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Előfizetési, árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 3. sz.

I B MUBt?l«xnatfP>«B

A kompromisszum.
Egy a helyzet titkaival isme

rős politikus tollából kapjuk a 
következő sorokat:

„Csak úgy van reményünk 
törvényes és célszerű megöl 
dásra, ha a törvény talaján ma 
radunk“ — Írja Andrássy Gyula 
gróf, akinek fontolgató higgadt 
szava a koalíciós lapok szenve
délyes hangja közt oázis a si
vatag közepette. — „Ha jogta
lan térre lépünk, okot adunk 
az erőszak használatára és ki 
vánságainkat megalázás nélkül 
nem fogadhatja el a király, a 
kinek tekintélye a nemzetnek is 
erőssége. — Kompromisszumot 
kötni egy a törvénytelenség te 
rére lépett mozgalommal vere
ség a koronára nézve s reade 
sen egy veszélyes lejtőre visz. 
Kompromisszumot kötni törvé
nyes alapon álló nemzetnek, jo
gos kívánságával nem gyengíti 
a fejedelem nimbusát s nem 
ássa alá a tekintély nevét, mely
nek legszilárdabb talpköve: a 
törvényesség?4

Andrássy Gyula grófnak eze
ket az okos, igaz szavait vegye 
fontolóra az, aki a nemzet ér
dekeit őszintén szivén viseli és 
előmozdítani akarja.

Csak az a sajnálatos, hogy 
Andrássy nem jelent meg a 
koalíció vezérlöbizoltságának leg
utóbbi emlékezetes ülésén és olt 
nem mondotta el mindezt, ahol 
az ő megfontolt, józan szavai 
talán meggyözödtettek volna 
arról, hogy ha a nemzet célt 
akar érni és jogos reform kíván
ságait érvényesíteni akarja, ak
kor nincs helye a kötekedésnek 
a koronával, hanem a kompro
misszum egyedül célravezető 
útjára kell lépni. A kompro
misszummal el lehet kerülni a 
megalázkodást akár a nemzeti 
óhajt képviselő többségre, akár 
a koronára nézve. A kompro
misszum nem alázhatja meg a 
nemzeti szuverenitást, mert a 
nemzet akaratával létesül. A ki
rályt pedig a tulságba hajtott

rezisztenciával csak elidegení
teni lehet a nemzeti követelé
sektől, nemhogy azoknak meg
nyerni.

A nyelvkérdésben a többség
nek kell a király álláspontjához 
közelednie, így létrejöhet a 
kompromisszum az állam és a 
nemzeti ügy igazi előnyére. De 
ha a koalíció folytatja eddig 
követett politikáját, akkor egé
szen elhagyja a kompromisz- 
szumhoz vezető utat és rálép 
a diktatúra terére. Arra szá
mítani, hogy a hosszas kitartó 
ellenállással a koalíció kény 
szeriteni fogja a királyt a meg
alázkodásra, az államra és a 
nemzetre ártalmas politika, de 
hiábavaló is, mert ez nem fog 
bekövetkezni.

A diktaturáskodás következ
ményei előreláthatók. A kor
mány, amely az állam ügyeinek 
rendes vezetésére vállalkozott, 
nem nézheti tétlenül az anar
chia elharapózását és el van 
határozva arra, hogy azzal min
den rendelkezésére álló tör
vényes eszközzel szembe száll. 
Mellőzhetetlen kölelessége a kor
mánynak, hogy az állam érdekeit 
megóvja és igy nem fogja tűrni 
a törvényhatóságok önkényes 
törvénymagyarázatait és az ezekre 
támaszkodó lázadását a törvé
nyes rend ellen. A törvényszegő 
tisztviselők ellen a kellő szigor
ral fog eljárni, mert az elnéző 
engedékenység csak újabb táp 
volna a tisztviselők engedetlen
ségére.

Andrássy a megalázkodást el
kerülő kompromisszumban látja 
a békés megoldás egyetlen le
hetőségét. Legfőbb ideje, hogy 
ezt a koalíció is belássa, mert 
ez az áldásos béke, a nemzeti 
biztos kifejlődés útja, mig a 
diktatúra nyomában a háborús
kodás minden réme jár.

Politika a megyében.
Zombor város az, amely legelőször 

fóg állást foglalni az általános sza
vazati jog kérdésében.

Zomborban ugyanis tegnapelőtt 
több városi bizottsági tag •— poli
tikai pártállásra való tekintet női
kül — értekezletet tartott, melyből 
kifolyólag a következő indítványt ter
jesztették a közgyűlés elé :

<Mondja ki a közgyűlés, hogy
Zombor szab. kir. város törvény
hatósági bizottsága az általános és 
titkos szavazati jognak a hive, s 
evegből felír az országgyűléshez, 
hogy az erre irányuló s bármely 
oldalról jövő javaslatot haladék
talanéi vegye tárgyalás alá és sza
vazza meg. Ily értelmű felirat fel- 
terjesztése végett keresse meg az 
ország összes törvényhatóságait!» 
Ezt az indítványt a legközelebbi 

rendkívüli közgyűlés elé fogják ter
jeszteni, s amint értesülünk, valószí
nűleg el is fogják fogadni.

Érdekes világot vet a megyei füg
getlenségi pártra dr. Markovylh La
jos, zombori törvényszéki biró levele, 
mellyel tudtára adja a pártelnöknek, 
hogy elveinek rendíthetetlen betar
tása mellett a függetlenségi pártból 
kilép, k i j e l e n t v e ,  hogy  ő is  az 
á l t a l á n o s  v á l a s z t ó i  jo g n a k  
a h i v e.

jelentését azzal indokolja, hogy 
a megyei függetlenségi párt vezérei
ben nem bízik. Eljárásukban nincs 
Őszinteség, s mert épen a vezetők 
azok, akik még az általános választói 
jog kérdésében sem mernek nyilat
kozni. Cselekedeteiket lanyhaság jel
lemzi. Levelét a következő szavakkal 
fejezi be :

<En mikor a vezetésed alóli füg
getlenségi pártból kilépek, egyúttal 
nem tagadom azt a meggyőződése
met, hogy az általános választói jog
nak vagyok a híve : mert ebben lá
tom Magyarországnak boldogulását.

Nem félek attól a medvétől, a 
melylyel ijesztenek, hogy összetöri a 
magyar nemzetet, mert ismerem a 
nemzetiségek jól felfogott érdekét, 
hogy csak egy magyar hazában le
hetnek boldogok »

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1005. 17.
A szabadelvüpártból kilépni ké

szülő képviselők ma délelőtt tiz 
órakor ismét értekezletet tartottak 
a Pannóniabeli első emeleti olvasó
teremben. Az értekezleten többen 
hiányoztak a 23-ak közül s a teljes 
névsor a következő: Dániel Ernő 
báró, Szivák Imre, Nagy Ferencz,
Miklós Ödön, Osztroluczky Miklós, 
Révay Simon báró, Worth Ferencz,

Wenkheim István gróf, Vancsó Gyula, 
Issokutz Győző, Semsey Boldizsár, 
Demkó Kálmán, Ragályi Bála, Sán
dor Pál és Dániel Tibor báró.

Az értekezletet szigorúan bizal
masnak mondották ki, úgy, hogy 
semmi részletet nem lehetett meg
tudni.

Semsey gróf kezdte meg a tanács
kozást s a fölszólalások sorrendje a 
következő: Nagy Ferenc, Dániel Ernő 
báró, Miklós Ödön, Vancsó Gyula, 
Miklós Ödön, Dániel Ernő, Vancsó 
Gyula, Issekutz Győző, Osztroluczky 
Miklós, Szivák Imre, Semsey gróf, 
Sándor Pál, Demkó Kálmán, Nagy 
Ferenc és mások.

Az értekezleten két propozició 
volt előterjesztve s efelett folyt a 
vitatkozás.

Egy órakor véget ért az ülés s 
ekkor összeült az ötös bizottság s 
a sajtó részére egy rövid kommüni
két fogalmazott meg.

Hire jár, hogy az értekezleten egy
általán nem tudták összeegyeztetni 
a nézeteket.

Rádics-fóle betörés tettesei.
A szabadkai rendőrség ismét szen

zációs eredményt ért el a Batthyány- 
utcában levő Rádics-féle házban tör
tént nagy betörés tetteseinek kinyo
mozásával.

Az érdem ismét László Géza al- 
kapitányé és a polgári rendőröké.

A nyomozás eddigi eredményének 
részletei a következők:

Néhány nap előtt az esztergomi 
rendőrség átiratilag tudatta rendőr
ségünkkel, hogy a szolnoki törvény
szék megkeresésére letartóztatott egy 
Holdas Antal nevű egyént, akinél 
800 frt készpénzt találtak. Holdas 
azt állította, hogy a pénzt Szabadkán 
tartózkodása alatt tette félre keres
ményéből.

László kapitány, aki tegnap vette 
kezébe az ügyet, azonnal olyan irány
ban kezdte a nyomozást, hogy a 
Holdas gyanús állításával a Rádics 
féle betörést hozta összefüggésbe.

Holdas ugyanis hat hónapig Sza
badkán tartózkodott, mely idő alatt 
Listyevity cipészmühelyóben volt al
kalmazásban s épen a betörés után; 
napon távozott a városból Budapestre, 
ahol egy ideig anyjánál lakott Hol- 
lósi álnév alatt, majd kéj utazásra 
indult kedvesével, egy bécsi nevelő
nővel, aki a nyár elején egy bécsi
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családdal Palicsun üdült s Holdas 
itt ismerkedett meg vele.

A tegnap megindított újabb nyo
mozás eddigi eredményéből már biz
tosra vehető, hogy a nagystílű betö
rés főteltese Holdas, kinek ruháira 
a helyszínén hagyott zsebkendőben, 
ingben és kalapban többen ráis
mertek

Janó Mátyás házmestert és a fele
ségét, akikkel Holdas jó viszonyban 
ban volt és a betörés előtti napon 
saját vallomásuk szerint kérdezős
ködött, hogy otthon vannak-e Rádi- 
csék s mikor jönnek haza, a részes 
ség alapos gyanúja folytán ismét le
tartóztatták.

Holdast munkaadója és munkás
társai szorgalmas embernek ismer
ték, aki egy suszterlegénynél ritka
ságszámba menő műveltséggel birt. 
Kitünően fuvolázott s Velencéből, 
Rómából, ahol megfordult eltávozta 
után egész csomó képes levelezőlapot 
küldött ismerőseinek.

A rendőrség már megszerezte az 
előéletére vonatkozó adatokat is. A 
jeles betörő, aki különben már szí
nész is volt egyéb foglalkozásai mel
let, már négy Ízben ült börtönben 
különféle tolvajlási műveletek miatt. 
Kolozsváron 1899-ben 2 rendbeli lo
pás miatt, Budapesten 1900-ban, 
Bécsben 1901-ben s ismét Budapes 
ten 1902-ben volt büntetve.

Valószínű, hogy a magával vitt 
értéktárgyakat külföldi utazása alatt 
értékesítette s az ebből megmaradt 
pénz van még mindig birtokában.

László kapitány különben ma este 
Szolnokra uLazott, hogy a megcsípett 
betörőt, kinek kézrekeritője 1000 
korona jutalomban részesül, Szabad
kára szállítsa.

A háború.
Portsm outh, augusztus 10.

A békeküvetek a mai ülésen a 
7-ik pontot tárgyalták. A délutáni 
ülés után hivatalosan jelentették, 
hogy nem jött létre megállapodás, 
a délutáni ülésen folytatták a 7-ik 
pont tárgyalását. Az ülés három
negyed 7 órakor ért véget.

Portsmouth, aug. 17.
A békekövetek tegnapi tárgyalásán 

jőváhagyták a 7-ik és 8-ik pontot.
Paris, aug. 17.

A Matin jelenti Portsmouthból: 
Witte orosz békekövet tegnap egy 
interview során kijelentette, hogy az 
ő számítása szerint a jövő hétfőn 
elutazik. Állítólag Witte sohasem 
bízott abban, hogy az értekezletnekff
sikeres megegyezés lesz vége. O nem 
tudta megérteni, hogy minek is kí
vánták a japánok a tárgyalás folyta
tását még akkor is, amikor meg 
kapták az oroszok jegyzékét, amely
ben megtagadják a japánok által 
kért hadikárpótlást és Szachalin át
adását, oly követeléseket, amelyekről 
a japánok azt állították’ hogy azok
tól el nem tekinthetnek. Katunoto 
japán békekövet is azt hiszi, hogy a 
béketárgyalások meg fognak szakadni. 
A Matin tudósítója hozzáteszi, hogy 
ezek a kijelentések nem sok hitelt 
érdemelnek.

London, aug. J7.
Tokióban, mint a Daily Telegraph 

ottani levelezője jelenti, általánosan

elismerik, hogy van némi remény a 
béke megkötésére. A nehézségek nem 
a feltételekben vannak, hanem abban, 
hogy a formát azzal, amit Oroszor
szág a maga becsületének tekint, 
összhangba hozzák. Egyebekben Witte 
a japán követelések mérsékelt voltát 
elismeri.

Berlin, aug. 17.
A békemeghatalmazottak tanácsko

zásairól még a következőket jelen
tik Portsmouthból: A meghatalma 
zottak a tegnapi ülésben a japán kö
vetelések hetedik pontját tárgyalták. 
A délelőtti ülésen, mely egy óráig 
tartott, nem jött létre megegyezés, 
mire az ülést délután három órakor 
újból megkezdték és este hat óráig 
tanácskoztak, anélkül, hogy a vitás 
kérdésről megegyezhettek volna.

Magdeburg, aug. 17.
A Magdeburger Zeitung hiteles pé- 

tervári forrásból értesüi, hogy a cár 
elrendelte az orosz hadsereg általá
nos mozgósítását A cár megparan
csolta, hogy a mozgósítást szeptem
ber 1-ére be kell fejezni, hogy arra 
az esetre, ha a béke addig létre nem 
jönne, Oroszország a harctéren a leg
nagyobb erélylyel léphessen akcióba

Öngyilkos gyárigazgató.
Egy Szabadkáról Bajára szárma

zott derék kereskedő tragikus sor
sáról értesít bennünket egy délután 
érkezett távirat.

Glück Gyula, a bajai valtagyár 
társtulajdonosa és igazgatója ma 
délelőtt ismeretlen okból öngyilkos- 
sági kísérletet követett el.

A férfikora delén levő kereskedő 
több éven át a helybeli Kramer An
tal nagyiparos cég főkönyvvezetője 
volt s megbízhatósága s szorgalma 
révén főnökének bizalmát annyira 
megnyerte, hogy néhány év előtt a 
cégtulajdonos egyik leányát adta 
hozzá nőül.

A múlt évben került Glück Bajára, 
ahol a helybeli vállalkozók tulajdo
nába átment bajai vattagyár vezeté 
sével bízták meg, mely állásában a 
mai napig a legnagyobb buzgalom
mal törekedett a vállalat sikere ér
dekében.

Épen ezért nagy feltűnést és meg
döbbenést okozott a délután érke
zett hir, hogy Glück ma délelőtt la
kásán egy revolverrel gyomrába lőtt 
s hogy a golyó életveszélyes sérülést 
okozott.

Az öngyilkosságra nézve többféle 
verzió kering városunkban, azonban 
általános a vélemény, hogy anyagi 
zavarok nem okozhatták a végzetes 
elhatározást, valószínű azonban, hogy 
a küzrészvélre méltó férfin pillanat
nyi elmezavarban nyúlt a keze ügyé
ben levő fegyverhez.

Az életveszélyesen sérült életuntat 
azonnal a bajai közkórházba szállí
tották és az orvosok állandó ápolás
sal iparkodnak a szerencsétlen pil
lanat áldozatát az éleinek vissza
adni.

H I R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabaddal ktízkönyvfftr éa rnuzogm. Nyitva 
szerdán t a szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt tí tői 12-ig.

Auguszta* 19. A szabadkai k >r tánc- ' 
mulatsága Palicson, a Kossuth sftoboralap 
javára.

O rszágos V ásár. Augusztus 27 és 28-án 
ZoHiborban.

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lako
mája a gazdakör helyiségében.

A ugusztus 27. Az ipartestületi (lalá da 
hangversennyel egybekötött tánem ulatsága 
a városligetben.

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

— Szabadka ipar fel ügyeleti 
székhely Az iparfelügyeleti és ka
zánvizsgálati szolgálat eddig, a szé
kesfővárost is beleértve, 17 kerület
ből láttatott el. Ennek következménye 
az volt, hogy egy-egy kerület túlsá
gos nagy, 4 - 5  vármegyére kiterjedő 
kerületre terjedvén, a szolgálat igen 
gyakran csak nagy késedelemmel volt 
ellátható. Nehezítette a helyzetet már 
az a körülmény is, hogy az ipar
felügyelői kerületek feltétlenül azo 
nosak voltak a kereskedelmi és 
jparkamaiai kerületekkel, holott az 
előbbi szolgálat okszerű ellá-. 
lása egészen más beosztást tett volna 
indokolttá. Az eddigi beosztás nagy 
hátránya volt az is, hogy a nagy- 
kilerjedésü kerületek mellett lehetet
len volt az iparfelügyelők sűrű érint
kezése a közigazgatási hatóságokkal, 
holott az ipari ügyek jobb ellátása 
azt nagyon kivánalosá telték volna. 
Mindezen hiányokon segített most a 
kereskedelemügyi miniszter, amennyi
ben az iparfelügyelet régóta tervezett 
decentralizációját megvalósította, ille
tőleg az uj kerületi beosztást, mely 
ez évi november hó 1-ével életbe 
lép, már el is rendelte. Az eddigi 
17 kerület helyébe ezen uj ’beosztás 
szerint 34 kerület lép. Uj kerü
leti székhely lesz Szabadka is. — 
A beosztás szerint itt lesz a XVi. 
kerület székhelye, melyhez Bácsboí- 
rog vármegye, Szabadka, Baja és 
Zombor sz. kir, városok fognak tar
tozni. A kerület főnöke Kreuter 
György iparfelügyelő lesz.

— Az Izraelita hitközség köz
gyűlését f. hó 20-dikán, vasárnap 
d. u. fél 5 órakor a hitk. tanács
termében tartja, melynek tárgysoro
zatából kiemeljük a következőket: 
Elöljáróság javaslata a sechita pén- 
zeknek a metszők évi fizetéséhez 
való csatolása tárgyában; adóügyek. 
Elöljáróság javaslata a templomi 
remi fenntartása céljából 6 rend
felügyelői állás szervezése tárgyában. 
Elöljáróság jelentése Hirth Mórnak a 
templom részére adományozott dí
szes chanuka-gyertyatartónak elfoga
dása tárgyában. Elöljáróság javaslata 
Singer Gyula hitk. titkárnak állásá
ban való véglegesitése tárgyában. 
Elöljáróság javaslata a zsidó iskolá
nak a város kötelékébe való átadása 
és a kötendő szerződés pontozatai- 
nak megállapítása tárgyát an; a kán
toriállás betöltése tárgyában; Lifschitz 
Gáspár fökántor véglegesitése és a 
rituális fürdő elkészítése tárgyában.

— Dohánytermelő tanfolyam.
Klacsó Károly a szeged: dohánybe
váltó hivatal tiszttartója Szabadkán 
tartózkodik s a dohánytermelés mi
kénti kezeléséről tart előadásokat 
kis- tompái és tompa kelebiai dohány
termelőinknek. Az előadásokat valószí
nűleg kedden fogja befejezni s szer 
dán távozik Szakadkáról

— Esküvő. Beck Jenő f. hó 27-én 
esküszik örök hűséget Nemes Paulá
nak, Nemes Samu leányának a zoni- 
b°ri izr. imaházban.

— A szabadkai sakkör versenye.
A második forduló első napján For
gács ellen Sztrokay, mint sötét szi
cíliai védelmet választva, a végjáték
ban már gyalog előnyt szerzett, 
azonban Forgács erőmegfeszitése után 
a partié Sztrokayra nézve csak remis 
eredménnyel végződött. Ez az első 
remis-partie az egész versenyen. A 
Matievich—Tompa partié, utóbbi rosz- 
szulléte folytán függőben maradt. 
Brassai ellen Salamon'jegyzett nyert 
egységet. Az állás most a következő: 
Forgács 4 l/2 Tompa 4 (1) Sztrokay 
3*/2 Matievich 3 (1) Brassai és Sa
lamon l.

— A tűzoltó-zenekar hangver
sen. e. Már mai számunkban jeleztük, 
hogy az újjászervezett tűzoltó-zene
karunk szombaton este fog először 
a helybeli közönség előtt bemutat
kozni. Kiváló érdekességet kölcsönöz 
a hangversenynek nagynevű zene
költőnknek Gaál Ferencnek két leg
újabb szerzeménye, mellyel a zenekar 
már Szegeden is viharos tetszést 
aratott. E két zeneszám a János 
vitéz legkedveltebb dalainak a Kék 
lő és Egy rózsaszál-nak művészi át
irata. A hangverseny programmja, 
mely változatos 12 számból áll, a 
következő: 1. Szabadkai tűzoltó in
duló, Gaáltól. 2. Hunyadi László, 
nyitány. Erkeltől. 3. Báli jelenetek, 
keringő. Neunertől. 4. Kék tó . . . és 
Egy rózsaszál.. . János vitézből, Gaál 
Ferenc átirata. 5. Gavatine, Saffe dal
műből. Puccinitől. 6. Martin keringő, 
Bányameslerből. Zellertől. 7. Cigány- 
kar, Troubadur dalműből. Verditől.
8. Kunok, kar és kettős, Császártól.
9. Lovasság, polka. Ziehrertől. 10. Ez 
már vérünkben van .. . polka Ziehrer
től. 11. Bánk Bán, egyveleg. Erkeltől. 
12. Induló.

— Megcáfolt szerencsétlenség  
cim alatt több fővárosi lapban a 
következőket olvassuk : A Szeged és 
Vidéke cimü napilapban e hónap 
6 án és több fővárosi napilapban e 
hónap 7-én az a hir jelent meg, 
hogy a szegedi ö-ik honvédgyalog
ezrednek Mélykút határában tartott 
harcszerü céllövészete alkalmával egy 
Prokács Demeter nevű mélykúti föl
desgazda és negyvenéves felesége 
agyonlövettek volna. A «Bud. Tud.» 
illetékes helyről úgy értesül, hogy 
az említett gyakorlatnál semminemű 
szerencsétlenség nem történt s igy 
a nevezett hir koholmány.

— Jáger Mari téb Hyodott. Zöldi 
Márton, a jeles tárcaíró a napokban 
látogatást Jett Mária Nosztrán, a 
híres női fegyházban. Ottani tapasz
talatait megírván, megemlékezik Já
ger Mariról, a hires vásárhelyi de- 
relyés asszonyról is a következők
ben: Megnéztük a kórházat is. Ott 
találtuk Jáger Marit. Ez a szfinx- 
szerű arcú, vén bűnös asszony, ki 
Lalán száz embert is megmérgezett 
alig változott valamit. Már kilenc 
esztendeje, hogy Mária-Nosztrán van. 
De a legutolsó időben elborult el
méje. Az aggsági téboly félreismer
hetetlen jelei mutatkoznak lelki 
szférájában. Alig képes tagoltan be
szélni. Nem emlékezik semmire jó
formán s azt sem tudja megmondani, 
hogy hány évet töltött a fegyházban. 
Pedig kilenc év előtt mikor ügyét 
letárgyalták, a birák, ügyészek és 
ügyvédek nem győzték csodálni lelki 
éberségét és eszének hatalmas össze
foglaló erejét. Most élő halott, ki 
minden kérdésre bambán mosolyog 
s azt hajtja: nem tudom én már.

— Tüzeset. Ma a kora reggeli 
órákban a VI. körben jelentkezett a 
vörös kakas s a pusztító elem Jágics 
Mihály asztalos mesternek Kovács- 
utcai házát hamvasztotta el. A tÜ2
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az épület hátsó részén keletkezett, a 
szomszéd udvarban felhalmozott szal
mától, amely ismeretlen okból gyul
ladt ki. Mire a tűzoltók nagy gyorsa
sággal kivonultak, a 10 öl hosszúságú 
háztető teljesen lángokban állott s a 
tűz belekapott a Gyula-utcában levő 
szomszédos Barna Pál-féie ház mel
léképületébe és a Bodrics Mihály-féle 
ház tetőzetébe. Ekkor azonban tűz
oltóink kettőzött erélylyel lokalizálták 
a tüzet s a két veszélyeztetelt épü
let csupán jelentéktelen kárt szen
vedett.

— Csábítás kivándorlásra. A
belügyminiszter leiratilag figyelmez
tette B. Bodrog vármegye törvény- 
hatóságát, hogy Magyarországon egy 
chilei gyarmat számára gyűjtenek 
titkos módon kivándorlókat. Felhívja 
tehát a hatóságokat, hogy a területü
kön levő kivándorlási ügynököket 
utasítsák ki, a nyomtatványokat ko
bozzák el és a kivándorlókat szán
dékukban akadályozzák meg.

— Három körtéért egy élet. 
Felső szent Ivánról irja tudósítónk, 
hogy tegnap olt egy gazdag ember 
fösvénységének esett áldozatául. — 
Idősebb Kutlii József tegnap kiment 
a szőlőbe és látta, hogy két gyermek 
leakarja szedni a fáról az ott felej
tett 3 körtét. Kuthi a gyermekeket 
elgergelte és maga mászott fel a 
fára, hogy leszedje a gyümölcsöt. 
Közben leszakadt alatt a afa ága éŝ j ő 
leesett a földre, oly szerencsétlenül 
hogy — súlyos sérülést szenvedett, 
és néhány órai kínlódás után meg
halt: Kuthi oly mesésen volt fösvény, 
hogy arról nemcsak Szentivánon, de 
az egész környékén beszéltek. .

— H ajó i és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
Hu öltönyök, úri és női (lívat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

Vadállati kegyetlenséggel
összedarabolt ember.

Megrendítő gyilkosság történt teg
nap virradóra Kolozson. Az éjszaka 
homályában még eddig ismeretlen 
tettesek megölték és borzasztó mó
don megcsonkították a kolozsi meleg 
sósfürdő masseurjét. A gyilkosság 
részleteit a legsűrűbb homály fedi.

Pitymalatkor a fürdő közelében 
az arra járó emberek az ut mellett 
nagy vértócsában egy eszméleten 
kívüli emberi testre találtak. Az 
ember arca vérrel és sárral volt be
borítva. A koponya tetetején egy 
valószinüleg kapavágástól eredő ha
talmas, mély seb tátongott. Arca be 
volt törve. Fogai szintén be voltak 
törve és az egyik füle hiányzott s 
helyében a csont fehérlett.

A levágott fület pár lépésre a por 
ban megtalálták. Azonkívül a testet 
több apró jelentéktelenebb szúrás 
borította, amelyek valószinüleg zseb 
késdöfésektől eredhettek.

Amennyiben orvost hamarjában 
nem találtak, a vérző test reggelig 
az utón maradt, amikor a fürdőorvos 
a sebesült arcát kimosta a vértől. 
Ekkor tudták meg, hogy a sebesült 
a sósfürdő masszeurje, egy tagba
szakadt 35—40 év körüli ember. A 
masszeur egész éjjel mulatott és 
hazatérőben volt, amikor megtámad 
ták. Bosszú borzasztó bosszú müve 
ez a gyilkosság. A gyilkosok a leg- 
hihetőbb valószínűség szerint hátul
ról ütötték le az izmos emberi, 
majd mikor már a földön volt, több 
hatalmas csapással száját, orrát be- 
löI‘ték, a fülét levágták és össze
szurkálták. A gyilkosság hire nagy

kavarodást idézett elő a kis városban.
Mindenki nyomoz a lelketlen boszu- 

álló után, akit még eddig elfogni 
nem sikerült.

A fürdőorvos észrevette, hogy még 
van élet a testben és ámbár eszmé
letre téríteni nem tudta, sebei be- 
kötözése után egy rozoga szekérre 
tették és tegnap délelőtt Kolozsvárra 
szállították a kórházba. Délfelé ér
keztek meg a sebesülttel a kórházban, 
hol pár percnyi kínos vergődés után, 
anélkül, hogy eszméletre tért volna 
s igy kihallgatható lett volna, ki
szenvedett.

A kolozsi csendőrség a rendőrség
gel együttesen erélyes nyomozást 
vezetett be és még tegnap a gyilkos 
nyomára akadtak, úgy, hogy remél
hetőleg hamarosan elfogják.

(Agyonütötte a meteor.)
Benne vagyunk az augusztusi csil

laghullásokban. A megmérhetetetlen 
világűrben millió és millió olyan 
apró kis lest bolyong, amelynek 
sem iránya, sem vonzási középpontja 
nincsen. Megtörténik pedig, hogy 
utjokban a nap vonzási körébe jut
nak és tovább folytatott bolyongá
sukban esetleg épen a föld közelébe 
kerülnek, amelynek vonzási ereje 
magához tereli őket.

A föld e vonzásának hatása van 
e kis égi testre, mielőtt földünket 
érné, máris elég, vagy mint meteor, 
földünk tömegét gazdagítja. Az első 
eset akkor következik be, ha a kis 
jövevény olyan kicsiny és sebesége 
olyan nagy, hogy a levegővel való 
erős súrlódása következtében izza- 
dásba jő s már útjában gázzá válik. 
A másik eset pedig, ha az illető 
test nagyobb, és sebessége olyan 
nagy, hogy az elégési processuus az 
alatt a pár pillanat alatt bekövet
kezhetnék, mig megteszi útját. És 
mint meteor hull a földre.

Szalárdról érdekes meteoros tör
ténetet jelentenek. Tegnap reggel 
halva találták az országúton Fazekas 
Mihály gazdát aki szekéren igye
kezett Margitéról hazafelé. A halott 
teste valósággal szét volt roncsolva 
s a szekér is romokban hevert.

A falvak népe azt beszéli rémül
dözve, hogy a szegény embert éjszaka 
meteor ütötte agyon s a mennyei 
követ meg is találták a halott mellett.

líiiblógyilkosság a központi
pályáiul varnál.

— Saját tudósítónktól. —

Ma éjjel rablógyilkos merénylet 
történt a keleti pályaudvarnál.

A bűntény áldozata Bogdán Mihály 
disznókereskedő, a ki az éjjeli vo
nattal jött meg a fővárosba, hogy 
sertéseket vásároljon. Megérkezése 
után egy a pályaudvarhoz közel 
levő korcsmában vacsorázott meg, 
ahonnan aztán a város felé indult.

Alig tett azonban néhány lépést, 
sötét alakok toppantak elébe s a 
pénzéi követelték. Bogdán felemelte 
vaskos botját s lesújtott az egyik 
támadóra. Erre a rablók rávetették 
magukat, leteperték s nem kevesebb 
mint tizenkét késszurást ejtettek 
rajta. Az egyik már megragadta a 
pénzestárcát is, midőn a közelből 
felhangzott a posztoló rendőr vész- 
sípolása.

A rablók erre elmenekültek. 
Bogdánt a Rókusbán ápolják, sé

rülései halálosak. A tetteseket nyo
mozza a rendőrség.

Innen-onnan.
Pollák ur fürdeni ment. Midőn 

hazajön, kétségbeesve panaszolja a 
feleségének, hogy nem találja sehol 
a mellényét. 2 év múlva ismét elmegy 
fürödni és mikor onan hazajön, 
örömmel meséli a feleségének.

— Képzeld fiam, megtaláltam a 
mellényt.

— Miféle mellényt?
— Nii ! A mit két évelőit elvesz

tettem az uszodában.
— Nü és hol volt?
— Képzeld az ingem alatt volt.

** *
Medikus: Miért rúgtad meg ezt a 

szegény kutyát?
Jogász: A szabómé.

TANUGY.
Tanítói gyűlés. A vármegyei ta

nító egyesület központi választmánya 
ülését Szabadkán, f. é. augusztus hó 
19-én d. e. 10 órakor tartja a köz
ponti elemi népiskola dísztermében 
a következő tárgysorozat mellett : 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Járásköri elnö
kök előterjesztése. 3. Pénztári jelen
tés. 4. „A tanítók törvénye" ciraü 
törvény tervezet s erre vonatkozolag 
a f. é. Orsz. bizotts. elé terjesztendő 
javaslat. 5. A f. é. orsz. bizottsági 
nagygyűlés tárgyaira vonatkozó ja 
vaslatok megállapítása. 6. A megye
területén felállítandó tanítói interná-* • %tus alapszabály tervezete s e fölölti 
intézkedés. 7. A f é. közgyűlés nap
jának és tárgysorozatának megálla
pítása. 8. Az Eötvös-alap kezelése 
alatt álló <Cirfusz Ferenc* szobor 
alapítványnak elnyeréséért folyamo
dók kérvénye fölötti intézkedés. 9. 
Folyó ügyek. — Indítványok.

IÁ V IR A T O K .
Beteg’ k irá ly i herceg.

Budapest, aug. 17. József kir. herceg 
aki csak három napja érkezett vissza, 
családjával együtt Kis-Tapolcsányról 
Budapestre, tegnap sürgős táviratot 
kapott, melyben arról értesítették, 
hogy László királyi herceg, kisebbik 
fia, veszedelmesen megbetegedett. 
József királyi herceg azonnal távirati
lag kérdezősködött: olyan terrné- 
szelü-e a betegség, hogy feltétlenül 
szükséges e a jelenléte. Délelőtt ti
zenegy órakor megérkezett az igenlő 
válasz. A királyi herceg ennek dacára 
sem mehetett beteg gyermekéhez. 
Kecskemétre kellett utaznia, ahol az 
ezrede ezredgyakorlatokat tart. On
nan látogatja meg néhány nap múlva 
a kis beteget. Maga helyett nejét, 
Auguszta király i hercegasszony t küldte 
a betegágyhoz. A hercegasszony teg
nap délután gróf Wimpfen udvar- 
hölgygyel és gróf Szápáry százados, 
kamarással automobilon Kis-Tapol- 
csányra utazott.

A Vág áldozatai.
Budapest, aug 17. Zsolnáról jelen

tik, hogy ott Gyuracsko Béla 7 éves 
fiú fürdés közben a Vágba fulladt.

— Janovecz Máté honvédőrvezető 
gyakorlat után Révfalu mellett a 
Vágban fürödvén, az ár magával 
ragadta; holttestét csak napok múlva 
találták meg. — Hricsó község ha
tárában egy 50 évesnek látszó lót 
földmivest vetett ki a Vág a partra. 
Kilétét eddig nem tudták megállapí
tani.

bekebelezés mellett 3 l/a, 4, 41í2"/o kam atra, 
földekre, házakra, 5, 6, 7 %  kam atra, vidékre 
is bárhova gyorsan folyósittato t. Személy
hitelt minden hitelképes egyénnek három 
uap a la tt. Privátpénzt aznap 8°/0 kam atra.

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

Budapest, Roílenbiíler-utca 5/B. válaszbéiyeg.

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:

í r a t n ia  £ ele 8 écs ,
f  =  IV., Weyringergasse 8.

A  H A R E M N Ö .
I r ta :  Dugovich Imre. G

Félórai ügetés után a távolban 
porfelhő emelkedett, mely szemközt 
rohant a vadásztársasággal, jelezve 
valami jármű közeledését s a szél 
erősödését.

— Valószinüleg Kálmán jön elénk, 
szólalt meg Sándor. Fiuk, kitegyetek 
ám magatokért a comteszek előtt. 
Máté bátyánknak igaza van. Ha már 
a nyakunkon vannak a comteszek, 
ne feledjék el, hogy nálunk voltak.

Lovaiknak ügetését méginkább meg
gyorsították. Nemsokára tisztán ki- 
vehették a távolból feléjük rohanó 
homokfutót. A felvert homokfelhő 
még eltakarta a kocsin ülőket, de 
egy erős szélroham leverte a felhőt. 
Az alföldi táltosoktól ragadott kocsi 
első ülésén két nő ült. A lovakat 
hajtó nőtől jobbra férfi lovagolt. Sán
dor nem csalódott. Kálmán és a 
comteszek csakugyan a társaság elé 
siettek. Negyedórái lovaglás után a 
vadásztársaság és Kálmánék üdvö
zölhették egymást. A grófnőknek 
Máté mutatta be a vele jött fiatal
ságot, s a bemutatás után vissza
fordultak a távolban most már tisz
tán látható tanya felé, amelyet a 
messzeségbe elnyúló nádas melló 
építettek.

— A grófnők unhatták magukat 
ebben a színtelen egyhangúságban, 
kezdte Máté a beszélgetést.

— Bizony, Kálmán csak annak 
a nagy titokzatosságnak, amelylyel 
magát körülvette, köszönheti, hogy 
meg nem szöktünk. A tante meg 
is unta már a puszta ürességét,
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némaságát; unalmában most is mig
rénben fekszik. Rajtam is erőt kez
dett venni az este az álmatlanság, 
s az Isten őrizett, hogy meg nem 
szöktettem a juhászt, akibe a tanle, 
persze csak unalomból, egészen sze
relmes lelt.

A csicsergő leány minden mozdu
lata bájjal volt teli, beszédének csen
gése lebilincselte a legközönyösebb
nek figyelmét is, mint kora reggel a 
kalitkába zárt fülemüle verése az 
álomból ébredőt. Éjfekete hajának 
fürtéit a puszták szele enyelegve 
lengette; a hófehér arcot árnyaló 
pirosság a puszták hajnalának bíbo
rával versenyezett; szemeinek fénye 
az éj csillagának rezgése volt. Ajkai 
vörösek voltak, mint a felkelő nap 
vérvörös tányérja, s körülöttük, mint 
a hajnal felszálló fehér párái, ömlött 
az arcok pirossága alá az arcbőr 
fehérsége. Az egyik kezével a gyeplőt 
fogta, a másikban ostort suhogtatott 
kecsesen. Mellette ülő nővére nyugal
mával csak emelte lényének elbűvölő 
mozgékonyságát.

— A grófnő meg se bánta volna 
a szöktetést. szólt Máté, mert meg
ismerte volna a juhász szerelmének 
azt a gyöngédségét, mely dalt fa
kaszt az ajkakon.

— Nono, ne biztasson, mert még 
egy huszonnégy órai unalom, s alig
hanem megszöktetem a lanté elől a 
daliás legényt, kacagott ingerülten a 
grófnő.

— Olga, Olga, figyelmeztette nő
vére, már megint pajzánkodol.

— Édes kis szentem, fordult nő
vére felé Olga, nem mennél el a 
kedves néniknek panaszkodni a te 
pajzán Olgád ellen.

így dévajkodva tartott a társaság 
a tanya felé. Csak Kálmán lovagolt 
szótlanul a társaság között, szemeit 
egyetlen pillanatra sem fordítva el 
Olgáról. A tanya udvarán a két 
grófné könyedén ugrott le a kocsi
ról. Mikor a férfiak is leszóltak 
lovaikról Olga grófnő maga köré 
állította őket.

— Nos uraim, remélem, kárpót
lást hozlak a három napos unalo
mért.

— Grófnő, szólalt most meg Kál
mán csengő bariton hangja, azt hi
szem legkésőbb holnap hajnalban 
beváltom az Ígéretemet. Addig csak 
ingerkedjék Talán már ma szürkü
letkor is tanúja lehet annak ami 
vetekedik nagyságban minden szép
pel, vagy ha úgy tetszik, minden 
rémségessel.

— Már megint az a titokzatosság, 
akárcsak a mesebeli elátkozott vár
ban, pedig bizony nem valami el
átkozott várhoz illő keretben vagyunk.

— Higyje meg grófnő, ha Kálmán 
szépet és rémségeset is ígér, akkor 
azt is fog mutatni, szólalt meg Sándor.

— Talán bizony védője akar lenni. 
Rosszul teszi, ha arra a szerepre 
vállalkozik. Micsoda rémségeset mu
tathatna Kálmán, az ábrándozó. Kép
zeljék csak, az éjszaka unalmamban 
kikönyököltem az ablakon. Holdtölte 
van, az éjszaka világos volt. Amint 
a pusztaságba bámulok, a nádas szó 
lén egy alakot látok mozogni titok
zatosan, a csillagok felé emelt fővel 
Kálmán volt. Teljes egy órát boly- 
gott a nádas körül, mig azután meg
gondolta magát s befelé fordult. Én
persze nem árultam el magamat. 

Folyt, kö

felelőn ezorkefiztő:
»  U O 0 V I  C n  I  1* l( E 

Laptniftjdenosok: A Z A L A P 1 T 0 k 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám; 62.

A. f ő t é r h e z  k ö z e l

2-3 szobás lakást
keresek november l-ére.

Cim a kiadóhivatalban.

K itűnő p e d á lo s
a l i g  h a s z n á l t

diófa -cimbalom
I. kör, Molczer-ház, 364. Udvari lakás.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó ©  f i l l é r  V astag  betűkből ©  
f i l l é r  L egk isebb  h ird e té s  3 0  f i l l e r
VílPPÁ figyelmébe. Tanuló
v 111 I v  1 v i l i i j v K  leán y t keresek  hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki m ér a varrás
ban jártassággal bír előnyben részesül. Cím 
Fazekas János férüszabó V I. kör, Tom pa-u.

Intelligensí ú r iliá z b a n li“ í
látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban*

K ereskedelm itvégzett i öoyve- 
lőnő, ki

az iró g ’pen is te je s  jártassággal bir, bár 
milv irodai sikálnia ást kere«. Cim a k -  
adóhivatalban. ___

kö-el egy nagyobbb udvari 
helyiség, mely alkalm as 

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 naslum m al. A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptömi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 In, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
k ö n y v tá r havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

VT” 111 ■ i l  *1 egy önálló műhely-Nősülni óhajt
berendezései biro szabadkai iparos Ajánlatok 
iparos czimmel a kiadóhivatalba kéretnek

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

Főtérhez

G y ü m ö l c s

csomagolópapír
árban

kapható

HUdíH h Jtawhrger
könyvnyomdájában.
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„Bácsmegyei Naplódra
mindennap lehet előfizet ni

K é t  e leg á n sa it

BÚTOROZOTT SZOBA
e se 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

ís t  azonnal Wadí “»=»
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Palicson
a Leovics-villában

eg y  s z o b a  b ú t o r r a l
azo n n a l kiadó,

Kosár- és
jegyeket

sjbzaKithatlan cártouből
b á r m i l y  s z ín b e n  é s  
a la k b a n  k é s z í t  .. ■ ■-

Kladek és Hamburger
könyvnyomdája.

E ladó  sző lő -te lep .

A honvéd-laktanya mellett 
eg y  negyszobás

u r i - l  a k á s
m ellékhelyiségekkel SÍPOS 
KÁROLY" házában nov. 1 re 

kiadó.

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

te lj es e llá tá s ra
felvétetik. — Czime lapunk kiadó- 

hivatalában.

Halason, a Pírtól vasúti meg- j u t á n V O S  á r b a n  
állótól 20 percnyire

tjy  szili-telep
eladó.

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

Dr. H erm ann F erenc
orsz.-gyül. képviselőnél Halason.

IS.!-

n e ve lő 

felvétetnek a

Bácsmegyei 'W ®
Képes Naptár

kiadóhivatalában ;

KLADEKísHAMBURGFR
könyvnyomdája

Szabadkán, edíay-plac.

ta n in té z e t
nyilvánossági joggal, Rákospalotán,

(Budapest m ellett, vasúti, posta-, távírda- és telefon állomás).
Az intézőt nyilvános nyolc osztályú főgymnasiumában, pol- 

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

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

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger viUamorőre berendezett könyvnyomdájában.




