyűlési képviselő, s hosszabb 
beszédben kifejtette, hogy az á l t a 
lá n o s  v á l a s z t á s i  j o g o t  a 
n e m z e t  é r d e k é b e n  sz ü k sé-
g e s n e k  t a r t j a ,  s c s a k  h á l á s  és Wahl Lajos vezetése alatt játszó

a kérdést napirendre hozta. A bel-i A fogadó-bizottság nembánomsága 
ügyminiszter. — úgymond — mint arra késztette a szabadkaiakat, hogy 
a korona tanácsosa elsőnek volt'külön étkezzenek úgy délben, mint
oly merész e kérdés méregfogát 
kivenni. Rajk beszédét a szocialisták 
nagy tetszéssel fogadták, azután 
Buchinger felszólította őt, hogy kö
vetelje pártjától az általános válasz
tási jog alapján való kormányala
kítást.

Kristóífy belügyminiszter is kifej
tette különben, hogy a magyar nem
zet szempontjából az általános vá-

gyarságra nézve. A statisztikai ada
tok szerint ugyanis ma 970.84! 
választó van. melyből ö 6 ’2°/0 a 
magyar l l ‘2°/0 a román Az álta
lános választói jog behozatala után, 
ha minden 26 éves Írni és olvasni 
tudó férfi kap szavazati jogot, akkor 
a 2.621,804 választó 61‘4°/0-a lesz 
a magyar és román csak 7’2°/0, 
ami a magyarságra nézve határozott 
előnyt jelent.

Küfőnben ma Tisza István gróf 
is nyilatkozik az általános választói 
jogról, s elitéli azokat, akik az álta
lános választói jog kérdését a ko
alíció elleni harcban fegyverül akar
ják használni. Ő maga különben nem 
feltétlen hive az általános választói 
jog törvénybe igtatásának.

Minden válószinüség szerint már

előre is megállapíthatjuk, hogy Rajk

Tűzoltóink Szegeden.
Mai számunkban megemlékeztünk 

már arról a dicsőségről, amelyet 
tűzoltóink a szegedi kongresszuson 
Szabadkának szereztek. Röviden ir
tunk, de ma kénytelenek vagyunk 
ezzel bővebben is foglalkozni egy 
szegedi tudósítás alapján.

A tudósítás nem valami hízelgőén 
nyilatkozik a szegedi vendégszere
tetről és az ottani rendező bizottság 
előzékenységéről, de ezt a részét a 
tudósításnak nem használjuk föl. 
Csak a jót vesszük ki.

Mikor tűzoltóink az állomásról a 
városba vonultak zenekarunk zenéje 
mellett, már általános feltűnést kel
tettek. Délben a vendéglőkben, kato
naság, polgárság körében másról 
sem beszéltek, mint arról, hogy a 
szabadkai tűzoltó-testület az ország
nak minden tekintetben első testü
leté. Különösen a katonaság dicsérte 
Vermes Béla és Vencel Lajos érde
meit, a polgárság meg Gaal Ferencz

este a Haggenmacher féle sörcsar
nokban.

Leírhatatlan az a tolongás, mely 
az óriási helyiségben volt, csakhogy 
tűzoltóink körül lehessenek. A szé
keket koronájával, két koronájával 
vették a helyiségbe özönlő vendégek, 
akik szüntelen ovációval kisérték 
tűzoltóink minden mozdulatát. — 
Ezernyi nép jött, ment, éljenzett.

Estefelé már a rendező-bizottság 
küldöttsége jött Vermes Béla és 
Venczel Lajos parancsnokokért, de 
csak Vermes Béla engedett a kül
döttség sürgető kérésének és hagyta 
el !0 percre a testület tagjait, hogy 
azután ismét velük töltse az estét.

Az óriási helyiségben néhány tűz
oltó-parancsnoknak külön asztal volt 
föntartva. Legalább is háromezer 
ember lelkesedett a kertben. És e 
lelkesedés közepette az egyik idegen 
tűzoltó-parancsnok felállt s a töm e
get arra kérte, hogy a nyilvános 
mulatóhelyen, a szokástól eltérően, 
hadd beszélhessen. Csend lett, de e 
csend teljessé csak akkor lett, mikor 
a beszélő szavaiból megtudták, hogy 
a szabadkaiakat akarja éltetni. — 
A parancsnok ekkor harsány szavak
kal éltette Szabadka városát és a

a mely szép csi
nos <s hatásos

«Har az forduljon te l-*^  
=  jes bizalommal =
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szabadkai tűzoltókat, mint az ország 
legelső tűzoltóit. A helyiségben lévő 
ezerek, az utcát zsúfolásig megtöltő 
kiváncsiak szűnni nem akaró éljen
zése követte a felköszöntőt.

Volt persze Kossuth-nóta is. A 
Kossuth-nóta után tömegesen tódul
tak Vencel Lajoshoz s megkérdezték, 
huzathatják-e a >Mégis huncfut a 
német* nótát. Vencel Lajos erre 
kijelentette, hogy a szabadkai testü
let a tűzoltók országos kongressusára 
jött, nem pedig azért, hogy politikai 
nézeteinek adjon kifejezést.

És megtörtént az Szegeden, Bán fly 
Dezső és Polcner városában, hogy 
ezernyi-ezer ember belátta Vencel 
Lajos igazát és énekelte a Kossuth 
nótát mert magyar szív nótája, de 
a mégis huncut ez vagy az, ezzel 
nem tüntetett. Hát ebben mi tanul
hatnánk Szeged népétől, mert bizony 
nálunk még az iparos kongresszust 
is elrontanák ha nem tüntethetnének 
ambícióból politikailag.

Leközöltük a levél tartalmát, s 
őszintén örülünk annak, hogy tűz
oltóink Szabadkának, melyről még 
saját liai is csak rosszat szeretnek 
itthon is, másutt is lnresztelni, ily 
nagy elismerést tudtak szerezni.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. aug. 16.

Tisza István gróf mai cikkének 
igen nagy hatása volt a politikai vi
lágban. Mindenütt arról beszéltek s 
még a koalíciós körükben is olyan 
vélemények hangzottak el, hogy e 
cikk után bizonyosra vehető a sza
badelvű pártnak tömör együttmara- 
dása.

Egy bécsi lap értesülése szerint a 
szabadelvüpártból igen kevesen fog
nak kilépni, jobbadéra csak azok, a 
kik a Pannóniában értekeztek. Tisza 
István grófnak teljes mértékben sike
rült együttarlania a pártot, mely a 
23-iki értekezleten — hir szerint 
— uj programmot is fog adni.

Ma hire terjedt, hogy a belügy
miniszter Beniczky Lajost, Pestmegye 
alispánját elmozdította állásától és 
megindította ellene a fegyelmi el
járást. Illetékes helyen, az alispáni 
hivatalban ezt a hirt megcáfolták.

Polónyi Géza, aki tegnap érkezett 
Budapestre, e hó 24-én beszámolót 
tart kerületében, Kézdivásárhelyen. 
Mint maga mondja, nevezetes nyi
latkozatokat tesz majd s a beszá
moló súlyát növeli majd az is, hogy 
jelen lesznek az összes koalíciós 
székely képviselők, számszerint 19-en- 
Ennek a nagy frekvenciának az a 
magyarázata, hogy a beszámoló után 
megalakítják a székely képviselők 
egyesületét, mely Polőnyi Géza ve
zetése alatt kezébe veszi a székely 
akciót.

A háború.
Portsm outh, aug. 16.

A délelőtti ülésben a japán béke
feltételek negyedik pontját intézték 
el. Az ötödik pontra vonatkozólag, 
amely Szachalin átadására vonatko
zik, nem sikerült egyhangú határo
zatot hozni és így elhatározták, hogy

BACSMEGYEI NAPLÓ.

ezt a pontot függőben tartják a többi 
pont elintézéséig s igy áttértek a 
hatodik pont tárgyalására.

Péter vár, augusztus 16. 
Kuriozumkép beszélik, hogy a cár

nak két manifesztumát tartják készen, 
egyet a béke és egyet a háború ese
tére. A manifesztuinot csak aports- 
mouthi konferencia befejezése, illetve 
megszakítása után fogják közzétenni.

Portsmouth, aug. 16. 
Hir szerint a negyedik pontot,

amely a Liauotung félsziget és Elliot 
szigetének bérleti szerződésének át
adására vonatkozik, a békekövetek 
elintézték, Port-Artur és Dalni kér
dését még nem érintették. Ezekről 
majd csak egy későbbi pontban 
lesz szó.

London, augusztus 16. 
Tokióból jelentik, hogy Kamcsat

kának megszállását hivatalosan pub
likálták. A kamcsatkai orosz hely
őrség csekély volt és ellentállás 
nélkül megadta magát.

London, augusztus 16. 
Portsmouthból jelentik: Witte ki

jelentette az újságíróknak, hogy 
korai volna azL hinni, hogy Korea 
és Mandzsúria sorsát illetőleg vég
leges megállapodások jöttek volna 
létre: Először csak elvi megállapo
dásra igyekeznek jutni s csak azután 
fognak érdemben tárgyalni.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár Ó9 museum, Nyityn 

szerdán éa szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt d-töl 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
mája a gazdakör helyiségében.

A ugusztus 27. Az ipartestületi dalárda 
hangversennyel egybekötött táncmulatsága 
a városligetben.

Szeptem ber 8. 9. 10. A v i l .  országos 
iparegyesületi gyűlés Szabadkán.

— Ö-felsége születésnapjának
megünneplésére Szabadkán a hit- 
felekezetek az idén is nagy előkészü
leteket tesznek. A szt.-Teréz tem
plomban megtartandó ünnepi isten
tisztelet alkalmával a templomi ének
és zenekar ezúttal Baiman D-dur 
miséjét fogja előadni. Offertoriumra 
Seunig Károlyné úrnő Güttler Ave 
Máriáját fogja énekelni. A gr.-kel. plé
bános Dimitrievics Szvetozár, ő felsége 
születésnapján, pénteken d. e. 10 
órakor ünnepélyes hálaadó istentisz 
teletet tart a görögkeleti templomban, 
melyre az összes hatóságokat és 
egyesületeket meghívta.

— A szabadkai országos iparos 
kongresszus. A szabadkai országos 
iparos kongresszus iránt egyre na
gyobb mérveket ölt az érdeklődés. 
Az ipartestületek egymásután kérik 
föl az országgyűlési képviselőket arra, 
hogy megbízásukból jelenjenek meg 
a kongresszuson, s a képviselők e 
kérelemnek eleget is tesznek. A helyi 
végrehajtó bizottságot ma két ipar- 
testület értesíti erről. Az aradi ipar
testület képviseletére Barabás Béla 
országgyűlési képviselőt kérte föl, aki 
a képviseletet el is fogadta. A nagy
szalontai ipartestületet Balogh Mihály 
országgyűlési képviselő és Szatmári 
Béla ipartestületi jegyző fogják kép

viselni. A jelentkezések is szaporod
nak naponkint. Holnap, csütörtökön 
délután 6 órakor a helyi fogadó bizott
ság tart ülést Nánay Mihály elnöklete 
alatt. A végrehajtó bizottság is seré
nyen mükükik a kongresszus sikerén 
s e héten, néhány hiányzó adat meg
érkezése után, a helyi programmot 
is kibocsájtja.

- -  Tűzoltóparancsnokok Sza 
badkán. A szegedi tüzoltó-kongresz- 
szusról több tűzoltó-parancsnok jött 
át Szabadkára, hogy itt a helyi tűz
oltó intézményeket és önkéntes mentő 
osztályt tanulmányozzák. Ma délelőtt 
Szily József dr., az orszégos tűzoltó 
szövetség titkára, Grosz Kálmán dr. 
megyei főorvos és egri tűzoltó pa
rancsnok, Szokoly Ignác pápai rendőr- 
főkapitány és ottani tűzoltóparancs
nok időztek Szabadkán, nézték meg 
a tűzoltó intézményeket és a mentő
osztályt. Valamennyien legőszintébb 
elismerésüknek és bámulatuknak ad
tak kifejezést intézményeink minta- 
szerűsége fölött. A tűzoltó vendége
ket Scossa Zoltán és Wencel Lajos 
tűzoltó parancsnokok kalauzolták, 
akik vendégeiket Palicsra is kivitték.

— Szabadságon. Dr. Bartha Antal 
törvényszéki és hatósági orvos há
rom heti szabadságra üdülés céljá
ból Abbáziába utazott.

— A szegedi uj királyi főügyész. 
Mint annak idején megírtuk, Lob- 
mayer István szegedi kir. főügyész 
beadta nyudijaztatás iránti kérelmét. 
Egyik temesvári lapban ma azt ol
vassuk, hogy Lobmayer utódja való
színűleg Salac Béla temesvári tör
vényszéki elnök lesz aki a legutóbb 
megüresedett három főügyészi állás 
egyikére már jelölve van.

— Árlejtés a nagy fényi uj tem
plomra. Ma délelőtt bontották fel a 
város gazdasági ügyosztályában a 
nagyfényi uj templom építésére be
érkezett zárt ajánlatokat Összesen 
hat ajánlat érkezett be, melyek közül 
a legolcsóbb Raichl Ferencé, aki a 
költségvetési előirányzatra 9’27% 
százalék ráfizetéssel hajlandó a mun
kálatok elvégzésére. Kladek István 
10%, Nagy Ferenc 13%, Kladek 
Lukács 12-6°/0 és Fazekas Lajos 17’3% 
ráfizetést kérnek. Rózsa István csupán 
az ácsmunkákra tett ajánlatot 50°/o 
ráfizetéssel.

— A tűzoltó-zenekar hangver
senye. A szegedi tüzoltó-kongresz- 
szuson nagy tetszés mellett műkö
dött tüzoltózenekarunk játékát a mi 
közönségünknek is módjában lesz 
meghallgatni. A zenekar ugyanis, 
mint értesülünk, szombaton este fél 
8 órakor a Nemzeti szálloda kert
helyiségében hangversenyt rendez 
Gaal Ferenc és Wahl Alajos kar
nagyok vezetése mellett. A hangver
seny részletes programmját legköze
lebbi számunkban fogjuk közreadni.

— A szabadkai sakkor versenye.
Hétfő az első forduló utolsó napja 
vereséget hozott az eddig veretlen 
Forgácsnak, Tompával játszott, ki 
mint világos, király cselt választva 
már a partié elején tisztet nyert, 
Forgács azonban nem adta fel s igy 
alkalmat adott Tompának arra, hogy 
a részéről mindvégig korrektül veze
tett partiét elegáns combinációval 
fejezze be. Tompát, a verseny e leg
szebb partieja, Forgács mellé emelte. 
Mindkettőjüknek van 4 pontja, For
gács ugyanis 1 pontot irt Salamon 
ellen, nyert pontot Írtak még: Sztrokay 
Salamon ellen, Matievich Salamon 
ellen, s Sztrokay Brassay ellen, az 
első forduló végeredménye tehát: 
Tompa és Forgács 4, Sztrokay és 
Matievich 3, Brassai I, Salamon 0.

______ 1905. augusztus 17.
V 7~‘. 1 , 1 ’ 7 Z
— Halálozás. Vettük a következő 

gyászjelentést: Alulírottak mély fáj
dalommal jelentik, hogy forrón sze
retett és felejthetetlen édes atyjuk 
illetve nagyatya és testvér Valihora 
Antal f. évi augusztus hó 15-én esti 
7 órakor, élete 65-dik évében Sza
badkán elhunyt. A bolodogult hült 
teteme f. évi augusztus hó 17-én d. 
4 órakor a zentai temetőben fog 
örök nyugalomra helyeztetni. A bol
dogult lelki üdvéért az engesztelő 
szent mise a szabadkai szent György 
templomban f. hó 18-án reggel 7 
órakor fog az Urnák berautattatni. 
Szabadkán, 1905. augusztus 16-án. 
Áldás és béke lengjen drága porai 
felett! Gyermekei: Valihora István, 
Valihora Károly és neje Tury Vik
tória, Valihora Ágnes, Valihora János. 
Unokája: Valihora Károly. Testvére: 
Valihora György gyermekeivel. Szá
mos rokonai, ismerősei és barátai.

— Hirtelen halál. Futó János 
kislompai lakos, vágójárási csősz, 
tegnap este elindult, hogy a határt 
megkerülje. Útközben találkozott Ká
konyi Illéssel, kivel beszélgetni kez
dett s közben pipára gyújtott. Alig 
szippantott néhányat a pipából, hir
telen megtántorodott és egy hang 
nélkül összeesett. A mellette álló 
Kákonyi hiába élesztgette, nem adott 
tö‘ b életjelt magáról, meg volt halva. 
A holttestet a mentők beszállították 
a zentai temető hullaházába, ahol 
holnap délelőtt fogják a rendőri bon
colást megejteni.

— Halálos játék. Úbecséről Írja 
tudósítónk: Bácsföldváron Becséjác 
Andria gazdag embernek két fiacskája 
a vadász fegyverrel játszott miközben 
a töltött fegyver elsült és a Gávró 
fiút találta. A meglőtt fiú azonnal 
összerogyott és szörnyet, halt. A 
durranásra besiető házbeliek már 
holtan találták a kit már hiába 
köitögettek életre szülői, testvévei.

— Bicskázás a zombori után. 
A belterület forgalmasabb helyei 
közül a zombori-uti gabonapiac a 
notórius verekedők legkedveltebb ta
nyája. Ma délben is óit különbözött 
össze két dologtalan napszámos, kik 
közül Vojnics Purcsár Miklós kapta 
ki alaposan a részét. A győztes ellen
fél mindkét karján és a halántékán 
ejtett rajta súlyosabb természetű 
sebeket. A helybenhagyott verekedőt 
a mentők látták el az első segélylyel 
és azután lakására szállították.

— Halálos elgázolás. Bűnös 
könyelmüségnek lett áldozata Awe- 
inária Péter cservenkai lakos más
féléves fiacskája. Mig ugyanis a gon
datlan anya más asszonyok társasá
gában vidám beszélgetéssel töltötte 
az időt, addig teljesen megfeledkezett 
a felügyelet nélküli fiáról, ki ezalatt 
a kocsiutra tévedt, s az éppen arra 
haladó kocsi kerekei közé került s 
az elgázolás azonnali halálát okozta. 
A halálos elgázolásért ezúttal nem 
annyira a kocsis vigyázatlansága, ki 
a nagy porfellegben nem látta az 
utón játszó gyermeket, mint inkább 
az anya könnyelműsége képezi a 
megindított vizsgálat tárgyát.

— A bánatos férj- Thury György 
bátmonostori lakost ott hagyta a fe
lesége s hazament Dávodra. Thury 
tegnap délután a zsebébe vett egy 
hatlövetű 12 miliméteres revolvert 
és azzal átrándult Dávodra. Itt már 
este volt, mikor beérkezett, a köz
ségbe. Mikor a község utcáján ke
resztül ment, ott találta Árokszállási 
Anna 13 esztendős leánykát. Thury 
kirántotta a revolverét, a kis leány 
mellének szegezte azzal, hogy ha a 
felesége haza nem jön, akkor a kis 
leányt agyonlövi és a község határá-
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ban levő összes gabonát és szénát 
felgyújtja. A kis Annus segélykiáltá
sára kisiettek az emberek és lefegy
verezték Thuryt, ki ellen most a bajai 
bíróság megindította az eljárást.

__ Talált pénztárca. Dalcsik
Lukácsné ma bejelentette a rendőr
ségnél, hogy a vasúti állomáson egy 
pénztárcát talált, melyben több szerb 
pénz és 3 drb zálogcédula volt. Iga
zolt tulajdonosa átveheti a rendőr
ségnél.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünkét beszerezni, cipő, kalap, 
íiu öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

Az áttérések statisztikája.
A vallás- és közoktatásügyi mi

nisztérium «Egyház és hitélet* címen 
közzétette az 'áttéréseknek 1896-tól 
1902-ig terjedő statisztikáját. Amióta 
ugyanis az 1905. évi XLI1I. törvény
cikk életbelépett, amelyben megen
gedik mindenkinek bármely feleke- 
zetből ki- és belépést, azóta e sta
tisztika kezd mindinkább nagyobb 
érdekkel és egyházi szempontból 
mind nagyobb fontossággal bírni. A 
hét év alatt (1895—1902.) áttért a 
zsidó vallásról:

az evang. ref. vallásra 489 
az ág. ev. vallásra 216 
az unitárius vallásra 11 
a r. k. vallásra 1760 
a g. k. vallásra 88
a g. kel. vallásra 41

Összesen 2605
Viszont zsidó lett ez idő alatt: 

ev. ref. 85
ág. ev. 61
unitárius 2
r. k. 429
g. k. 18
g- kel. 14

Összesen 609
Az egyházpolitikai reformokat kö

vető hét év alatt a zsidó egyház 
1996 hívőt veszitett, akiknek túl
nyomóan nagy része református és 
r. kath. lett.

A hitfelekezetek nyereség és vesz
teség rovata igy alakult:

A r. kath. egyház az áttérések 
folytán 1 1253 hivőt nyert.

a görög kath. egyház az áttérések 
folytán 4249 hivőt nyert,

a göi ög keleti egyház az áttérések 
folytán 108 hivőt nyert,

az unitárius egyház az áttérések 
folytán 772 hivőt nyert.

Az áttérések révén veszitett: 
a gör. kath. egyház 406 hivőt
a gör. keleti „ 5772
az ág. ev. „ 2325
az ev. ref. „ 4974 „

Innen onnan.
— Ha adsz nekem egy jó szivart 

Kohn, mondok neked egy finom 
üzletet.

— Itt a finom szivar, halljam a 
jó üzletet!

A Pirnitzer üzlete a Kossuth-utcán.

kéke helyett halál.
— Saját tudósítónktól. —

Pgyik debreceni lelkész lakásán 
vasárnap délután egy férj összeszur
kálta feleségét, kit békülés céljából 
hivott a paphoz.

Török Zsigmond közraktári mun
kást öt hónappal ezelőtt elhagyta a 
elesege, Tóth Mária. Az asszony 

azért ,.hagyta el az urát, mivel ez 
egyre ülötte-verte s soha egy jó szava 
sem volt hozzá.

A férfit nagyon bántotta, hogy el
hagyta a felesége. Nem mintha saj
nálta volna, de szégyelte az egész 
dolgot. Több ízben meg is fenyegette 
az asszonyt, hogy leüti, ha vissza 
nem tér hozzá. A béküléstől azon
ban az asszony vonakodott, mert félt 
a férfi brutalitásától.

Végre Török elment Jánosi Zoltán 
református lelkészhez, hogy tanácsot 
kérjen tőle. Jánosi azt tanácsolta, 
hogy békítő levelet Írjon feleségének, 
aki erre azt kérte, engedje meg Já
nosi, hogy ott nála találkozhassék 
feleségével. A kiváló lelkész ezt szí
vesen megengedte, sőt azt is meg
ígérte, hogy majd beszél az asszony
nyal a békülés iránt.

Török ekkor levelet irt feleségé
nek. A levélben arra kérte, hogy 
megbeszélések céljából vasárnap — 
délután 3 órakor legyen Jánosi Zol
tán iakásán.

Vasárnap délután három órakor 
a nagytemplom előtt találkozott a 
perlekedő házaspár. Együtt mentek 
Jánosinak a nagytemplom mellett 
levő lakására.

Alig léptek be a kapun, a férfi 
nekitámadt az asszonynak, sőt zseb
kését előrántva, többször az asszony 
felé szúrt.

Az asszony kiabálására elősietett 
a lelkész, ki távozásra szólította 
Törököt, ez azonban felkiáltott:

— Megölöm a kutyát, amiért csúffá 
tett! — ezzel ismét az asszony tes
tébe mártotta kését. Ismét szúrni 
akart, Jánosi azonban megragadta 
kezét s kituszkolta a kapun Törö
köt, ki egyre azt hajtotta, hogy meg
öli a feleségét. Ha a lelkész ott 
nincs, Török agyonszurja feleségét, 
kinek testét igy is három helyen 
megszurta.

Á megsebesített asszony, a máso
dik sebkötés után sem nyerte vissza 
eszméletét hanem rövid haláltusa 
után belső elvérzés folytán meghalt.

T Á V IR A T O K .
Az angol király lseidben.

Ischl, aug. 16. Edvard király Fe
renc József királylyal Gmundenbe 
való megérkezése óta két Ízben hosz- 
szabb beszélgetést folytatott, aminek 
fontosabb jelentőséget tulajdonítanak. 
Mialatt a vonat Gmundenből Ischlbe 
ment, a két uralkodó folyton beszél
getésbe volt egymással elmerülve, 
úgy hogy emiatt a szokásos bemu
tatkozások csak Ischlbe való megér
kezés 'után történtek meg. Ischlben 
a két uralkodó kikocsizott és együtt 
voltak.

Ischl, aug. 16. Edvárd király reg
gel 8 órakor megreggelizett és 10 
óráig dolgozott. 10 órakor királyunk 
kocsival megállott a szálloda előtt, 
ahol Edvard király szállva van. Edvard 
angol király királyunk mellett foglalt 
helyet a kocsiban és a két uralkodó 
minden kiséret nélkül, a közönség 
lelkes éljenzése között, Laufen irá
nyában sétakocsizást tett. Azután a 
pályaudvarhoz mentek, ahol bucsu- 
zásra megjelent Mária Valéria és Gi
zella főhercegnő, Ferenc Szalvátor 
főherceg, Lipót és Konrád bajor 
hercegek. Megjelentek a szárnysegé
dek is és a király kísérete is. Az 
uralkodók meleg kézszoritással bú
csúztak és kétszer megcsókolták egy
mást. Az udvari különvonat a meg

jelent közönség lelkes éljenzése kö
zött 11 órakor hagyta el a pálya
udvart.

Vérengző őrm ester.
Sopron, aug. 16. Varga József 18, 

ezredbeli törzsőrmester kedden este 
lakásába térve, minden szó nélkül 
nejére lőtt és azután önmagát agyon
lőtte Az asszony sebe súlyos de 
nem életveszélyes. Vargát családi 
viszályok ragadtak kétségbeesett tet
tére.

Az orosz forradalom.
Péter vár, aug. 16. Az alkotmány

ról szóló mani fesztum közzétételének 
módozatait legkésőbben augusztus 
17-én fogják megállapítani Az al
kotmány kihirdetésének napját min
den évben rendesen visszatérő ünnep
nappal akarják megünnepelni.

Pétervár, aug 16. Rigában e hó 
14-én nagy forradalmi tüntetések és 
véres utcai harcok voltak, amelyek
ben több száz munkást megöltek és 
megsebesítettek. A kozákok közül is 
többen megsebesültek.

Pétervár, aug. 16. A pétervári 
távirati ügynökség jelenti: Azokról 
a zavargásokról, amelyek Rigában 
állítólag előfordultak, itt nem tudnak 
semmit. A lapokban megjelent hírek 
alighanem a múlt hét eseményeire 
vonatkoznak.
A francia royalisták moz

galma.
Páris, aug. 16. A rojalisták tegnap 

Szent Denis elővárosában az orleansi 
hercegnő születésnapja alkalmából 
ünnepélyt rendeztek. Parsifal Pál 
elnök pohárköszöntőjében felszólí
totta a jelenlevőket, hogy hagyják 
el a törvényesség útját és felköszön- 
tötte azt a mozgalmat, a mely meg
szabadítja Franciaországot a köztár
sasági társadalomtól.

A lázongó Balkán.
Konstantinápoly, aug. 16. A

lisolai szerb zárdát (Monasztirtól 
északra) egy bolgár banda felgyúj
totta és a zárda vezetőjét megölte. 
Pénteken egy 100 főnyi görög banda 
a Florina mellett fekvő Kladerodiba 
behatolt, az exerkátus 17 hívét 
megölte és azután fosztogatta a 
falut. Kumanovóban (Kasztória) egy 
exarkátusi lelkészt és két asszonyt 
megöltek a görögök, egy gyermeket 
pedig megsebesítettek.

g y e r m e k t e l e n  h á z a s p á r
---------  k e re s te tik  ---------
Cim a kiadóhivatalban.

RKGBNY CSARNOK.

A  H Á R E M N Ő .
I r ta :  Dugovich Imre. 5

Ez a jelenet negyven év előtt tör
tént, mikor a Bácska még máské
pen nézett ki. A kultúra negyven év 
alatt óriási változást idézett elő. A

hatalmas vadászterületek ma már 
összezsugorodtak. A vadállomány 
megfogyott, de mintha az állatvilág 
is más lenne, mint negyven év előtt. 
A nádas, mocsaras vidéket akkor 
még százötvenezer holdra becsülték, 
ma már tizenhatezer hold nádasa 
van csak a Bácskának. Pedig milyen 
vadállomány tanyázott ezekben a 
nádasokban. Vaddisznó, róka, far
kas, vidra, vadmacska, nyúl, néha 
még szarvas, őz is betévedt, szűz
tiszta kócsag, habfehér kanalas gém, 
vadludak, a kacsafogók százai, réti 
sas, akárhányszor vadhattyu, szóval 
a vizivad és viziszárnyas ezreinek 
volt tanyája a beláthatatlan terje
delmű nádas.

Ma ezeken a területeken búza 
zöldéi a nád, a sás helyett, vagy 
buja fű nő. A fiatal vadász el 
sem képzelheti, mit veszitett az á t
alakulás révén, az öreg meg már 
nem szívesen beszél a múltból, ér
telmét, lelkét annyira leköti a közel 
érzett megsemmisülés. Pedig nincs 
a múlton mit megbánni, de hát ki 
foglalkoznék a múlttal, mikor az 
életküszöb'm a boldogság korából 
megmaradt az élet végtelen folytatá
sának eszméje, gondolata, érzése küzd 
a megsemmisülés ösztönszerü sej
tésével.

Mikor a harsogó kacaj lecsillapo
dott, a társaságnak az a tagja, aki 
Máté bátyánkat kalandjának elbeszé
lésére késztette, kezdett beszélni.

— Érdekes kaland. Máté bátyám, 
de kalandot kaland után kellene el
mondania, hogy ezt a sivár egy
hangúságot feledtesse. Ugyan hány 
órát kell még lovagolnunk, hogy 
Kálmán tanyájára érjünk.

— Nem kell türelmetlenkedni — 
öcsém uram. Délre ott leszünk, ebéd 
meg vár ránk, mert tegnap megüzen
tem Kálmánnak, hogy ma hajnalban 
elindulunk.

— Én nem is annyira a mulat
ságért szeretnék már Kálmánéknál 
lenni, szólalt meg a széles vállu, 
valóságos Apolló fejű Sándor, mint 
inkább azért, hogy a contessek unott 
arcaiban gyönyörködhessen. Hogyan 
is jutott Kálmánnak az eszébe, hogy 
ide csalja őket a pusztába, s itt 
őrizze őket napokon át.

— Nem értesz te ahhoz Sándor. 
Tudja Kálmán, mit csinál, világo
sította föl Máté a beszélőt. Tavai 
volt náluk szlavóniai birtokukon. 
Mikor haza jött, meg volt háborodva 
a medve-, szarvas-, hiuz-, vadkan- és 
nem tudom én még miféle vadásza
tok kalandjaitól, a vadregényes tájék 
szépségeitől na meg — úgy gondo
lom — az Olga comtesse szemeitől.

— Akkor inkább az idén is ott 
látogatta volna meg őket, kár volt 
idejjhozni a nyakunkra a kisasszony- 
kákat, zsörtölődött Sándor.

— Hát öcsém, mintha te is a tótok 
közöl szabadultál volna közénk. Kál
mánt bánthatta az a sok szépség, 
az a sok kaland, amivel ott a ked
vében jártak. Meg akarta mutatni, 
hogy itt a mi végtelen, látszólag egy
hangú pusztánkonmutat nekik olyas
mit a mit soha sem fel ednek el; 
valami rémségesen gyönyörű vadá
szatot rendez a kedvükért, olyant 
amely főiér az ő vidékük legrémesé- 
gesebb vadászkalandjaival. Csak az 
a baj, hogy az idő nem akar neki 
kedvezni. Úgy látszik, hogy tegnap 
a juhászok végre időváltozást érez
tek, s azért küldött értünk.

— De mért vitte ki őket napokkal 
előbb a tanyájára

— Azt majd tőle kérdezd meg, 
Sándor. Hanem öcsém, fordult most 
a vadászkalandjára kiváncsi fiatal
emberhez, jó lesz ám magának is
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készülni a poklok szépségeire. Egy 
kis sziverősitőt addig is.

A Sándor vállán lógó csikóbőrös Minden szó © f i l lé r  Vastag betűkből ©  
kulacs megkezdte bujdosását. Vagy 
egy órát vicceltek még évelődve, dé- 
vajkodva. A tavaszi meleg nap 
kezdte hevíteni a homokot. Az eddig 
mozdulatlan légtenger gyengén hul- 
lámzani kezdett a felhőtlen ég alatt.
A légtenger egy-egy gyenge hullám
csapása üditő volt, mint forró nyáron 
a tenger ringó hullámainak hűvös
sége. Máté figyelmes lett a légtenger 
hullámzására.

— Azt hiszem, hogy a juhászok 
megint nem csalódtak. Fiuk, most 
már gyorsabban mehetünk. Idején a 
helyszínén kell lennünk, hogy Kál
mánnal együtt állapítsuk meg a 
tervet.

Folyt. köv.

KIS HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK
Intelligens úri házban

Főtérhez

Felelős szerkesztő:
D L Ö O V I C H  I M R E .  

L&ptnlajdonosok j A Z A L A P I T O K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

f i l l é r  L egkisebb  h lrde ten  3 0  f i l l é r
VíirrÁ iúVüL figyelmébe. T anuló  I dl 1 v a vilii j v a  leány t keresek  hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cira 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u.

2 tanuló 
teljes e '-

látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban*

Kereskedelmit végzett
az iró g p e n  is te jes jártassággal bir, bár
m ik  irodai alkalm a ást kere -. Cim a ki- 
adóhivatalban.

körei egy nagyobbb udvari 
•helyiség, mely alkalmas

ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik v á
rium  könyvkereskedés S zabadkán  szem
ben a gym nasium nial. A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptorai papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 k\, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bám ulatos o lcó k . Kölcsön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

ácsaeml

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

állótó! 20 percnyire

egy szSIS-tdep
eladó.

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

Dr. H erm ann F eren c
orsz.-gyül. képviselőnél Halason.

e a r  Tiszta <s je
c s o m a g é

IspisH nyomdájában "Wgg
^Vönként l< ^ jsh a tí.

egy önálló műhely- 
lyel és a háztartás
hoz szükséges teljes 

berendezései biro szabadkai iparos A jánlatot 
iparos czimmel a kiadóhivatalban kéretnek

j u t á n y o s  á rb a n

K ét d eák
e g y  N zerb  ú r i  c s a lá d n á l

e s  e l l á t á s r a
felvétetik. — Cziroe lapunk kiadó- 

hivatalában.

é t  e le& sáu sa ii

BÚTOROZOTT SZOBA
e s e t le g  is tá ié v a l,

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

Nősülni óhajt f e lv é te tn e k  a

Bácsmegyei W

A honvéd-laktanya mellett 
egy ncgyszohás

u r i - 1 a k á s
m ellékhelyiségekkel SÍPOS 
KÁROLY házában nov. Í  ré 

kiadó.

Képes Naptár
kiadóhivatalában :

KLADEKésHÁMBURGER
könyvnyomdája

Szabadta, ed$ny-ptac.

... Iazonnal H&M
Bővebbet a kiadóhivatalban.

A  f ő t é r h e z  k ö z e l

2-3 szobás

Üzlet k iá ru s í tá s !

ást i

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

minden elfogadható
keresek november l-ére.

Cim a kiadóhivatalban.

a L e ov ics -v illá ba n

eg y  s z o b a  b ú t o r r a !
w  a zo n n a l kiadó.

1 árban kiárusítom, g
? A raktár áll: Szövet szoknya, blouse, 
i karton, zephir, batist, mos- és szövet- 
pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és 
kötények, továbbá szövet, mos és í j 
batist kelmék, melyet méter szám ra' 
is igen olcsón elárusítok. A n. é. kö-1 
zönség b. pártfogását kérve, vagyok 

tisztelettel

JF n rag ó  M .
(Edénypiae.)

Ma már mindéi! ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fliiid =
csak „K A T 0 m - fé le “ »K. A .“ vétljegygyel!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓXA-féle 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 Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut.
V'W* MecvizHffálra és véleményezve !

E la d ó  sző lő .
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7*/2 kapa

halasi szőlő
főképen olasz rizling és csemegével 
beültetve és teljesen karózva, rajta

egy lakházzal és budárházzal,

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

'í • 1.
.'i

L a k a t o s  m ű h e l y  á t v é t e l !
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

n lh a i ff illp  £ajos-fé
&

átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mü és géplakatos mti- 
helylyé, tovább fogjuk vezetni.

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület 
íí és géplakatos és különösen pincegazdászati gepmunicákat stb. 

Elvállalunk továbbá épületek és kutak jó karbon tartását 
évi átalányban. — Takarék tűzhelyek készítése.

E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a 
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint ju tá
nyos árak áltai teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

ry B éla  é s  M am uzsich Kálm án
mü- és géplakatosok

____ Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

mu

£

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű
zia-Fluid = =

csak „K A TÓ N  A-féIc“ „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 kőszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. ------- -----—

Megvizsgálva és véleményezve 1 "0UK88
Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villaraeröre berendezett könyvnyomdájában.




