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Előfizetési árak S
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona
negyed évre 3 kor.

Batthyány-utcza 3. se.

Sem 1870-ben, sem 1886-ban ban pedig a helyhatósági érdek A gyűlésen nem jelentek meg az
a közigazgatás rendezésénél a ben működik, — mert ennek a Összes bizottsági tagok, de a távol
Szóljunk őszintén, hiszen köz- kormányok nem mentek bele a határvonala is megvonandó lesz, levők mind kimentették magukat.
tudomásos, hogy a magyar elem rendőrség szervezésének kérdé t. i hogy meddig terjed az állami, Jelen voltak többek között gróf Kegelőtt a rendőrség igen sok és sébe, maradt minden a régiben. meddig a helyhatósági hatásköre levich Gábor, Babó Mihály, Forster
nyomós — de már elmúlt — A kormányok nem mertek bele a rendőrségnek.
Aurél, Farkas Gusztáv főjegyző és
okoknál fogva még ma is gyű menni a rendőrség egységes
mások. Benicky alispán nem jelent
lölt intézmény, ennek a gyű szervezetébe, mert az ellenzék
meg, mert hisz az ő személyéről
löletnek s idegenkedésnek szá ebben hatalmi túlkapást, kortes
folyt a vita.
A
helyzet.
lai visszanyúlnak addig a korig, eszközt látott s bizonyára agyonFazekas Gusztáv megyei főjegyző
— Saját tudósítónktól. —
midőn nálunk az 1700-as évek :obstruálja. így tehát maradtunk
az ülésről csupán annyit hozott a
Budapest, 1905. aug. 25.
közepétől számítva egész 1867-ig í rendőri szervezet dolgában ott,
sajtó tudomására, hogy a vármegyei
a titkos osztrák kémpolicia mű Iahol ma a balkáni államok ál Két nap óta gyártja a politikai tisztikar továbbra is ragaszkodik a
ködött és ezreknek okozott bajt lanak s midőn aztán általános kombináció azt a kormányprogram- megyei közgyűlés határozatához és
és kellemetlenséget. A tulajdon í a följajdulás, hogy a mostani mot, amelyet a Fejérvári-minisztérium e törvényutról nem fog letérni. A
képen vett közszolgálati rend i rendőrségi szervezet egy foko a szeptember lőliki ülés elé terjeszt. bizottság már gondoskodott a fel
őrséget, mely az államigazgatás zottabb igényű társadalmi álla- Ma aztán hivatalosan megcáfolják függesztendő tisztviselők erkölcsi és
nak ma oly fontos ága lenne, ; pótnak nem felel meg, — ak- ezeket a találgatásokat, olyan módon anyagi érdekeinek megvédéséről s e
szintén az osztrák abszolút ura ■kor vessen magára követ a természetesen, hogy közreadott össze tekintetben újra példát szolgáltatott
lom honosította meg, amiért is közvélemény, mely alaptalan állításukban nem felelnek meg a té’ a megye a többi törvényhatóságok
1861-ben nem volt sürgősebb ' gyanúból s ellenszenvből a nyéknek. A cáfolat tehát nem az nak. Elhatározta egy tisztviselő és
teendő, mint visszaállítani azt a rendőrség egyöntetű, állami, egyes részekre vonatkozik, mert hisz segélyalap létesítését az Abauj Túrna
régi magyar rendörszervezetet, .nagyobb s alaposabb szerve éppen ma olvastuk a statisztikai hi vármegyei határozat alapján. E ha
melynek létele felöl Szemere zése és rendezésbe soha nem vatal átiratát a törvényhatóságokhoz? tározat táviratilag kéretett a kassai
amely a földtehermentesitéssel szo alispántól. Végül jelentette az elnök,
Bertalan csak hallgatással tudott ; egyezett bele.
választ adni.
! Nemcsak Szabadkán, de or ros kapcsolatban áll.
hogy gróf Károlyi Sándor egy hozzá
Nem információk, hanem ilyen intézett levélben bejelentette, hogy
A szó szoros értelmében ne szágszerte fölismert tény az, hogy
künk a forgalom mai értelmé a mostani rendőri szervezet külső jelenségek után Ítélve a kor- I a segélyalap javára 25000 koronát
ben rendőrségünk még nincs, tarthatatlan, — annak a mai for mány nagy szociális reformokra ké küld.
egyes városokban vannak igen mája és összeállítása abszurdum szülhet, eltekintve magától a válasz Midőn a bizottság egyik tagja tá
intelligens, tehetséges emberek s anomáliája egy rendezett ál tói jogtól Hogy persze ezek a kér vozott, tudósítónk megkérdezte, vájjon
alkalmazva a kapitányságoknál, lapotokat szenvelegni szerető dések mikor válnak teljesen nyilván tudnak-e elegendő pénzt teremteni,
de ezeknek a helyhez kötött állam és társadalomnak, mely í valókká, azt ma iftég megállapítani ha a miniszter több főtisztviselőt
rendőrségeknek nincs sem hatás azonban végső konzekvenciáiban nem lehet; mindeneseire akkor, ami függesztene fel állásáról. A kérdezett
köre, sem összefüggése az egész mégsem akar megfelelő rendőri kor ez majd a kormány érdekében erre igy felelt:
Több pénzünk lesz, mint a mi
szel, sem az államigazgatás szervezetet, mert abban politikai áll.
különféle ágazataival törvényileg mumust lát. Még eme téves hit A szabadelvüpártban uj kilépés niszternek !
biztositva, különösen pedig ha az emberek kedélyéből kiirtva nem történt, bár nóhányan még
táskörük nincs minden kívána nincs, addig nincs is a kivá mindig készülnek erre a lépésre.
A munkás és munkaadó.
lomnak megfelelően megvonva. ; nalmakat kielégítő rendőri szer- Ez azonban a párt tömörségét nem
— Megyékben azután a túlter ’vezet, az ellen közgyűlési fel fogja befolyásolni.
Ma érkezett le Szabadka város
A szövetkezett baloldalon teljesen polgármesteréhez Vörös Lászlónak
helt és a mindenhatóság min szólalások s statútumok nem
elcsendesültek a táborok és mozga egy rendelete, a mely egy igen fontos
den kellékével agyonsujtott szol- , elegendő gyógyszerek.
kérdésben hoz üdvös refor
Ha majd talán lesz uj magyar, lom csak akkor várható majd, ami szociális
gabiró a rendőrséget is repre
mot. A munkás és munkaadó közti
zentálja s ennek kiegészítő része parlamentáris kormány, ha majd kor a politikában jelentősebb válto kihágások ügye eddig oly rosszul
a falusi jegyző s a kisbiró. az a politikai zavarok közepett zás történik. S ekkor várható Kossuth : volt kezelve, hogy ennek tarthatat
Ilogy azután főleg, ha járvány i talán szakíthat időt a közállo- ■Ferenc is, aki tudvalevőleg Karls- i lanságát a kereskedelemügyi minisz
vagy más non putarem követ mány érdekeit is figyelembe, badban keres gyógyulást köszvény-, ter belátta. Eddig ezen kihágási ügyek
oly lassú lefolyásuak voltak, hogy
kezik be, mily képtelen külö j venni, — akkor bizonyára bele bajára.
jogerős befejezést csak akkor nyer
*
*
*
nösen előzőleg valamely bajt ■kell mennie a közigazgatás és
tek, midőn már a munkás és mun
Pestvármegye ellentállása megerő kaadó közötti megzavart egyetértés
elfojtani, mily tehetlen valamely ; rendőrség újjászervezésébe, bele
komoly esettel szemben, arról kell mennie, hogy legyen egy sítésére kiküldött 65-ös bizottsága helyreállott, tehát a további zakla
a tapasztalás minden Uemosthe- egységes és törvényen alapuló állal kiküldött 15-ös albizottság ma tásos eljárásnak nincs is értelme.
az elkerülésére hívja fel most
nesnél szebben beszél, — de rendörszervezet, mely mindenütt délben tartott ülést Prónay Dezső aEnnek
miniszter az iparhatóságokat, hogy
azért ez állapotokon senki sem 1s minden irányban, elsősorban báró elnök vezetésével a vármegye- az ilyen kihágási ügyeket soron kívül
i az állami érdekben, másodsor háza dísztermében.
segíthet.
tárgyalják és a felebbezés esetén is

A rendőrség.
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vásárolja bs tankönyv- és rajzszerszükségletét, hol is az összei tanintézetekben, az igazgatóságok által előirt tankönyvek,
füzetek és rajzeszközök nagy választékban ju tán y o s árakon szerezhetők be, nemkülönben iskola-táskák, könyvhordó*

szljjak, tolltartók, vonalzók, rajztáblák, zseb-tiutatartók, fekete és színes tinták, tusok, festékek nagy raktára. _____
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2.
haladéktalanul terjesszék fel az ira
tokat.
E fontos rendelet főbb részei igy
hangzanak:
Tapasztalom, hogy az ipartörvény
164. g-a alapján folyamatba tett kihágási ügyek jogerős elintézése rész
ben a késedelmes eljárás, részben
pedig a felebbezések folytán oly
hosszú időt vesz igénybe, hogy azok
a büntetések, melyeket a törvény
idézett szakasza kiszab, a hossza
dalmas jogerős elintézések következ
tében nemcsak nem bírnak azzal a
hatással, amely a szóban levő ki
hágások azonnali megtorlása esetén
büntető határozmányokhoz fűződ
hetnének, de sokszor károsan is
hatnak akkor, mikor a munkabe
szüntetések békés kiegyenlítéssel be
fejeződvén, az annak tartama alatt
folyamatba tett kihágási ügyek csak
később és oly időben nyernek jog
erős befejezést, midőn a munkaadók
és munkások közti megzavart egyet
értés már teljesen helyreállott.
Hogy ezek a káros hatások elke
rülhetők legyenek, felhívom címet,
hogy utasítsa a területén létező
iparhatóságokat, hogy az ipartörvény
.164. §-a alapján ^folyamatba tett
kihágási ügyeket mindig soron kívül
tárgyalják, felebbezés esetén a lő
napi felebbezési határidő bevárásá
val az iratokat azonnal terjesszék
fel a másodfokú iparhatóságokhoz.
A másodfokú iparhatóságok pedig
szintén soron kívül bírálják cl.

Forradalom Oroszországban.
Pétervár, aug. 25.
A „Pravo“ cimü jogi szaklap a
sitomiri fogházban fogva tartott és
halálra Ítélt Sidorcsuk nevű munkás
ügyvédjének következő nyílt levelét
közli:
— Azok a borzalmas benyomások,
miket mi a politikai gyilkosság miatt
halálra Ítélt húsz éves ifjú Sidorcsuk
védői átéltünk, borzalmasabbak vol
tak a halálos ítéletnél. Nem hallgat
hatjuk el a tárgyalás egyik-másik
jelenségét, valamint azokat a dolgo
kat, amik a sitomiri fogházban véghezmennek. Mikor julius 18-án, a
tárgyalást megelőző estén Sitomirba
érkeztünk, azt hallottuk, hogy a fog
házban lázongás tört ki. A zsidó
kórház orvosa beszélte, hogy az őrök
nagyon sok rabot agyonlőttek és
megsebesítettek.
Ugyanakkor halálosan megsebesí
tett egy az utcán éppen arra menő
fiatal leányt és egy 14 éves fiút egy
dragonyostiszt. Mikor a fogházba ér
keztünk, egy cellába vezettek bennün
ket, ahol Sidorcsukon kívül még két
fogoly ült: egy Andrej Skrisznikov
nevű 16 éves politikai fogoly és egy
Hmajak Avakianz nevű 23 éves
perzsa diák. E három politikai fogoly
egy pincezárkában volt elzárva. Sidorcsuktól és társaitól megtudtuk, hogy
a foglyok forrongásainak az oka kö
vetkező: A fogházban levő nyolc
politikai fogoly, mint rendesen, kér
ték a címükre érkezett leveleket,
könyveket stb. Minthogy kérésüket
nem teljesítették, összerombolták az
ajtókat, ablakokat, a szalmazsákokat
meggyujtották stb. A közönséges
foglyok csatlakozni akartak a láza

dáshoz, de a politikai foglyok arra
kérték őket, hogy maradjanak nyu
godtan, ne segítsenek nekik, ami
meg is történt. Mikor a forrongás
lecsendesedett, őrök közeledtek a
cellához és annak ablakán keresztül
sortüzet adtak be a cellába Sidorcsukra és társaira. A foglyok a cella
két ablaka közt lévő fal mögé rej
tőzködtek, ahol nem érhették őket
a golyók. Az őrök azonban bedugva
az ablakon revolvereiket, igy akar
ták lelőni a foglyokat, főleg Sidorcsukot. Egy golyó Sidorcsukot jobb
arcán meg is sebesitette. A sebet
magunk is láttuk, láttuk a golyók
nyomait is a falakon. Mikor a kö
zönséges rabok a lövöldözést hallot
ták, szintén csatlakoztak a lázadás
hoz és kijelentették, hogy nem adják
ki Sidorcsukot a hatóságnak elitélés
vógptt Éjjel, mikor Sidorcsuk aludt,
hat fegyveres katona behatolt a
cellába és megkötözve, a fogházi
irodába hurcolták. Azt sem enged
ték meg neki, hogy felöltözzék. Innen
a bírósági épületbe vitték. — Kiev,
1905. augusztus 20. Soldenweiser
ügyvéd, Wakar ügyvédjelölt.
Varsó, aug. 25,
(Pétervári Távirati Ügynökség.)
Varsóban és környékén kimondták
az ostromállapotot.
Pétervár, aug. 25
Moszkva környéke tele van éhező
parasztokkal, akik az inségsujtotta
kerületekből mentek oda. A parasz
tok között nagyon sok a gyermek,
akik rettenetes állapotban vannak.
Varsó, augusztus 25.
Körülbelül ezer zsidó rendőri en
gedéllyel vallási körmenetet ren
dezett, amikor az őrség megpillantva
a vörös baldachint, mely alatt a
szentséget vitték, azt hitte, hogy
forradalmi tüntetésről van szó, meg
támadta a kürmenetben résztvevőket
és szétverte. Többen megsebesültek.

Webel János
Közkedveltségü, volt tanítványaitól
szeretett, nagytudományu tanár volt
a megboldogult.
Vagy három éve támadta meg a
kór, s azóta menthetetlenül haladt
a közös vég felé. Néha-néha erőhöz
kapott, s ilyenkor mindenki szinte
örömmel emlegette, „mégis csak
meg fog gyógyulni/ De azután mégis
csak vissza esett bajába, mely né
hány hónapja te'jesen hatalmába
kerítette,
A teste lassan fogyott, a lelkét
emésztette a fájdalom, hogy nem
taníthat már, hogy nem élhet annak,
amit mindenek fölött szeretett, nem
élhet hivatásának. Jóbarátai előtt
nem is titkolta ezt a fájdalmat, és
ilyenkor sírva panaszkodott minden
és mindenki ellen.
Az utóbbi hetekben már nem birt
járni, s több napja már hogy az
ágyban fekve várta a halált. Mert
bármilyen nagy volt is betegsége,
az értelemvilága egyetlen pillanatban
sem homályosodon el. Tisztán látott
mindent, tisztában volt mindennel,
a tudományokról csak oly világosan
társalgott, mint akármilyen más
kérdésről.

Lelkének fájdalma akkor kezdett
a legkinzóbb lenni, mikor megtudta,
hogy akarata ellenére is nyugdíjba
kell mennie. Ez a tudat lelkét tel
jesen elkeserítette, s talán még akkor
sem fogadta volna el az életet, ha
úgy kínálták volna neki. Tanítás
nélkül óriási teher, nyűg lett volna
neki az élet.
A megboldogult lS63-ban szüle
tett Szabadkán. A latin és görög
nyelvekre volt képesítve. Szabadkán
7 évig mint helyettes, 12 évig mint
rendes tanár működött. Tanította
még tantárgyai mellett a magyart
is. A múlt tanévben betegsége miatt
szabadságon volt, de sajnos e sza
badság sem hozta vissza egészségét.
A tanári kar a következő gyászjelentést adta ki:
A Szabadka városi magyar főgim
názium tanári testületé fájdalommal
jelenti, hogy szeretett kartársa We
bet János rendes tanár életének
42-ik, tanári működésének 21-ik
évében hosszas betegség következ
tében f. é. aug. 25. reggel 5 és fél
órakor elhunyt.
Sokat szenvedett, munkás kartár
sunk temetése f. é. aug. 27-én d. u.
5 órakor a zentai ut mellett fekvő
temetőben fog végbemenni.
Szabadka, 1905. aug. 25.
Béke hamvaira, áldás emlékére!

H ÍR E K
TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva
szerdán 4® szombaton délután 8-tól 6-ig
Vasárnap délelőtt O-től 12-ig.
Országos Vásár. Augusztus 27 és 28-án
Zomborban.

Augusztus 27. Az ipartestületi dalárda
hangversennyel egy b ek ö tö tt tánem ulatsága
a városligetben.

Országos vásár. Szeptember 3. 4. B.
Szabadkán.
Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos
iparegyesiiieti gyiilés Szabadkán.

— Megyei képviselők a kon
gresszuson. A kongresszusi bejelen
tések határideje lejárt ugyan, de
azért még mindig érkeznek bejelen
tések. A megyei képáiselőtestületek
közül a zentai Barlha Miklóst, a
bácsalmási Lázár Györgyöt, a csantavéri Lovászy Márton képviselőt
bízta meg, akik a megbízatást el is
fogadták. Itt említjük meg, hogy u
Kossuth I erencnek átadandó gyö
nyörű zászló is készül. A zászlórudat,
melyet Aczél Henrik művész mintá
zott, teljesen uj magyar stilü motí
vumokkal Keiner Vilmos teljesen in
gyen faragtatja.
— A tanári kar fegyelm ije.
Holnap reggel veszi kezdetét a mi
niszter által a főgimnázium tanári
kara ellen, a kar saját kérelmére
elrendelt fegyelmi vizsgálat. A vizs
gálatot vezető Pirhala Imre pozsonyi
tankerületi főigazgató, továbbá Darvay
Alajos és Wagner Móric középiskolai
igazgatók ma Szabadkára érkeztek.
— Község és egyház harca
egy tem plom óra körül. A bácsal
mási róm. kath. templomot egy
éven át restaurálták, magasabbra
emelték, uj tornyot is tettek rá, —
olyat, mely majdnem a felhőket
karcolja. Úgy hallatszik, hogy később,
ha több pénze lesz az eklézsiának,

pr. J(«i5zler 1 ortostodor Gyógymódok

izg yág yin tezetc
Szabadkán, JHária-Ttrízia p a rt Vasat mellett

freskók is fogják díszíteni a menye.
zetet. Ez mind rendjén volna tehát.
Az áldozatkészség hiányáról nem
lehetne panaszkodni. Egy dolgon
— mint nekünk Írják - össze
kapott az egyház a községgel. —
És pedig a toronyóra kérdésen. Az
egyház ugyanis nem akar a toronyba
órát elhelyezni, mert az egyház ér
dekeit védelmezők szerint az idő
pontos mutatása — .világi, profán,
dolog. A község pedig ezt az óra
kérdést is egyenesen a lelki világ bi
rodalmába tartozónak mondja.
— Temetés. Ma délután 4 órakor
helyezték örök nyugalomra a tegnap
előtt elhunyt Gsepella Károly asztalos
mestert. A gyászkiséretben nagyszámú
közönség vett részt s a hátramaradot
tak nagy fájdalmukra enyhülést lel
hettek a minden oldalról megnyilat
kozó részvétben. A zombori ut végén
izgalmas eset zavarta meg a gyász
menet rendjét. Az erősen bezárt
érckoporsó fedele felnyílt s mikor a
kísérők ezt észrevéve, odasiettek,
megrettenve látták, hogy az erős
testalkatú halott bomlási processusa
idézte elő a koporsó felnyilását. Min
den igyekezet hiábavaló volt, a ko
porsó megromlott fedelét nem lehe
tett hamarosan helyrehozni s úgy
kellett a sirig szállítani, ahol gyor
san elföldelték.
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Villanyozás, továbbá orVosi torna

— A telefonbeszélgetések rendje.
A kereskedelemügyi miniszter a hely
közi és környékbeli forgalomra meg
állapított azon elsőbbséget, amely
szerint a helyközi és környékbeli
beszélgetések a helyi beszélgetéseket
megelőzik a törvényhatósági távol
sági forgalomban lebonyolítandó be
szélgetésekre is kiterjesztette. Ennél
fogva, ha a helyi távbeszélő-hálózat
nak két állomása egymással beszél
és ezen állomások egyikét valaki e
közben a helyközi, környékbeli vagy
törvényhatósági forgalomból hívja, a
távbeszélő központ a két helyi állo
más közt fennálló összeköttetést a
beszélő felek előzetes figyelmeztetése
után szétbontja és a helyi összeköt
tetést csakis a bejelentett helyközi,
környékbeli, vagy törvényhatósági
beszélgetések befejezése után léte
síti ismét. Azonban a helybeli beszél
getés megelőzi a környékbelit és az
utóbbi a törvényhatósági beszélgetést.

— Halálozás. Tergina József
építőmester kis leánya Jozsa tegnap
előtt meghalt. Temetése nagy rész
vét mellett tegnap délután volt.
— Pápai áldás m int reklám.
Egy nagy amerikai gépkocsigyár a
reklám különös módját találta ki.
Pompás disz-automobilt gyártott, el
küldte ajándékba a pápának és nem
kért érte egyebet a pápai áldásnál.
X. Pius pápa azonban azt felelte
erre a furcsa kérésre, hogy „ilyen
gyilkos masinára nincs szüksége és
az automobilt különben sem tartja
paphoz méltó közlekedési eszköznek/
X. Pius mégis ellentmondásba keve
redett önmagával, mert az áldást a
visszautasított gépkocsival együtt
megküldte az amerikai gyárnak.

Telefon 211. sz. D
prospectus "B o

Javalva van: az Idegbetegségeknól mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — Gyom or
és bélbajo kn ál: székrekedésnél. — S zívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma
és kőszvénynél.

W

Mérsékelt árak.

W

Nyáron át frissítő fürdők.
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— D ríg* hűsítő. Malagurszky
Lukács földbirtokos ma délelőtt 11
óra tájban kocsiján, melybe *két ér
tékes fiatal ló volt fogva, a Lénárdházban levő Ognyanoy György-féle
korcsmahelyiség elé hajtott, s a ko
csiról leszállva, betért egy pohár sörre
a korcsmába. Mire a hűsítőt elfo
gyasztotta s a kocsijához tért vissza,
kellemetlen meglepetés érte. Az 1400
korona értékű lovakat a kocsival
együtt egy élelmes ismeretlen elhaj
totta Hogy hova, azt a rendőrség
lesz hivatva kideríteni.
— A betörő holmija. Holdas An
talnak, a Rádics-féle betörés tette
sének holmiját ma délelőtt árverezték
el a városháza udvarán. Szokatlan
érdeklődést tanúsítottak az árveré
sekre járó üzletemberek ez alkalom
mal, mert az ingóságok a becsérté
ken felül jóval magasabb árakon
keltek el.
— G yilkos anya. Budapestről
Írják: Kovács Ilona 22 éves cselédleány néhány héttel ezelőtt TaufTer
szülészeti klinikáján leánygyermeket
szült. A gyermeket kiadta dajkaságba
Pusztaszögre özv. Borsich Jánosnéhoz, maga pedig a Bajnok-utca 1.
sz. házba elszegődött dadának. Teg
napelőtt levelet irt Borsichnénak,
hozza föl a gyermekét, nagyon sze
retné látni. Az asszony eleget tett az
anya kívánságának. Míg Borsichné a
konyhában ebédelt, Kovács Ilona be
vitte a gyermekét a cselédszobába,
ahonnan egyszerre éles sikoltás hal
latszott. Kevéssel utóbb a leány ki
hozta gyermekét a konyhába. A kicsi
kének akkor már feketedett a szája.
— Bizonyára sokat evett — mondta
Borsichnénak — vigye csak megint
haza.
Borsichnénak azonban föltűnt ez
a hirtelen rosszullét. Az alatt az
ürügy alatt, hogy hazautazik vele, a
Stefánia kórházba vitte, ahol lugmérgezést konstatáltak rajta. Kovács
Ilona maga töltötte a csecsemő szá
jába a gyilkos italt. A gyermek ke
véssel utóbb meghalt. A bestiális
anyát ma reggel letartóztatták.
— Gyilkos és öngyilkos gyer
mek. Bestic András gazdag török
becsei birtokos két fiúgyermeke tegnap
délelőtt valahogy apja forgópisztolyá
hoz jutott s az egyik a másikat
fenyegetően célbavette. A 14 éves
Milán kezében elsült a fegyver s 10
éves Jóca öcscse fülén befuródott a
golyó, ami a szegény gyermek azon
nali halálát okozta. Az idősebbik
erre elszökött hazulról s délben a
hajóhidnál felakasztotta magát.
— Sikkasztó siiteménykihordó.
Jandek Ferenc sütőmester ma pa
naszt tett a rendőrségnél, hogy Antal
Ferenc nevű alkalmazottja 36 koronát
a mely összeget vásárló felektől haj
tott be, elsikkasztott és a pénzzel
megszökött.
— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap,
fin öltönyök, nri és női divat
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

Innen-onnan.
A menyecske ép akkor jön a szo
bába, midőn férje, ki szatócs, csip
kedi a szobaleányt.
— Mi ez ? I — kiált fel az aszszonyka.
A férj dadogva szól:
— Üzleti fogás, lelkem.
*
*
*
Egy ur részeg inasához:
— Szerencsétlen, hátha ilyen álla
potban az utcán szednek föl?

— Megnyugtatására biztosíthatom, pozíciónak sem fellelne meg, melyet
hogy mindig nálam van a tekintetes ellenfelünk most elfoglal.
ur vizitkártyája.
Pária, aug. 25. A Matin portsmouthi levelezője jelenti: Takashira
kijelentette, hogy mindennek vége,
mert meghiúsult a legutolsó lépés is,
— S aját tudósítónktól. —
melyet Roosevelt Mayer nagykövet
A Barcscsal szomszédos Bazia utján Péterhofban megkísértett. Witte,
szlavóniai község vendéglőjében Haaki
Rosen
báróval
és
Pakotijovval
raminec Miklós és Erei. kár István
munkások együtt borozgattak.' A két Magnóliába ment, onnan tegnap késő
munkásnál pénz volt, amelyet mun estig még nem tért vissza.
kabér fejében vettek föl. Észrevették
Egy arena égése.
ezt a szintén ugyanabban a vendég
Jászberény, aug. 25. A hires
lőben időző Kovács János gépfütő
és Kis József kocsis és elhatározták, Batho kert nyári arénája a múlt éjjel
hogy a két munkástól a pénzt el teljesen leégett. A tűz keletkezése
rabolják. Megtudták, hogy a granicsárok még aznap este Verőce leié ismeretlen. A kár 10—12000 korona.
akarnak menni, ezért ők hamarabb Az általános választói jogért.
távoztak a vendéglőből, hogy az utón
Budapest, aug. 25. A nemzetközi
meglessék.
Mikor a két munkás közelükbe szocialisták nagy erővel folytatják
ért, a két cinkos vastag botokkal akciójukat az általános választói
erős üléseket mért rájuk, pénzüket jog dolgában. A jövő vasárnap negy
követelve. A súlyos sebektől vérző venhat vidéki községben, szept. 3-án
Harminectől sikerült pénzét, 31 ko 21 községben és végre szept. 10-én
ronát elrabolni, a másiktól pedig, aki
az ütlegelések közben folyton mon 8 községben tartanak gyűlést, ame
dogatta, hogy ingujjában van a pénze, lyeken mindenütt előterjesztik az or
de a két útonálló, mivel nem tudtak szágos népgyülés határozatát. ~Szept.
magyarul, nem értették meg, nem 10-én Budapesten leszorsz. pártgyülés,
vehették el. Másnap a két munkást amelynek napirendje: Harc az álta
súlyos sebektől borítva találták meg
és a verőcei kórházba szállították, lános választói jogért.
ahol Harminec még aznap meg is
halt.
TÖ RV ÉN Y K EZÉS.
A két utonállót a csendőrség el
fogta és átadta az illetékes ható
E H bervadászat a városban.
ságnak.
Valóságos hajtóvadászatot rende
zett két berúgott suhanc április 30-án
éjjel a VI. körben.
Csorba Pál és Horváth István a
Football mérkőzés. A vasárnap, jelzett nap délutánján a közelgő
folyó hó 27-én a „Ferencvárosi Torna május tiszteletére nagy dáridót csap
Klub és Bácska Szabadkai Ath. Klub“ tak s miután alaposan beszeszeltek,
között tartandó football mérkőzésén az éj beálltakor az István utcából
a Bácska Sz. A. K. a következő kiindulva, körútra indultak s min
csapatot állítja k i : Stametz kapus, denkibe, akivel csak találkoztak, bele
Mamusich, Kozla hátvédek, Horváth, kötöttek.
Kocsis, Budai fedezetek, Marcikits,
Az István-utcában Kubát Gusztávot
Gopkó, Papp Petonszki, Szegő csa állították meg s e szavakkal „ur
tárok. A csapat összeállítása, valamint vagy-e vagy magyar?“ a magukkal
a naponkinti training arra engednek vitt husángokkal nekiestek, de Kubái
következtetni, hogy csa '’tünk dere nak sikerült épségben elmenekülnie.
kasan megállja a helyét Magyarország
Továbbb haladva, a Gréci utcában
bajnoki csapatával szemben, a mely Polyvás Simon festőmunkást hátul
az elmúlt évben is csak a legnagyobb ról leütötték és addig verték, mig
erőmegfeszitéssel tudott a mieinknek eszméletét el nem vesztette. Polyvás
2. arányban diadalmaskodni. A mér törött karral és három helyen bekőzés d. u. 5 órakor kezdődik.
szakitott koponyával maradt a küzdő
téren.
A Petőfi-utcában is több embert
bántalmaztak. Kolonich Józsefet is,
elmaradva tőlük, távolról figye
É rtesítés. A helybeli iparos ta- aki
nonc-iskola felügyelő bizottság köz lemmel kisérte őket és látta, hogy
több leányból álló csoportot
hírré teszi, hogy felügyelete alatt egy
álló iparostanonc iskolában az 1905 szétvertek és egy kocsiról a lovakat
— 1906. tarévre szóló iratkozások hajtó öreg embert leütöttek.
A szerb templomnál Kolonich 2
szeptember hónap 1-től 15-ig terjedő
időben hétfő, kedd, szerda és pén rendőr figyelmét felhívta a garázda
teken, mindenkor d. u. 5 —7 óráig legényekre, akik el is fogták őket,
a Széchenyi-téri iskolában eszkö de Csorba elmenekült s menekülése
közben Kolonichot, ki utána szaladt,
zöltetnek.
fejbe ütötte. Ismét elfogták, de még
kétszer siklott ki a rendőrség kezei
közül.
A garázda legények ma állottak
T Á V IR A T O K .
a kir. törvényszék büntető tanácsa
A háború.
előtt, melyben Salánky József elnö
London, aug. 25. Pétervárról je költ. A bíróság Aczél Imre dr. kirlentik: Lambsdorff gróf külügyminisz alügyész súlyos védbeszéde után,
melyben különösen közbiztonságunk
ter a japán követelések ügyében kö veszélyeztetett voltát hangsúlyozta,
vetkezőleg nyilatkozott: Oroszország Csorba Pált súlyos testi sértés bün
végleges elhatározása az, hogy hadi- tette, könnyű testi sértés vétsége és
kárpótlást semmiféle formában és közcsend elleni kihágás miatt összbüntetésül 9 havi börtönre, Horváth
semmiféle ürügy alatt sem fizet. Ez Istvánt pedig mint tettestársat 7 havi
ugyanis nemcsak Oroszország egyéb börtönre Ítélte. Csorba az Ítélet ellen
érdekeivel ellenkeznék, de annak a felebbezett.

Ilaramiavilág Szlavóniában.

SPORT.
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3.
Büntető főtirgyalÍHok. A sza
badkai büntető törvényszék által a
jövő hétre főtárgyalásra kitűzött
ügyek a következők: Augusztus 28-án.
Rosenberg Samu és t. lopás, Tóth
Gulyás Pál és t. elleni lopás, Horkai
György lopás, Babity István lopás.
Augusztus 30-án. Horváth Mihály
hatóság elleni erőszak, Malicskó Kál
mán súlyos testi sértés, Ábrahám
István lopás, Ábrahám István és f.
újra felvétel. Szeptember 1 én. Goda
Sándor és t. lopás, Petrovác Béla
s. testi sértés, Probojcsevics Lőrinc
és t. lopás, Folkmann Pétér lopás.

KÖZGAZDASÁG
A .,Hermes" Magyar Általános Váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapest,
heti jelentése a lőzsdeforgalomról
és a pénzpiacról.
Budapest, aug. 19.

A külföldi tőzsdék a lefolyt héten
is a portsmoulhi békeconferencia ha
tása alatt állottak. Ezen befolyás
azonban korántsem volt már oly
intenzív, mint észlelhető volt a tár
gyalás megindulásakor mivel a béke
legfontosabb feltételeire nézve meg
egyezni nem tudtak sőt a hét vége
felé a tárgyalásokban fennakadás is
állott be, minek következté en azokat
rövid időre el keltett napolni.
Mindamellett a külföldi tőzsdék
támaszkodva kedvező gazdasági és
kereskedelmi viszonyainkra szilárd
irányzatot követtek a forgalom azon
ban csekély volt és jobbadán helyi
jelentőségű papírokban fejlődött ki,
miután a megcsappant vételkedvet
még ama hir sem tudta feléleszteni
hogy Roosewelt, az Egyesült Államok
elnöke interventiójával a tárgyalások
eredményteljes kimenetele lehetővé
vált.
A külföldi kedvező jelentések
folytán a budapesti tőzsdén is az
elmúlt héten szilárd irányzat hódí
tott tért. A belpolitikában lényege
sebb változás nem állott elő, de a
speculátió, mely további megtartását
az Ischli koronatanács megállapodá
saitól teszi függővé mindennemű
angagmentetól tartózkodik. így csak
csekély forgalom fejlődhetett ki és
az is tulnyolmólag internationális
értékekben. A nemzetközi piac ér
tékei közül az osztrák hitelrészvény
670. korona 50 f. 667. között vál
takozott, mig a magyar hitelrészvény
melyre az intézetnek közzétett ked
vező félévi mérlege jól hatott, az
elmúlt héten 785. koronáig emelke
dett.
Állaravasut részvényekben élénk
volt a forgalom. Tartott irányzat
mellett a helyi piac értékei csak kis
mértékben képezték a realisátió
tárgyát. Leszámítoló bank részvény
a folytonos kinálat következtében
esett, rimamurányi vasmű részvény
2-3 koronával emelkedett, mig a két
helybeli villamos vasút részvény ki
sebb, árhullámzás után, változatlanul
záródott.
A pénzpiac dacára a közelgő erős
ultimóra nem szenvedett változást.
A lefolyt hét legnevezetesebb ár
folyamváltozásai a következők voltak:
augusztus 17. aug. 24. 4°/o magyar
koronajáradék 96 80—9ö-60, magyar
hitelrészvény 784-—781-—, magyar
jelzáloghitelbank részvény 507-—
504 50, leszámítoló bank részvény
475*—474-—, osztrák magyar államvasút részvény 674-—674 —, Danu
bius hajógyár részvény 222’—228 —,
rimaraurányi vasmű részvény 550-—
552-—.
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De minél feszültebb lett a társal
gás, annál inkább iparkodott Olga
behatolni Zorka lelkének rejtett tit
kaiba. Mint a halászmadár a tiszta
tó tükre fölött kóvályogva les türel
mesen zsákmányára, úgy fürkészte
Olga tekintete Zorka lelkének érzel
meit. Már a társaság is észrevette
Olga magaviseletét. Különösen Máté
nak tűnt föl Olga szúró tekintete,
hangjának éle s arcáról "leolvashatta
volna a figyelő, hogy döntő pillanat
ban kész lesz Zorka pártjára állni.
Ez a pillanat azonban nem következ
hetett be, mert a társalgást a kert
ből felhangzó fájdalmas gyermeksirás
zavarta meg. Zorka, mint a fiókáit
féltő madár, szállt a kert felé s a
pillanatban Kálmán is követte, nem
hallgatva Olga hivására.
— Maradjunk csak, szólt Olga a
társasághoz. Ők ketten könnyebben
elintézik a kicsike baját, mintha mi
madárijesztőkként álljuk körűi őket.
Mig azután az udvaron maradtak,
azon tanakodtak, hogy mi történhe
tett a kertben, Kálmán és Zorka
arra felé futottak, ahonnan a gyer
meksirás hallatszott. Néhány pillanat
múlva ott álltak a kicsike mellett.
Egy fa mélyen lehajló gallya akadt
a kis lány szétbomlott hajába s maga
nem tudta a haját a galyról lebon
tani. Kálmán és Zorka csakhamar
kiszabadították a kis ártatlan Sault
s ezzel a sirásnak is vége lett. A je
lenet kedvessége mosolyt csalt a szabaditók ajkaira.
— Zorka, szólalt meg Kálmán,
még utóbb a jövendők bibliájába ke
rülünk.
— Nincs tanú, aki elfecseghetné a
mentés nagy munkáját, Kálmán.
Kálmán csak most vette észre,
hogy senki sem vette észre, hogy
senki sem követte őket.
— Csodálom, hogy a kiváncsiság
nem hozta ide őket a grófnőket, —
folytatta Kálmán. — Ha már ketten
vagyunk, jöjjön, mutassa meg a vi
rágot.
— Az idén nem dicsekedhetem
velük. A tulipánjaim mintha színte
lenebbek volnának, a nárciszaim is
esenevészek, a pünkösdi rózsa alig
leveledzik, még a legszebb rózsatőm
is hűtlen lett hozzám. Nézze, ez az
itt . . .
— Ezt itt, ezt ültettük együtt,
ugy-e Zorka? — kérdé Kálmán s a
rózsatőre hajolt, hogy müértő szem
mel keresse rajta a betegség okát.
Pedig semmi baja sincs. A tő telje
sen ép, a koronáját se bántja semmi.
— Talán érzi, hogy idén csak
egyedül ápoltam s hogy a jövőben
is csak egyedül ápolom.
Kálmán meglepetve fordította fejét
Zorka felé.
— Bizony Kálmán, az idén felénk
se nézett. Most már tudom az okát,
folytatta Zorka s az udvar felé né
zett.
— igaza van, Zorka, de csak nem
képzeli azt, hogy ez barátságunkat
megzavarhatta volna. Ha nem hiszi,
kérdezze meg Olga grófnőt, mennyit
beszéltem én neki magáról.
— Elhiszem, Kálmán, enélkül a
grófnő aligha látogatott volna meg s
aligha szeretett volna tekintetével a
lelkembe hatolni.
Zorka szavaira Kálmán szemeiben
az örömnek az aggodalommal vegyes
kifejezése villant fel, igaz csak egy
pillanatra, de Zorka figyelmét ez sem

kerülhette ki. Hirtelenül a szemeihez
kapott.
— Mi baja, Zorka? kérdé Kálmán
s a leány mellé lépve, szeme elé tar
tott keze után nyúlt, de mielőtt meg
érinthette volna volna, Zoi ka leeresz
tette kezét.
— Valami rovar repült a sze
membe, — szólt Zorka, ezzel men
tegetve a szemeiben csillogó könyet.
— Jöjjön, Kálmán, a tulipánjaim 
hoz. Ott virágoznak.
— Hiszen ez a leggyönyörűbb pom
pája a színeknek és maga meg szintelenséggel vádolja a tulipánjait?

Pénz
T ö r le sz té se s

Készpénzes Ko’csönt

KIS HIRDETÉSEK.
Woden szá 3 f i l l é r Te«ta< betűkből Q
f l .l l é r Lcrkluebb hirdetés 3 0 f i l l é r

Varró leányok leányt

kert
kerepelt hon

véd ru h a elkészítéséhez. Aki m ár a varríwban jártassággal bír előnyben részesül. Cira
Fazekas Ján o s férfiszabó V I. kör, Tom pa-u.

tanuló
3l/«, 4 és
alapon földbir
teljes e!»
tokra, jövedelm ező bérházukra
látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalból*
I., 11, I l i . helyen, 15-től 70 évig
törleszthető, — remélendő gabona-,
gyapjutermésre előleget, személy regényeket és zenem üveket az Antikvá
hitelt nyújt gazdáknak, tiszviselők riu m könyvkereskedés S z a b ad k á n szem 
nek, katonatiszteknek, kereske ben a g y m n asiam n iiil. A világhírű »Prog■ff* dőknek; előleg mindennemű érték res« cigaretta hüvely fő ra k tá rt Nikotin
es egyptom i papír 100 hüvely egy do
papírokra gyorsan eszközöltetnek. men
boz csak 9 ki, a legfinom abb egy doboz

F olyt köv.

felelői nerkeetU:
D D 0 0 V IC H
I » U B
Laptúl aj (Ionosok : A Z A L A P I T Ó K

Nyilttér.*)
S z ü lő k f ig y e lm é b e !

Intelligens úri házban

Vesz használt tankönyveket

HOFFniA JAKAB
bankbizományi irodája
Budapest, Teréz körút I/A. 111. 8
Képviselők kerestetnek.

A közelgő iskolai beiratás alkal
mával a tolongás elkerülése miatt
azzal a kérelemmel fordulok a t.
szülőkhöz, hogy a vezetésem alatt
álló Antikvárium-könyvkereskedésben
a jövő tanévre szükséges tankönyve
ket az összes szabadkai közép- és
népiskolákra féláron már most sze
rezzék be. A múlt évben használtak
becseréltetnek. Hogy a n. é. közön
ség igényeinek eleget tehessek kérem
mielőbbi szives bevásárlását.
Tisztelettel

csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai
felszerelések bám ulatos olcsók
Kölcsön
k ö n y v tá r h av i d ija 30 kr egyedül az An
tikvárium könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy . választékban csak 1 kr
drbja az /Antikváriumba.

Ügyes vasalónő

D ezsőné

v asaló -

intézetében Bercsényi u. Zálogház mellett
egy önálló m ühelylyel és a h áztartás
hoz szükséges teljes
berendezései biro szabadkai ipáios A jánlatok
iparos czimm el a kiadóhivatalba kéretnek

Nősülni óhajt

Eladó.

nói kézimunka

forgalm ú
1/ArAukfwlÁu gouverirozással, elutazás
B v l v o & v U v o végett, m inden elfogad
ható áron eladó. Bővebbet a kiadóban.

Wesselén yi-utca 298-ik szám

Lipsitz Sándor

a la tt egy ú jo n n an épült ház több lakássa
egyenkint, esetleg az egész ház is bérbe
adandó vagy eladó. Rézsűk Kovács Boldizsár

Surányféle Antikvárium,
szemben a gimnáziummal.
*) E rovat alattiakéit nem felelős a Szerk.

VI. kör, Harmath-utea

K ét deák

egy nagykiterjedésü utcára néző

e g y sz e r b u r i c s a ló d n á l

ház
szabadkézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

és

zsák-

8

t e lj e s e llá tá s r a
felvétetik.

ju tá n y o s

á rb a n

f e lv é te tn e k a

B ácsniegyei
Képes Naptár
kiadóhivatalában :

riszatytliatlati cíftonMS KLADEK és HAMBURGER
b á r m ily s z ín b e n é s
a la k b a n k é s z ít =

- Czime lapunk kiadóhivatalában.

A S z é c b é n y i-té r e n

könyvnyomdája

Szabadkán, cdítty-piac.

fürdőszobával
esetleg istállóval

n o v e m b e r 1-től k ia d ó .
Tudakozódni lehet Vl-dik kör,
Széchenyi tér 99. sz. alatti Keinényféle füszerüzletben.

Kladek és Hamburger
könyvnyomdája.

Utazás
tfaVrböl
mindet?

szombaton

fraiida Elitig.

n e v e iő - és ta n in té z e t

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

(Budapest m ellett, vasúti, posta-, távírda- és telefon-állom ás).

randa Élnie 8écs,
=

nyilvánossági joggal, Rákospalotán,
Az intézet nyilvános nyolc osztályú főgymnasiumában, pol
gári és elemi iskolájában a tanév szeptember hó 1-én kezdődik.
A kiállított bizonyítványok államérvényesek.
Az intézet öt holdnyi parkban, egészséges helyen fekszik. Az
ellátás mintaszerű.
A növendékek lehetnek bennlakók és bejárók.
Értesítővel szolgál
a z ig a z g a tó s á g .

IV.. Weyringergasse 8.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

k
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