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A társadalom arisztokratái. dicsekedhetik ilyen tiszteletbeli
pozíciókkal és minél magasabb

Sohasem tevékenykedtek az 
emberek a köz javára annyit, 
mint manapság. De ez csak a 
külső szin, az úgynevezett tár
sadalmi szereplés miatt történik 
és a sok közéleti férfi, aki min-

titulusokat irhát a vizitkártyájára, 
annál magasabb a társadalmi 
állása. Egyáltalán nálunk min
denki arisztokrata a társadalom
ban, de a szellemi élet meze
jén annál ritkább virág az arisz-

denütt ott van, ahol a jelen- j tokrataság. Ki az ördög törődik 
voltakat számon szokták tartani a tudományokkal, kinek van 
és az újságba kiszerkeszteni, gondja arra, hogy önmagát mü- 
vajmi kevés tudna rámutatni vejje és a tudása, tanulsága 
olyan alkotásra, amelyet ö kez
deményezett.

De mit beszélünk alkotásról ? 
Beérnénk eredeti eszmékkel, sőt 
ötletekkel is. Azonban ez sem 
telik ki a közélet úgynevezett 
szereplőitől.

Bármerre nézzünk is, lázong 
a szociális érzület és ugyan
akkor a másik részen dühöng

révén merítsen jogcímet arra, 
hogy hozzászólhasson a köz
kérdésekhez, mikor annyi a tár
sadalmi korporáció, hogy min
denkinek jut a közélet piacára 
kidobált címekből, rangokból ? 
Mennyi komoly munkakedv kalló
dik el ebben a cimkórságban, 
mennyi ambíciót tör le idő előtt

vei, eredeti eszmével, gondolat- i nélkül vállalhasson országgyűlési kép- 
tal nagyon ritkán. Mindenki azt viselő‘ mandátumot, 
hiszi, hogy a másiknak lesz
eszméje. De nincs is erre szük
ség. Még azért se elnököt, se 
titkárt el nem csaptak, mert 
korlátolt volt. És még olyan 
gyűlés nem volt, amelyikről 
ügyes nótárius ne tudott volna 
jegyzőkönyvet szerkeszteni.

A VII-ik országos iparos
kongresszus Szabadkán.
A szeptember 8., 9. és 10-én meg

tartandó iparos kongresszus egyre 
impozánsaidnak Ígérkezik. Az ipar- 
testületek egymásután tudatják a 
helyi végrehajtó bizottsággal, hogy 
a képviselet elfogadására kerületeik 
országgyűlési képviselőit is felkérték 
és minden oldalról igenlő választ 
kaptak.a meg nem érdemelt rangos-

az üres, eredménytelen, tökéle- kod.-s? És a sok „ tévé kény ke - í"" Emii tettük már, hogy Barabás Béla 
tesen meddő tevékenység. Az dés* dacára is, milyen sivár, I dr. és Baloghy Mihály országgyűlési 
ember nem tud hová lenni a !tartalmatlan, inproduktiv az aj képviselők már megígérték, hogy 
rengeteg közérdektől. Mindegyt- • közélet, ahol a címekkel tele-1 Ü'artestületeik képviseletében ineg- 
ket szolgálni akarja és egyiket 'aggatják a vagyoni és születési jelennek a kongresszuson, 
sem szolgálja. Amellett termé-: tekintélyeket és nem fejleszte-
szetesen elhanyagolja a saját i nek az igazságos rangmegosztás 
munkakörét, az otthonát, a csa
ládját és mindent, amelyen a 
mai, az egyénre alapított társa
dalmi rend nyugszik.

Ma a következő ipartestületek Ír
tak a helyi végrehajtó bizottságnak.

A mező-csáthi ipartestület álirt,

Itt említjük meg, hogy nagy lel
kesedést keltett az a terv, hogy a 
szabadkai nők Kossuth Ferencnek, 
a függetlenségi párt részére zászlót 
nyújtsanak át.

Ezen ügyben Reisner Lajosné el
nöklete alatt értekezletet tartottak, 
s megalakították a hölgybizottságot 
a következőképen :

Elnöknő : Reisner Lajosné, alel- 
nökök : Merzveiler Antalné, Pietsch 
Ferencné, Szeghő Etelka, Petonszky 
Józsefné, Kovács Jánosné, Bólits 
Józsefné, Mamusits Jánosné. A bi
zottságválasztmánya :Nojcsek Vilma, 
Jararnazovics Lőrincné, Majland 
Györgyné, özv. Kellerné Joó Ilka, 
Milassin Antalné, Farkas Gizella, 
Kalmár Andrásné, Nojcsek Etelka. 
Bauer nővérek, Sreier Paula, Nánay 
Jolán, Mészáros Zsuzsika, Láng Si- 
monnó, Fodor nővérek, dr. Blau 
Gézáné, dr. Csillag Károlyné, Szende 
Oszkárné, Kelemen Rózsika, Szegheő 
Etelka, Koósz Irén, Hammang Jó
zsefné, Matkovics Miklósné.

Az általános választói jog .
A szocialisták az egész megyében 

megmozdullak, hogy az általános vá-
kényszereszközével olyan hatal-; hogy a képviselet elfogadására fel- lasztói jognak törvénybe igtatását 
más szellemi arisztokráciát, a , kérte Kubik Béla országgyűlési kép- követeljék. F. hó 15-én tartottak
melynek egyedül van joga he-; v'sel(,it, aki a megbízatást el is fo- 
lyet foglalni a társadalmi élet gadta*

Ha alapjában veszszük a dől- i piedesztálján. Képzeljék csak el, 7 na ŷs ômbati ipartestület Vermes
got, akkor tényleg csakis az a mennyire bújnak becsvágyó em-. noky Mól. országgyűlési képviselőket 
munka, amely a megélhetésért,! berek a könyveket, — ha az ■ kérte föl a képviselet elfogadására.

A miskolci ipartestület Forster

népgyülést, melynek lefolyásáról meg
emlékeztünk.

Szent István napján, azaz vasár
nap Újvidéken, Zomborban. Apátiá
ban, Csonoplán, Ó-Moravicán, Bács- 

ha az kérte föl a képviselet elfogadására, i Szent Ivánon, Szabadkán lesznek nép- 
gyülések.

A szabadkai szociáldemokrata-párt- 
szervezet ez alkalomra a következő 
felhívást bocsátotta ki:

Munkások!
Proletár testvérek és Polgárok 1
Jöjjetek el! Legyünk mindnyájan 

ott, ahol tiltakozni kell az emberi
ség természetes joga ellen küzdő ér
dektársaság tizeiméi ellen.

Hadd lássuk, ki a nép barátja! 
Hadd lássuk, ki a nép ellensége! Ne

a boldogulásért folyik, a tulaj- elnöki, titkári, jegyzői állások 
donképeni közérdek. Mert annak , jeles szellemi tulajdonságokhoz Hezsővel, a kér. betegélyző pénztár 
a munkának a gyümölcse min-, volnának kötve a társadalmi é\ a Borsodmegyei LaP°k

korporációkban és milyen igaz ■ iparteUület Szatmári Mór országgyü-
hasznát látná ennek a váloga-......... * ‘
tásnak a közügy.

Az olcsó közéleti szereplés

denkié. Es ez a munka legalább 
komoly, produktív munka, amely 
fokozza az egyéni becsvágyat. 
Önállóan gondolkozóvá teszi az 
embert és megszabadítja attól 
a mankótól, amelyre az örökös

lési képviselővel és a berettyó-ujla- 
lusi ipartestület Leszkay Gyula orsz. 
képviselővel, Tóth Sándor ipartestü-

nek egyik szánalmas kifejezése le„Li és Bihary János jegy-
„ v f tísL é o  m -„,iJ zövc1 képviseltetik magukat a kon-a gyülésezés mániája. Minden j gresszuson

„közéleti tevékenység* közben valamire való polgár, aki igényt • a sárospataki ipartestület írja 
támaszkodnia kell. Ez a mankó tart arra, hogy az utcán mélyeb-1 hogy képviseletének elfogadására jaz“7 z s o r 3
a tömeg érzés Ez sarkalja az em- ! ben emeljenek előtte kalapot a Andrássy Gyula grófot kérte föl, s ; adjanak jogot, hi’sz az úgy is kizsák- 
b ereket arra, hogy mindig olyan'járókelők, legalább egyszer nap-; fernél,> b°gy a 8róf a kérelmet tel-ímányolt bennünket, hanem a meg- 
köröket, egyesületeket, szövet- jában részt vesz a „jelenvoltak* Jesiteni is fogja.

díszes rovatában. Már délutánkezeteket, általában gyülekeze 
teket keressenek fel, ahol sok 
ember van együtt.

Nálunk ott kezdődik a társa
dalmi érték, hogy valaki elnöke, 
titkára, igazgatója, aligazgatója, 
jegyzője és a többije valamelyik 
egyesületnek. Minél több helyütt

jában részt vesz a „jelenvoltak* , n , testesült népnek.
j ; O7OO rnvnfóhnn m « , .. Kiküldte képviselőkul még Pásztor Az általános titkos választói jog

t János alelnököt és Takács Pál ipar-
llégy orakor idegesek az embe- j testületi jegyzőt, 
rek, mert az előjegyzési naptár . Ezenkívül a testület külön kéri a
éktelen nagy betűkkel figyel
meztet az ülésekre. Mindenki 
elsiet a rendes munkaköréből, 
hogy áldozzon a közélet oltárán. 
Es áldoz, de csak a jelenlété-

központi bizottságtól a következő 
ügyek tárgyalását: az önálló vám
terület ; a progresszív adórendszer 
behozatala; az összeférhetlenségi 
törvény módosítása úgy, hogy az 
iparos anyagi érdekeinek feláldozása

iktattassék soron kívül törvénybe. 
Semmiféle tárgyalás addig ne legyen 
a képviselőházban, mig a népnek az 
őt jogosan megillető általános titkos 
választói jogot törvénybe nem iktatta. 
A népek milliói 'követelését egyes 
hatalmi féltékenykedők akadályozzák 
meg. Azok félnek a néptől, mert 
jogát, igazságát követeli.

a mely szíp csi
nos is hatásos
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BACSMEGYEI NAPLÓ.

Jogfosztott testvérek ! Legyetek a 
régi gimnázium udvarában az 1905. 
augusztus hó 20-án, vasárnap d. e. 
10 órakor megtartandó népgy ülésen 
melyre ezennel itt, a nyilvánosság 
előtt meghívjuk Varga Károly és 
Mukits Simon orzzággyülési képviselő 
urakat. Had hallják meg, hogy mit 
kíván Szabadka népe. Mert eljött az 
az idő, mikor már a nép öntudatra 
ébredt s többé már ámítani nem 
hagyja magát. Mert nem lesz s nem 
lehet addig nyugalom, mig az általá
nos titkos választói jogot a népnek 
meg nem adják.

Gyáva ember, ki jogát követelni 
nem meri. Minden szabadság szerető 
elvtársnak, munkásnak, polgárnak 
kötelessége, hogy joga védelmére 
fölemelje szavát.

l együnk testvérek mindnyájan a 
régi gimnázium udvarán a vasár
nap, 1905. augusztus hó 20-án dél
előtt 10 órakor tartandó népgyülé- 
sen. I

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. 18.

gr A mai napon egy uj név került a 
politikai események serpenyőjébe. 
Koalíciós körökben portálják azt a 
hirt, hogy Apponyi Albert gróf va
sárnapi soproni beszédében, mely 
elé nagy várakozással tekint a szö
vetkezett ellenzék, szólni fog arról, 
hogy Széli Kálmánnak kötelessége 
most már részt venni a kibontako
zás nagy munkájában, annál is in 
kább, mert az ő kormányzása óta 
datálódik ez a válság.

Hogy mennyiben felel meg a való
ságnak ez a hir, azt ellenőrizni nem 
lehet, de a legteljesebb mértékben 
valószínűtlen, hogy Apponyi gróf vál
lalkoznék erre.

A koalíció köreiben egyébként alig 
várják a vezérlőbizottság újabb ülé
sét, különösen mert függetlenségi 
oldalon nincsenek megelégedve a 
választási jogról kiadott taktikázó 
nyilatkozattal, mely annál súlyosabb, 
mert általános megdöbbenésre ki
derült, hogy Apponyi fogalmazta azt.

Szükségesnek vélik, hogy ha a 
koalíció nem is, de a függetlenségi 
párt feltétlenül korrigálja a szeren
csétlen megnyilatkozást.

Fejérváry Géza báró néhány nap 
múlva lseidbe utazik és jelentést tesz 
a felségnek a politikai helyzetről.

A Cotterlialtc ellen.
Szeged város törvényhatósága a 

legutóbbi közgyűlések egyikén a sze
gedi függetlenségi és 48-as párt 
elnökének, Kószó István dr.-nak in
dítványára, állást foglalt a Gotter- 
halte ellen. Azt is elhatározta, hogy 
köriratot fog intézni az összes me
gyék és városok törvényhatóságához 
és megkeresi ezeket, hassanak oda, 
hogy a törvényhatóságuk területén 
lévő lelkészek istenitiszteletek alkal
mával ne vegyék igénybe a katona
zenét, hogy ily módon a Gotterhalte 
ne keltsen az egyházi ünnepségre 
összesereglő közönségben felhábo
rodást.

A körirat a hagyományos »Kedves 
barátaink és atyánkfiái* megszól- 
litással most teszi meg útját s 
ma Szabadkára is megérkezett.

A szegedi körirat egész terjedel
mében igy hangzik:

Kedves barátaink és atyánkfiái 1
Hazánk mindazon városában, mely 

valamely magyar kir. honvéd, vagy 
cs. és kir. közös hadseregbeli ezred- 
parancsnokságnak székhelye, ama 
sajnálatos eljárás van gyakorlatban, 
hogy az isteni tiszteletekben és 
egyházi körmenetekben résztvevő 
katonazenekar az ünnepélyesség köz
ben a szolgálati szabályzat értelmében 
köteles az úgynevezett »Gotterhalte« 
osztrák néphymnust eljátszani.

Minthogy Magyarország független 
és más országnak alá nem vetett 
állam és igy kétségtelen, hogy ün
nepélyes alkalmaknál más ország 
Hymnuszának játszása mélyen sérti 
állami önállóságunkat és e mellett 
honfitársaink kebelében az abszolút 
korszak sötét napjaira emlékeztető 
hatásánál fogva fájdalmas érzéseket 
is kelt, ugyanezért közgyűlési hatá
rozatunkból kifolyólag hazafias tisz
telettel arra kérünk titeket, miszerint 
oda hatni szíveskedjetek, hogy a 
törvényhatóságtok területén levő plé
bánosok olyan Istentiszteletek és 
egyházi körmenetek tartásánál, me
lyeknél a katonai zenekarok szolgá
lati szabályzataik értelmében a Got- 
terhaltét játszani kötelesek, a katona
zenekarok közreműködését igénybe 
ne vegyék, hogy ilyen módon az 
említett osztrák néphymnus elját
szása mellőztessék.

A háború.
Portsm outh, augusztus 17.

Hivatalosan jelentik : A békeköve
tek mai értekezletén a tizedik és 
tizenegyedik pontot tárgyalták Mint
hogy a tizedik pontra a békekövetok 
nem tudtak megállapodásra jutni, 
ezt a pontot későbbi tárgyalásra ta r
tották fenn. Véleményeltérés volt a 
tizenegyedik pontnál is úgy, hogy 
már azt hitték, hogy a békekövetek 
erre a pontra sem tudnak megálla 
podni. A tárgyalás folytatását este 
fél hét órára halasztották.

Páris, aug. 18.
Az Echo de Paris jelend Péter- 

várról: Hir szerint Lamsdoríf kül
ügyminiszter lemond. Elhatározása 
állítólag a békekérdéssel függ Össze. 
Minthogy gróf LamsdoríT a béke ba
rátja, azt következtetik szándékából, 

I hogy a béke kilátásai csökkentek.
Páris, aug. 17.

A Matin jelenti Portsmouthból, 
hogy az orosz misszió minden re
ményt feladott a béketárgyalások 
kedvező eredményére nézve.

Portsmouth, aug. 17.
Hivatalosan jelentik, hogy a dél 

előtti ülésen nem sikerült megálla
podásra jutni Japán hadikárpótlására 
nézve. A vita eme kérdés felett egész 
délelőtt tartott és végre is felfüg
gesztették e pont tárgyalását és át
tértek a tizedik pontra, a mely az 
internált orosz hadihajókról szól.

London, aug. 18.
A Daily Telegraph jelenti Tokióból: 

Oyama tábornagy és tábornoki kara 
emlékiratot intézett a mikádóhoz, 
amelyben azt mondják, hogy a japán 
csapatok nehezen várják, hogy döntő 
csapást mérjenek az ellenségre. Az 
emlékirat erélyesen szót emel szigo
rúbb békefeltételek mellett.

Portsmouth, aug. 18.
A béketárgyalásokat este fél 7 

órakor elnapolták.
Portsmouth, aug. 18.

Valószínűnek tartják, hogy a még 
hátralévő pontok a következő föl
tételeket tartalmazzák: Tizenegyedik 
pont: Az orosz tengeri hatalom kor
látozása a Szélső Keleten. Tizenket
tedik pont: A halászati jognak át
adása Vladivosztoktól a Behring- 
tengerig terjedő orosz paitvidéken.

Mindinkább világos lesz, hogy a 
föltételek legfontosabb pontjára nézve: 
Szachalin átadása és hadikárpóllás 
fizetése tekintetében megállapodás a 
következő módon jöhetne létre: 
Oroszország adja át Japánnak Sza
chalin fenhatóságát, föltéve, hogy 
Japán egyenlő kereskedelmi és ha
lászati jogokat biztosítana mind a 
két nemzetiségű alattvalóknak és ha 
nem épit várakat a szigeten és nem 
használja fel azt katonai célokra.

Ezzel szemben Japán mondjon le 
a hadi kárpótlásról és elégedjék meg 
azzal az összeggel, amely l’ort-Arthur, 
Liaotung és kínai keleti vasút bér
letéből és a százezer orosz hadi
fogolyért fizetendő kártérítésből be
folyik.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadítai közkönyvtár és mazeum. Nyitva 
szerdán ég szombaton délután 3-tól 6-i(t 
Vasárnai* dólelótt. « -töl 12-ig.

A ngasz tas  19. A szabadkai kör tánc- 
mulatsága Bakcsón, a Kossuth szoboralap 
avára

O rszágos V ásár. Augusztus 27 és 28-án 
Zomborb tn.

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

Augusztus 27. Az ipariestUleV dalárda 
hangversennyel egybekötött tánc mulat sága 
a városligetben.

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

— Őfelsége születésnapját ma 
a szokottnál fényesebben ünnepelték 
meg Szabadkán. Valamennyi köz
épületen nemzetiszinü zászló lengett, 
s a városháza tornyáról harangzúgás 
hirdette a nap jelentőségét. Kora 
hajnalban tábori mise volt, melyen 
a közös hadseregbeli katonák és 
honvédek közösen jelentek meg. — 
A szent-Teréz templomban d. e. 10 
órakor volt a hivatalos mise, melyen 
Bezerédy István főispán és dr. Biró 
Károly polgármester vezetésével meg
jelent a tisztviselői kar. Ott voltak a 
törvényszék, a járásbíróság, az állatni 
hivatalnokok, a katonatisztikar, a 
gazdakör, az államvasuti altiszti kör. 
A kath. istentisztelet után a gör.- 
keletiek templomában volt istentisz
telet, melyen a hatóságok, a katona
ság és az egyesületek szintén részt- 
vettek. Este az izraelita templomban 
volt hálaadó istentisztelet, melyen 
Singer Bernát dr. főrabbi mondott 
szép beszédet.

— Katonai kinevezések. A hi
vatalos lap mai szátna hozza atiszt- 
képzőintézetek végzett növendékei 
nek kinevezését. Hadnagyokká aTe- 
rezianum katonai akadémiából Ditrich 
Aurél a 86. gyalogezredhez, a Lu- 
dovika akadémiából Sárkány Miklós 
a cs. és kir. 8. huszárezredhez, a 
honvéd akadémikusok közül Nagy 
Vilmos a 6. houvédgyalogezredhez, 
Tőkéssy János és Ember Pál a 4. 
honvédhuszárezredhez lettek kine

vezve. Hadapród tiszthelyettesekké 
Nagy Zoltán, Oláh János, Jung Sá
muel és Jablonszky Kornél a 6. 
honvédgyalogezredhez, továbbá Vi- 
dovszky János a 4. honvédhuszár
ezredhez neveztettek ki.

— Még egy je lö lt. A szabadkai 
törvényszék elnöki állására napon
kint megújulnak a kombinációk. Ma 
ismét újabb jelölt nevét hozták for
galomba. Az uj jelölt dr. Gajáry 
Béla szegedi törvényszéki biró, Gajáry 
Ödön és Gajáry Géza fivére, aki öt 
esztendőn át volt a szomszédos bács
almási járásbíróság vezetője s két 
év óta működik mint törvényszéki 
biró.

— A honvédség köréből. Jakab
Dezső a szabadkai 6. honvédgyalog- 
ezred kötelékébe tartozó tartalékos 
hadnagyot a honvédelmi miniszter 
saját kérelmére a honvédség köte
lékéből elbocsájtotta.

— A nyomdai munkák szállí
tása. A városi nyomtatványszükség
letek készitésére megtartott második 
árlejtés eredményét a közgyűlés meg
semmisítette s ismét újabb árlejtés 
megtartását határozta el. Ezen köz
gyűlési határozat ellen a Krausz és 
Fischer cég, amely 47 és fél száza
lék és a Kladek és Hamburger cég, 
mely 47 százalék árengedménymény- 
nyel tett ajánlatot [a munkálatokra, 
a miniszterhez felebbezéssel élt. Ma 
érkezett le erre vonatkozólag a mi
niszter döntése, mely szerint a feleb- 
bezések elutasításával a közgyü,és 
határozatát hagyja jóvá. E szerint 
még egy árlejtés lesz a nyomtatvány- 
szállításra.

— Öng> ilkosgyárlgazgatő.Glück 
Gyula, a bajai vattagyár igazgatója, 
aki, mint mai számunkban megírtuk 
idegrohamában öngyilkossági kísér
letet követett el, Bajáról nyert érte
sülésünk szerint már túl van az 
életveszélyen. Glück ugyanis a szójába 
nem pedig, mint tévesen közölték 
velünk, a gyomrába lőtt s a golyó 
az álkapocsban fenakadva, nemesebb 
részeket nem sértett. Ma felvivitték 
egyik fővárosi szanatóriumba, ahol 
a golyót el fogják távolítani.

— Tűz Baján. Nagy tűz pusztí
tott az éjszaka Baján: Horváth Ró
zának 15 öl hosszú háza égett le 
Baján. A tűz tiz órakor támadt és 
egy óráig tartott. Persze a tűzoltók 
megint hiányoztak a tűz mellől s 
bizony ha néhány huszár nem segít 
a tűzoltással vesződő három szál 
tűzoltónak, megismétlődhetett volna 
a múltkori szomorú eset, mikor egy 
városrész majdnem teljesen hamuvá 
égett. Baján nagy a nyugtalanság 
amiatt, hogy a tűzoltóság, dacára a 
megismétlődő tüzveszedelineknek, — 
még mindig nincs kellőképen szer
vezve

— Veszett em ber a kórházban.
A legborzasztóbb betegségnek, amely 
hála Pasteur világraszóló tanulmá
nyúinak, mind ritkábbá válik, egy 
szerencsétlen áldozatát hozták ma 
be Csantavérről a helybeli közkór
házba. Szalay Istvánnak hívják az 
immár menthetlen szánalomra- 
méltó embert. Még május havában 
harapta meg egy kóbor veszett eb a 
kezefején s föl is szállították a Pas
teur féle intézetbe, de miként most 
kitűnt, nem eléggé idejekorán, s bár 
látszólag felgyógyult s mindezideig 
megmentettnek hitték, a szörnyű baj 
előjelei tegnap mutatkozni kezdtek 
rajta. A kórházban azonnal teljesen 
elkülönített cellában helyezték el s 
minden óvintézkedést megtettek. — 
Klein Adolf osztályfőorvos és a 
segédorvosok mindent megtesznek, 
hogy a szerencsétlen ember kínszen
vedéseit enyhítsék.

_________1905. a ugusztus 19.
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— A bátor rendőr. Izgalmas jele
netnek voltak ma délelőtt tanúi a 
Kossuth utcai járó-kelők. Egy paraszt 
szekeret elragadtak a lovak s a szekér
ben ülő holtrészeg ember semmiképen 
sem tudta megfékezni a neki
vadult állatokat. A következő pil
lanatban felborult volna, vagy vala
melyik falhoz verődött volna a 
szédületes sebességgel rohanó jármű, 
ha egy dicséretreméltó közrendőr, a 
28-as számú, halálmegvető bátor
sággal a lovak elé nem veti magát 
s eképen a veszélyt el nem hárítja. 
Néhány méternyire még őt is ma
gukkal vonszolták a lovak, de végre 
mégis sikerült azokat megfékeznie s 
a közönség hangos elismerése mel
lett irányította a kocsit a város
házára.

— A Rádlcs-féle betörés. Rend
őrségünk legújabb sikere a Rádics- 
féle betörés tettesének kinyomozása. 
László Géza kapitány az éjjel Szol
nokra utazott s már ma táviratilag 
tudatta, hogy a tettest, Holdas Antal 
csizmadia segédet a szolnoki ügyész
ségtől holnap Szabadkára szállítja. 
A nagystílű betöréses lopás részle
teiről itt fogják a kézrekerült tettest 
kihallgatni.

— Heg harapta a ló. Stofí Antal 
tompái lakos ma délelőtt egy fiatal 
csődört vezetett a helybeli Lányi-féle 
korcsmahelyiség udvarán levő istáló- 
ba. A szilaj állatot csak nagy erő- 
megfeszitéssel birta féken tartani 
egész a korcsma kapujáig, ott azon 
ban a megvadult csődör a legény 
melléhez kapott és a mellbimbót és 
a körülötte levő húst leharapta. A 
mentők vették ápolás alá a súlyosan 
sérült embert s azután a kórházba 
szállították.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fiú öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Verseny áru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

összetépte a járgány kereke.
A gabonatermés betakarításának 

idején mind gyakoriabbakká vállnak 
a halálos kimenetelű szerencsétlen
ségek.

A legtöbb és legsúlyosabb balese
tek okozói a gépek, melyeket már 
úgyszólván a legkisebb gazdaságok
ban is felhasználnak a mezei munka 
egyszerűsítésére.

Égető szükségként kezd mutat
kozni a kötelező munkásbiztositás 
behozatala, miáltal a véletlen sze
rencsétlenség áldozataivá esett egyé
nekért némi kárpótlásban részesül
hetnének a földhöz ragadt hátra
maradottak.

Városunk területén a gazdasági 
munka néhány heti ideje alatt már 
több többé-kevésbbé súlyos kimene
telű baleset fordult elő, melyek kö
zött a mai egyike a legszerencsétle
nebb kimenetelüeknek.

A sándori külváros belterülete 
volt a szerencsétlenség színhelye. 
Özv. Szebenyi Ferencné házának ud
varán, Brandt Tóni gépész egy jár
gánnyal nyomtatta Varga Jmre be
takarított gabonáját.

Két leány hordta el a gép mellől 
a poiyvát s egyikük, Harmat Matild, 
egy 16 évjs leány közel került a 
járgány kerekéhez, mely egy óvatlan 
pillanatban elkapta a leány szoknyá
ját s egy perc müve volt, hogy a 
szerencsétlen teremtés a kerék ron
csoló küllőinek áldozatává lett.

A másik leányon kívül senki sem 
volt a közelben a szerencsétlenség 
pillanatában s az egyetlen szemtanú 
is egy velőlrázó sikoltással eszmé
letlenül rogyott össze a borzalmas 
látvány hatása alatt. így tehát egye 
lőre nem állapítható meg körülmé
nyesebben, hogy mikép történt a 
halálos kimenetelű baleset.

A járgány kereke az áldozat fejét 
teljesen összeroncsolta s egyéb test
részeit is megcsonkította. A leány 
még néhány pillanatig élt, de még 
ott a helyszínen anélkül, hogy esz
méletre tért volna, kiszenvedett.

Pertich Ernő alkapitány a szeren
csétlenség bejelentése után azonnal 
a helyszínére sietett és a gép üzemét 
beszüntette.

A holttestet beszállították a zentai 
temető hullaházába, ahol holnap dél
előtt ejtik meg a törvényszéki bon
colást.

Manlicliercs rablógyilkosok.
Az a borzalmas raklógyilkosság, 

mely a szalárdi országúton történt, 
állandó izgalomban tartja az egész 
környéket.

Az a lelketlen kegyetlenség, mely- 
lyel a rablógyilkosok áldozatukkal 
végeztek, az emberiség legelfajultabb 
bestiáinak tünteti fel a tetteseket, a 
kik még mindig nem kerültek kézre.

A nyomozás eredményéről hiteles 
forrásból a következő tudósítást 
nyertük:

Tizenöt csendőr éjjel-nappal kutat 
és nyomoz, hogy Kovács Mihály és 
Porkoláb János rablógyilkosait elfogja 
A vizsgálat eddig több részletet de
rített ki a bűntény körülményeiből, 
de a tettesek kiléte még ismeretlen.

A bűntényt követő napon fiszáílt 
Nizsalovszky Endre vizsgálóbíró Nagy
váradról és a csendőrökkel együtt a 
gyilkosság helyszínén két Manlicher 
töltényhüvelyt találtak. A farmosi 
gazdát és fiát tehát katonai Man- 
licherrel lőtték agyon. Csak igy ma 
gyarázható meg, hogy a fiút 250 lé
pésről halálosan találták.

A haramiák az ott levő fahíd alatt 
vártak áldozataikra, négyen lehettek, 
mert négy fekhely nyoma maradt a 
hid alatt. A szekérnyomok a Jákó 
hodos felé letérő utón vezetnek s 
igy erre hajtottak el a gyilkosság 
után a cinkosok.

A múlt hónap végén a debreceni 3. 
honvédgyalogezred azon a vidéken 
vonult át s akkor egy honvédtől 
ellopták a teljes felszerelését., a 
puskájával együtt. A tolvajokat nem si
került kézrekeriteni, ugyanezek kö
vették el most a kettős rablógyil
kosságot a lopott fegyver segítsé
gével.

A szilárdi csendőrök egyébként 
cigányoknak gondolják a kettős rab
lógyilkosság elkövetőit

T Á V IR A T O K .
Az orosz forradalom.

Pótcrvár, aug. 18. Tegnapelőtt 
délután három órakor a cár paran
csot adott, hogy a népképviseletről 
szóló manifesziumot nyomassák ki. 
Az uj törvény tartalmát tegnap kö
zölték a hivatalos lap illetékes szer
kesztőivel.

Pétorvár, aug. '18. Baku város 
borzasztó jeleneteknek a színhelye. 
Irtózatos vérengzés folyik. Tatárok 
és oroszok, kiket a hatóság fegyver

zett fel, az örmények közt hallatlan 
vérfürdőt rendeznek.

Pétervár, augusztus 18 (Saját 
tudósítónktól). Kertsből és környé 
kéről zsidó menekülők érkeztek ide 
kik azt beszélik, hogy ott nagy és 
véres zsidó üldözés készül.

Vasúti szerencsétlenség.
Norfolk, (Virginia) augusztus 18. 

Az Atlantic Coast Line egy személy- 
vonatának mozdonya és három ko
csija az Erzsébet-folyó hidján kisik
lott. A kisiklott kocsik áttörték a hid 
korlátját és belezuhantak a folyóba. 
12 ember ottveszett és mintegy 60 
megsebesült. Az áldozatok legnagyobb 
része néger.

Összeszurkált csendőrök,
Torda, aug. 18. Mezőcikud, torda- 

aranyosmegyei községben Kovács 
Imre és Rzsinka csendőrök fölszó
lították a korcsmában mulató oláh 
legényeket, hogy hagyják abba a tán
cot. A legények engedelmeskedtek, 
de a koromsötét éjszakában a csend
őrök után mentek és leütötték őket. 
Azután az eszméletlenül fekvő csend
őröket vasvillákkal megszurkálták és 
bottal össze-vissza verték Kovács 
Imre csendőrőrsvezetőnek az állát 
szúrták át vasvillával. A súlyosan 
megsérült csendőröket a marosvásár
helyi kórházba szállították, de alig 
van remény arra, hogy fölépüljenek. 
Másnap egy csendőrhadbiró és egy 
csendőrhadnagy ment Mezőcikudra s 
két oláh legényt, akik társaikat föl- 
bujtótták, letartóztatták.

E lpusztult szigetek.
Sidney, aug. 18. Arról az orkán

ról, amely junius 30 án a Marschall- 
szigeteken dühöngött, ideérkezett 
hírek jelentik, hogy a Jaluit szigete
ket a vihar teljesen elpusztította. 
Miután az orkán elült, vizár ömlött 
el a vidéken. Sok ember, köztük egy 
európai esett áldozatul.

REGÉNY CSARNOK.

A  H Á R E M N Ó .
Irta: Dugovich Imre. 7

— Csak gúnyolódjék, grófnő. Igaz, 
nem tagadom, az éjjel álmatlansáso 
mat ábrándok szövésével akartam 
elnyomni. De vannak idők, mikor 
valami sejtelmes vágy fog el az is
meretlen boldogság után s ilyenkor 
kint a csillagos végtelenségben va
lami titokszerü irt találunk a sejtel
mes vágy égetése ellenx

A pacsirta énekével vetekedő ka
cagással felelt Olga grófnő.

— Még ez is. Erről az érzelgős 
oldaláról nem ismertem eddig. Kár, 
hogy a gitárok és a trubadúrok ki
mentek a divatból; az éjjel gyönyör
ködhettem volna szivének Ömlen
gései jen.

Kálmán barna arcát elfutotta a 
pir, a szemeiből villám cikázott 
Olga felé; de a másik pillanatban 
visszanyerte önuralmát, s Máté felé 
fordulva szólalt meg:

— A grófnők talán megengedik, 
hogy leporoljátok magatokat Máté 
bátyám, s azután ebédhez üljünk. 
Délután egy kis megbeszélni valóm 
lesz veletek.

— Fölösleges az udvariaskodás,

így is jól néznek ki, tiltakozott Olga. 
Máté bácsi, adja a karját, s vezes
sen az elátkozott várt pótoló nád- 
fedeles házba, majd bemutatom a 
tantenak.

A következő pillanatban már Máté 
karjába kapaszkodott, s vezette a 
házba, természetesnek találva, hogy 
a többiek ellenmondás nélkül kisér
jék. A küszöbön kiabálva figyelmez
tette az eddig láthatatlan migrénes 
tanteját.

— Tante, jönnek a csoda hírnökei, 
így azután, mikor a második ala

csony szobába kerültek, a tanle már 
eléjük libegett. A bemutatkozás után, 
a tante az unalomról kezdett panasz
kodni, melyet a pusztaság keltett a
lelkében.

— Pedig, ha megismerné a puszta 
vonzó erejét, sohasem hagyná el, 
kezdé Máté. A puszta a hűség anyja, 
a legszebb emberi erényé grófnő.

— Ah, ah, Máté bácsi, csipegeti 
Olga, a tante nem szereti a célzásokat.

Most meg a tante szemei szórtak 
Olga felé villámokat, de Olga mozgé
konysága túltett a villámok gyorsa
ságán. Hanem a társaság mosolyát 
ez az ingerlő játék sem fojthatta el. 
A tante legjobban tette, hogy hall
gatott, mintha Olga megjegyzését nem 
is hallotta volna. Végre is Máté sie
tett a tante segítségére.

— Higyje meg Olga grófnő, a 
puszták végtelensége csodásán fej
leszti a hűséget. Nem csak az em
berben, hanem még az állatokban is. 
Tapasztalatból beszélek

— Halljuk a tapasztalatot, mert 
csak igy illusztrálva érdekes a fel
állított tétel, fordult dévajkodva Máté 
felé Olga.

— Volt nekem, kérem egy kutyám 
meg egy kakasom, folytatta a daliás 
férfiú zavartalanul, a legkomolyabb 
arccal félbeszakított beszédét. A két 
állat úgy összeszokott, hogy egymás 
nélkül boldogtalanoknak érezték ma
gukat. De hát végtére is az állat 
rendeltetését ki nem kerülheti. Egy 
szép napon a hűség iránt érzéketlen 
szakácsnő lenyakazta a kakast, s 
levesnek kifőtt csontjai és húsa az 
asztalra került. A kutyámnak az ebéd 
fölött hízelegni szoktam; a csonto
kat a kezemből kapja. A kakas csont
jával is kedveskedni akartam vele. 
Amint a csontot a szájához közeli
tem, az én kutyám fájdalmasan voní
tani kezdett, megszagolta, a szájába 
vette a csontot, s azután maga elő 
tette, s lefeküdt eléje. A dolog meg
lepett, nem tudtam mire vélni. A 
kakas húsából is megkínáltam, de 
ezt is maga elé tette, s szinte könye- 
zett fölötte. Vagy öt perc múlva fel
ugrott, az ajtóhoz szaladt, s ki- 
kéredzkedett Most már a kíváncsi
ság sem hagyott pihenni. Fölkeltem, 
kinyitottam az ajtót. A kutya, mintha 
űzték volna, beszaladta az udvart, a 
kertet, a szérüst, s szinte meglátszott 
rajta, hogy a kakast keresi. Félórai 
őrü t keresés után visszajött a szo
bába, ahonnan akkor már kivitték a 
kakas földi maradványait. Az én 
Toppom utánnuk a konyhába, s ad
dig vonított, mig a kakas csontjait 
meg nem kapta. Ezeket azután gyön
géden a szájába fogta, kivitte a 
kertbe, elásta, s ő maga föléjük fe
küdt. Két napig nem evett, s még 
egy hét múlva is mindig eljárt meg
boldogult pajtásának a hamvai fölé 
búsulni.

o Folyt. köv. t
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden sió a  m i é r  Vastag bettlkbttl ©  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r
E lüdÓ  llíiZ  Füszerkereskedésnek vagy

H elyiség-változtatás folytán
a ginnázinmmal szetobec ItVo
dr. B lum -féle h ázb an

Nagy üzlethelyiség
»  H a t t l i y á n y - u t c á b a i K

• ■
Üzlet k iá r u s í tá s !
Értesítem a t. vásárló közönséget 

hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részben

korcsmának igen alkalm as 
ház, m el/ áll 2 szuba, konyha, pince és 
szükséges mellékhelyiségből, jutányosán 
eladó. Bővebbet IV . kör, Párdics-utca 348. 
szám alatt.

Varró leányok leány t keresek  hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó V I. kör, Tompa-u.

Intelligens úri házban
látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban*

Kereskedelmit v é g z e tt '™yí"'lőnö, ki
az iróg pen is te je s  jártassággal bir, bár 
mily irodai alkalm a ást kere*. Cim a k - 
adóhi v itaiban .
F/btÁrhA? k ö ’el e£y nagyobbb udvari rvlC IH v/j helyiség, mely alkalmas 
ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntik v á 
riam  könyvkereskedés Szabadkán  szem
ben a gymnnsiumvnul. A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár* Nikotin
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
k ö n y v tár havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Nősülni óhajt egy önálló m űhely- 
lyel és a háztartás
hoz szükséges teljes 

berendezései biro szabadkai iparos Ajánlatok 
iparos czimmel a kiadóhivatalba kéretnek

K é t  e l e g á n s a n

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

azonnal Riadd
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kosár
jegyeket

elszaRlthatlan
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

két üzlethelyiség
együtt vagy külön-külön 
és az udvarban egy

nagy raktár,
mely műhelynek is alkalmas,

f .  é v i  n o v e m b e r  l ió  1 - t ő l

Értekezhetni K e r t é s z  
A l b e r t n á l  ugyanott.

A honvéd-laktanya mellett 
egy  négyszobás

k
m ellék hely leégek kel SÍPOS 
KÁROLY házában nov. 1 re 

kiadó.

E la d ó  sz o l
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7*/s kapa

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

egy lakházzal és budárházzal,

szab ad k ézb e ) e l a d ó .
Bővebbet a kiadóhivatalban.

G y ü m ö l c
rr Ff

csomagoláp

Cim a kiadóhivatalban.
minden elfogadható

es

0

gyári árban
kapható

RladeR «s jCawtor
könyvnyomdájában.

U tazás  
M a m á i  
minden  

szombaton

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 :

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

tisztelettel

F a r a g ó  M.
(Edénypiac.)

E ladó  sző lő -te lep .
cia £taie 8 R s ,
tV., W íttgergassc 8.

e g y  s z e r b  ú r i  c s a lá d i t ó l

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

hivatalában.

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

Bácsmegyei
Képes Naptár

kiadóhivatalában :

KLÁDEK és HAMBURGER
könyvnyomdája. könyvnyomdája

Szabadkán, idény-piac.

Halason, a Pirtói vasúti meg
állótól 20 percnyire

eladó.
Szőlőterület 20 m. hold, kü

lön gyümölcsös 5 m, hold, az 
egész 65 m. hold. Értekezhetni

Dr. Herm ann F eren c
orsz.-gyül. képviselőnél Halason.

K ét deák

b o lt h e ly
mely esetleg két üzlethelyiségnek is 

alkalmas,
I. kör, (ötvös-n., a jelenlegi BgyVfdi 

kamara épületiben,
n o v e m b e r  1 - t ő l  k i a d ó .

Bővebbet

dr. S zu d árev ich  B enedek
ügyvédnél.

Ha már minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Essenczia-Flnid =
csak „KATÓN A-féle* „K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-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 Gser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és vélem ényezve!

inden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Esscnczia-FIuid

csak „K A TON A-féle* „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
na8Y gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendellenséget, 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 köszvénynól
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nól. ---------- -—

Megvizsgálva és vélem ényezve!
Nyomatott a k'adők Kiadok és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




