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A mindenkit érdeklő rendele t.lanul szép ósá go t mond, -
számit a tanítókra, kikről tudja,

Nem lep meg bennünket, mi
kor olvassuk, hogy L u k á c s  
György, az uj közoktatásügyi 
miniszter a tüdövész elleni akció 
tárgyában a tanfelügyelőknek 
rendeletet adott ki. Szinte vár
tuk tőle. A miniszternek már 
főispán korában kedvenc témája 
volt a tüdövész ellen való véde
kezésre a társadalmat megnyerni. 
Tudjuk, hogy az ö kezdemé
nyezésére akar most az elnök
lete alatt álló „József kir. herceg 
szanatórium egyesület" az or
szágban több gyógyító házat 
felállítani, tüdőbetegek részére. 
Hanem az mégis szokatlan, hogy 
az, aki alig foglalta el uj pozí
cióját, már is a legnagyobb 
körültekintéssel, oiy nagy apa- 
rátussal indul a nagy munkához.

Fölösleges szófecsérlés volna 
azon keseregni és újságírói köz
helyekkel ismételten tudatni, hogy 
hazánkban, különösen a szegé
nyebb néprétegekben mily gyil
kosán tombol a tüdövész. A 
gyakorlati ember széles látó-

Nyugalomba vonuló állam  
titkár. Mint a „Budapesti Tudósító* 
órtesül, a hivatalos lap egyik leg
közelebbi száma közölni fogja a 
Tarkovich József miniszterelnökségi 
államtitkár nyugdíjaztatásáról s az 

körével jól mondja a közokta jövőben hiányozni ezen beteg-j Osztrák-magyar bank alkormányzó- 
tásügyi miniszter, hogy már a ség ellen tárgyaló védekezés, Jjává való kineveztetéséről, nemkülön 
népiskola kövessen el mindent m ert minden olyan olvasóköny- ben Márffy Albin dr. pénzügyminisz- 
a test ellenálló képességének j vet, melyből a tödöbetegség é s , tériumi miniszteri tanácsosnak mi- 
tokozására, a tüdővész az iskola i az az ellen való védekezés, a ; niszlerelnökségi államtitkárrá való 
utján ne terjedjen, az iskolai!gyógykezelés hiányzik, nem en- kinevezéséről szóló legfelsőbb elha- 
munka a tüdővész iránt valóJ gedélyez a jövőben. tározást.
hajlandóságot ne fokozza, ha-í Rendkívüli jelentőséget látunk I —
nem csökkentse. Mindent meg e kijelentésben, mert ahány ol A zentai szociáldemokraták va- 

irja a mély kon-j vasókönyvet átlapoztunk, abban sárnap délután 4 órakor népgyülést 
hogy a , minden csodabogarat felfedez-

kell tenni 
cepcióju körrendelet
nép gyermekeit a betegség tér-Hűnk, de vajmi keveset abból: 
jedésének módjáról, a terjedés! ami a népnek igazában hasz- 
meggátlásának eszközeiről fel- j nára van.
világosítsuk és a gyermekek; rí, mi fontosabb a tengeri 
utján ezeket az ismereteket a kígyók életrajza, vagy a hazai 
szülői házba eljuttassuk és ér- J embermentés feladata? A nem-
vényesittessük.

A leghatalmasabb fegyver tehát mellékmondatok szajkó módra
a felvilágosítás, a melylyel a 
népiskola a gümökor, a tüdö
vész ellen síkra szállhat.

Amikor a népéletet ismerő 
miniszter a humanizmus ez egy
szerű hangján oly elvitázhatat-

hogy a magyar néptanítói kar 
hivatása mélyen belevág a tár
sadalmi teendők kérdésébe is.

Hála Isten, el lehet mondani, 
hogy a mai modern tanítói tá 
bornak e kijelentésben nincse
nek skrupulusai, sőt a becsülés 
hangján szólhatunk a tanítók 
működéséről, mely hova tovább 
fejlettebb, egységesebb kulturá
lis szempontból értékesebb, a 
nemzetgazdaság szempontjából 
egyre nélkülözhetetlenebb lesz.

Ebben segít nekik a kultusz- 
miniszter, ki a tüdövész elleni 
akcióban, most is mindent el
követ, hogy az embermentés 
szolgálatába belevonja az égész
társadalmat s iparkodik meg- jen a tanító — nagyban meg
ismertetni a legalsó néposztály- 
lyal is a tüdövész romboló m un
káját, igyekszik felvilágosítani a 
legszegényebb néprétéget, hogy 
a tüdövész ellen sikeresen lehet 
védekezni és hogy védelmünk 
emberbaráti és hazafias köte 
lesség. A legszegényebb iskola 
olvasókönyveiből sem lóg a

zet igazán nem él meg a tárgyi

való eldarálásából, de fontos 
állam érdek: hogy a nemzeti erő 
nemzeti vagyont gyűjtsön, már 
pedig ezt csak akkor teheti, ha 
a kenyérszerzés szolgálatában 
egészséges emberek hasítják a

barázdát, izmoskaru iparosok 
ütik a vasat.

A tanítókhoz intézett rende
let bőven ismerteti a védekezést, 
javarészben azokat, melyeket 
lapunk intelligens olvasói úgy 
is ismernek. Mi, amidőn meg
emlékezünk a rendeletről, tulaj
donképen a rendelet lényegét 
akartuk kiemelni, amely nem 
más, mint a z : hogy a néppel 
kell megismertetni a bajt, a 
kárt, a gyógyítást és a védelmet.

A sors rendelésébe csökönyö
sen megnyugvó nép hitét, a 
tanítóknak szívből jövő szava, 
a tanítás igazsága az észszerűen 
bevezetett védekezés, a jól fel
fogott akció — a nélkül, hogy 
a rémről elkeseredetten beszél-

változtatja és rövid időn belül 
érezhető lesz az eredménye.

tartottak az általános és titkos vá
lasztói jog érdekében. Csonka Ferenc 
(Zombor) volt a gyűlés szónoka, aki 
méltatja a kormány becsületes törek
vését az általános titkos választói 
jog törvényre emelése tekintetében 
és elitéli a koalíció politikáját, amely 
a népnek ezt a fontos jogát nem 
veszi kellően figyelembe. A gyűlés 
azután elfogadta az ismert határo
zati javaslatot. Baboják Mihály elnök 
tiltakozott az ellen a vád ellen, a 
melylyel a szociáldemokratákat ille
tik és különösen visszautasította a 
hazafiatlanság vádját. Az egybegyűl

teket törhetetlen kitartásra és szilárd 
tömörülésre buzdította. A gyűlés tel
jes rendben folyt le.

.Megsemmisített törvény ható
sági határozat. Aranyosinaróthról 
jelentik: Barcsvármegye törvényható
sági bizottságának július 17-én tartott 
közgyűlésben az adók és újoncok 
megtagadását kimondó határozatát 
a belügyminiszter ma érkezett leira
tában megsemmisítette. A terjedelmes 
niegokolás kiemeli, hogy az adók 
tényleges behajtásáról és az újoncok 
tényleges kiállításáról nincs szó. Ily 
rendeletet a kormány ki nem adott. 
A polgárok jogosultak az adót önként 
fizetni és katonának önként beállani 
és a megye határozata a polgárok 
ezt a jogát sérti. A községek a 
törvény értelmében a befolyt adókat 
beszolgáltatni kötelesek. Az alispán 
a belügyminiszter leiratát külön — 
Összehívandó rendkívüli közgyűlés 
elé fogja terjeszteni.

í Magyar politikusok Bécsbcn.
Bécsből jelentik nekünk: br Bánffy 
Dezső ma reggel Budapestről ideér
kezett. — Kossuth Ferenc fürdő- 
használat után az este Karlsbadból 
szintén Bécsbe érkezett és a Magyar 
király szállóban vett lakást.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. aug. 27.

A tegnapi nap a propaganda napja 
volt. Ötvenhat város és községben 
nyilatkoztak a szociáldemokraták az 
általános és titkos választói jog 
mellett.

A válság ebbe a részébe uj mo
mentum is vegyült a tegnapi nappal. 
A nemzetiségek, tótok és románok 
az általános választói jog mellett fog
lalnak állást.

Teljesen elütő álláspontot foglal
nak azonban el a szerbek. A szerb 
radikálisok lapja a „Zastava" napok 
óta hirdeti, hogy a szerbeknek nem 
kell az általános választói jog, nem 
pedig azért, mert ez is a magyar
ságnak válik javára. Akik tehát a

A  t. szü lők  és ÍH iiu ló-Ifjiiság  sz iv e s  f ig y e lm é b e !

kjzép ajándékban részesül mindazon tanuló,
K B É C S I  A . N Á N D O R  vásárolja be tankönyv és rajzszerszükségletét, hol is az összei tanintézetekben, az iga’gatóságok által előirt tankönyvek ,
___ főzetek és rajzeszközök nagy választékban jutányos árakon szerezhetők be, nemkülönben iskola-táskák, könyvhordó-

K öny V k e r e s líe u e N é D e n  szljjak, tolltartók, vonalzók, rajztáblák, zseb-tlntatartók, fekete és színes tin ták , tusok, festékek nagy raktára.______
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választási jog általánosítása révén a 
nemzetiségi mumustól féltek, ám ol
vassák el a szerb radikálisok elmél
kedését és be fogják látni, hogy a 
nemzetiségi veszedelemtől nincs mit 
tartanunk.

A holnapi nappal érkezik haza 
Budapestre Kossuth Ferenc, a szö
vetkezett ellenzék elnöke, aki három 
hetet töltött Karlsbadban.

Politikai körökben ma az a hir 
járta, hogy Lukács László volt pénz
ügyminiszter Ischlből Karlsbadba uta
zott és ott Kossuth Ferenccel hosz- 
szasabban konferált volna. Ez a hir 
semmi irányban sem nyer megerő
sítést bár nem valószínűtlen.

Politikai körökben azt hiszik, hogy 
a nyugalmat egyelőre mi sem váltja 
fel. A kormány megvárja a szeptem
ber 15-iki ülést, ott megteszi előter- ' 
je9ztését és csak azután dönt a to
vábbiakra nézve.

A háború.
Portsmouth, aug. 23. 

Több jel arra mutat, hogy Japán
holnap uj javaslatot fog előterjesz
teni, amely még néhány napi ta
nácskozást tesz majd szükségessé. 
Takahira tegnap este Witle lakásán 
értekezett az utóbbival. Takahira 
kérte Wittét, hogy ebéd előtt meg-
látogathassa őt, de a látogatást Witte | mjnj en évben, úgy az idén is, meg
kérésére este fél kilencre 'halasz
tották.

Portsmouth, aug 27. 
Takahira japán békekövet kérésére,

a ki mindeddig nem kapot t értesítést
Tokióból, elhatározták, hogy a leg- i gyászistentisztelettel kezdődik. Innen 
közelebbi béketárgyalás csak kedden ! a testületek 10 órakor az állomás
délután 4 órakor lesz.

Pári-í, aug. 28.
A lapok mind igen pesszimiszti- 

kusan nyilatkoznak a béketárgyalá
sok állásáról. Azt állítják, hogy a 
cár beleegyezett Szachalin szigetének 
kettéosztásába, de hadi kárpótlás fize
tésébe semmi szin alatt sem akar 
beleegyezni.

előtt a közigazgatási bizottság munkás |
í n lL of Inn ‘ínvti | ügyi, ^lebbviteli és árvaügyi bízott-'
üvlKUMUlI ( llljd . ; ságai tartottak ülést Bezerédj István

Egy bünbeesett cselédleány rejtó- főispán elnöklete alatt. Holnap dél-
lyes esete foglalkoztatja most a rend
őrséget, mely a legerélyesebb nyo
mozást indította meg, hogy a bűntény 
minden részletébe világot derítsen.

Fodor Mária cselédleányt, ki H. 
helybeli kereskedő Ifeolgálatában ál
lott. szombaton reggel egy szülésznő 
a közkórházba vitte gyógykezelés 
végett.

A leány a kórházban meglepő vallo
mást. tett Néhány órával ezelőtt, a kora 
reggeli órákban szolgálatadója laká
sáról a kórházba indult, de útköz
ben a bajai temető közelében fáj
dalmak fogták el és egy egészséges 
gyermeknek adott életet.

Hogy szégyenét eltitkolhassa, az 
uj szülöttet a Kálvária melletti 
árokba tette és visszajött a városba, 
hol a szülésznőt kereste föl.

A rendőrség a rejtélyes ügyben 
azonnal megindította a nyomozást 
és a köri rendőrbiztos a helyszínére 
ment, hol azonban az uj szülöttnek 
nyomát sem találta.

A nyomozás eredménye azt mu
tatja, hogy a lelketlen anya vallo
mása nem felel meg a valóságnak, 
de az is lehetséges, hogy a kisdedet 
a kóbor kutyák marcangolták szét.

A cselédleány gazdája a rendőr
ségnél jelentette, hogy a szülés előtti 
állapotban a kórházba akarta szállít 
látni, de a leány erre nem volt 
hajlandó, azon kifogással élve, hogy 
neki van pénze, melyért gyógykezel
ted magát.

A bűnét tagadó lelketlen anya 
tettének kiderítésére, melyet mind
eddig a titokzatosság homálya fed 
a rendőrség a legmesszebb menő 
nyomozást folytatja.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és m m im . Nvitv a 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos Vásár. Augusztus 27 és 28-án 
Zouiborban.

Országos vásár. Szeptember 3. 4. 5. 
Szabadkán.

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

— Erzsébet k irályné em léke
zete. A szabadkai máv. altiszti kör

dicsőült királynénknak, Magyarország 
nagyasszonyának emlékezetére szep
tember hó 11 én a szabadkai állomás 
Erzsébet parkjában gyászünnepélyt 
rendez. Az ünnepség délelőtt 9 órakor 
a szt. Teréz templomban tartandó

parkjába, a királyné szobrához vo
nulnak. Az ünnepség programmja a 
következő lesz: Hyrnnusz, énekli az 
ipartestületi dalárda. Ünnepi beszéd, 
tartja Bagó István az altiszti kör 
elnöke. „Szent az érzés", énekli az 
ipartestületi dalárda. Alkalmi beszéd, 
tartja ifj Bagó István. Alkalmi sza- j 
valat, előadja Gajer István. Szózat,1 
énekli az ipartestületi dalárda-

— Ülések a városházán. Ma dél-'

előtt a csütörtöki közgyűlést előké
szítő tanácsülés lesz megtartva, me
lyen a még beérkezett ügydarabokra 
fogják a tanácsi javaslatokat elké
szíteni.

— Uj vonatpár Szabadka és 
Baja között. Szeptember 1-ével az 
utazó közönségnek régi óhaja fog 
teljesülni. E naptól kezdve ugyanis 
Szabadka és Baja között még egy 
vonatpár fog közlekedni, melyek a 
gyors összeköttetést idézik elő úgy 
a főváros felé, mint pedig a Bajáról 
közlekedő vonatokkal. — A reggeli 
gyorsvonat után. mely a Budapestről 
érkezik, azonnal összeköttetés lesz

Baja felé, hova a vonat 12 óra 48 
perckor fog érkezni s Baja felől 
délután 6 óra tájban fog az uj vonat 
ideérkezni, úgy hogy fölfelé is meg 
lesz a gyorsvonattal az összeköttetés.

— Ünnepeit tűzoltóparancsnok.
A szabadkai önkéntes tüzoltótestület 
tisztikara és legénysége szombaton 
este megható ünnepséget rendezett 
Wenczel Lajos parancsnok tisztele
tére névnapja alkalmából. A teljes 
számban megjelent tűzoltóság ezzel 
is dokumentálta példás hírnevű együtt
érzését és tagok tiszteletének meg
nyilvánulását a vezetők iránt. A va
csora alatt egymást érték a felkö
szöntők. melyek mindannyi babér
levelekként fűződnek a sokérdemü 
parancsnok működéséhez. Az első 
felköszöntőt az altisztikar nevében 
Kopunovich Máté, a tisztikar nevé
ben pedig Petonszki József mondotta. 
Beszéltek még Olasz István, Szaba
dos Béla, Milassin Andor, Gaál Fe
renc, íspanovich Mátyás s többen. 
Az ünnepelt parancsnok többször 
meghatva köszönte meg a kitüntető 
figyelmet, további összetartásra és 
ügybuzgóságra serkentve bajtársait.

— Temetés. Wébel Jánosnak, a 
szabadkai főgymnasium elhunyt jeles 
tanárának temetése tegnap délfitán 
ment végbe óriási részvét mellett. 
Már jóval a kitűzött idő előtt meg 
telt a Kölcsey-utcai gyászliáz udvara 
a helybeli paedagógusok és a sok volt 
tanítvány köréből megjelentekkel, 
úgy hogy a szertartás megkezdése 
után jövők már valamennyien az 
utcára szorultak. A gyászszertartást 
Jeszenovich János szt. györgyi plé
bános végezte, azután feltették a 
sokaktól megsiratott derék tanár 
földi, maradványait magába rejtő 
díszes érckoporsót a koszorúktól 
borított négy lovas gyászkocsira s 
s megindult a menet a temetőbe, 
hol a sírnál Kosztolányi Árpád fő- 
gymoasiutni igazgató mondott isten 
hozzádot a „révbe ért hajójában 
nyugvó tanártárs"-nak, ki végre örök 
időkre elnyerte az annyira óhajtott 
nyugalmat.

— Weinberger Lajos meghalt.
Nehéz megszoknunk, hogy akit min
dennap láttunk, akit itt mindenki 
ismert, örökre eltűnjék körünkből. 
Az enyészet örök törvénye kimondta 
reá is az ítéletet. Weinberger i.a- 
jos a város bőkezű kereskedője 
tegnap délután csendesen elhunyt. 
Egy éve küzdött az elhatalmaskodó 
kórral, amelyet az ő vastermészele 
sem tudott legyőzni. Már minden
képen azon volt, hogy a szenvedé
sekre, melyeket a legkinzóbb betegség 
a máj vész igézett elő* embertársai 
ne tudjanak Halála bár nem volt 
váratlan, mert orvosai már régebben 
lemondtak felgyógyulásáról, széles 
körökben, ahol kissé markáns, de 
mindenképen úri egyéniségét ismer
ték, mély és őszinte részvétet keltett. 
Elhunytét özvegye és két leánya 
siratják. Temetése holnap délután 
4 órakor lesz.

— Estély Palicson. A Nemzeti 
Kaszinó igazgatósága ez utón hozza 
tudomásra, hogy ez évben negyedik 
nyári táncmulatságát Palicson a nagy
vendéglő termében f. évi szeptember

hő 2-án, szombaton esti *8 érakor 
tartja meg, amelyre a t. tagokat és 
családjukat meghívja. Külön meg
hívók vem bocsáttatnak ki. Belépő
díj nincs. Az éj folyamán külön vil • 
lamos kocsi1 közlekedésről gondos
kodva lesz.
« — Crtóvits Ilona festőnő rend

szeres oktatást ad természet után 
fej, alak, és akt olaj-tempera gona- 
sehe akwarell festésben, pasztell é3 
szénrajzban. Továbbá iparművészeti 
munkákban úgymint fa- bőr- bár
sonyra égetés selyem gazé, gobelin 
majolika festés. Havonkint 12—20 
korona. Értekezni lehet 1. kör asz
talos-utca 304. szám.

-  Városi földek bérbeadása.
Múlt kedd óta tart az árverés, ame
lyen a város tulajdonát képező tom
pái földeket adják haszonbérbe, az 
eiedmény már eddig is meglepően 
kedvező. A 25 évre bérbeadott hó
in: ikföideknél, melyek eddig úgyszól
ván jövedelmet sem hajtottak, most 
62 korona átlagot értékel s ez egy 
évre őszi vetés alá kiadott földeknél 
is 60—70 kori na az állag. Innen 
van, hogy az árverés eddigi ered
ménye szerint a haszonbéri összeg 
máris 6000 koronával múlja fölül a 
költségvetési átlagot.

— Hirdetési oszlopok. A hirde
tési oszlopokra tegnap délelőtt tar
tották meg az árverést. Ajánlatot 
nyújtottak be Kladek és Hamburger 
és a Krausz és Fischer cég. A két 
ajánlat fölött a tanács legközelebb 
dönt.

— A szőlő tulajdonosok fo
gyasztási adója. Dr. Biró Károly 
polgármester a pénzügyminiszter 
rendelete értelmében a szőlőtulajdo
nosok borfogyasztási adójának ked
vezménye tárgyában hirdetményt 
bocsájtott ki, mely szerint azon 
szőlőtulajdonosok kik e kedvezmé
nyes 6 kor. 70 tillérnyi fogyasztási 
adó fizetését igényelik jogaik érvé
nyesítése céljából szeptember hó 
1 -ig illetve szüret megkezdése előtt 
a javadalmi hivatalba a megkívánt 
adatok bemondás véget jelentkezze
nek.

— Rablótámadás a vajgyárnál. 
Szombaton éjjel fél 11 óra tájban 
Mezei István nevű napszámos a vaj
gyár közelében, egy teljesen elhagya
tott helyen megtámadta a társasá
gában levő Kerekes Antal nevű nap
számost s miután alaposan helyben
hagyta, erőszakkal elvette a kabátját, 
kalapját és a papucsait s azulán 
elillant. A feljelentés folytán a rend
őrség az eljárást megindította s az 
időközben előkerült tettest letar
tóztatta.

Szurkálás a Batthyány utcá
ban. Benyák Pál V. köri napszámost 
tegnap este 10 ói a tájban eddig is
meretlen tettese a Batthyany-utcában 
megtámadta, bicskával könyökön 
szúrta s aztán elfutott. A megtáma
dott súlyos sebét a mentők kötöz-«
lék be s lakására szállították.

— Öngyilkos gulyás. A városi 
raktárban ma reggel ismét egy vá
rosi alkalmazott vetett önkezével vé
get életének. Szabó István 19 éves 
városi kisgulyás ma kora reggel, fél 5

í o r x á s  Í r ó -  é s  r a j  22^22 e z e l ^ z l o e z z !
Az összes 

tan-
in téze te ién
használatid*

előírás
szerint

Kapható^ KonyV- és papirKercsKedésében Szabadiján.
I L á S T  M  M i n d e n  b e v á s á r l ó  m e g l e p ő  c s i n o s  a j á n d é k o t  k a p ! !
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órakor a városi raktár helyiségében 
egy gerendára akasztotta föl magát 
s mire tettét észrevették, meg volt 
halva. Hozzátartozóinak állítása sze 
rint más oka nem lehetett végzetes 
elhatározásának, mint hogy nagyon 
szivére vette a dorgatoriumot, mely
ben atyja részesítette, mert tegnap 
a kelleténél többet ivott. A fiatal ön
gyilkos hulláját a bajai temető hulla
házába szállították, hol holnap fogják 
felboncolni.

— Orvosi körökben már régi 
ismert tény, hogy a Ferenc József 
keserüviz valamennyi hasonló vizet, 
tartós hashajtó hatása és említésre 
méltó kellemes izénél fogva, már 
kis adagban is tetemesen felülmúlja. 
Kérjünk határozottan Ferenc József 
keserüvizet.

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

TANUGY.
Értesítés. A közs. polg. fiúisko

lában, az eddigi szokástól eltérőleg, 
a felvételi és javító vizsgálatok szep
tember hónap első napjai helyett, 
augusztus hónap: 29., 30. és 31. 
napjain d. e. 7 —12 óráig tartatnak 
meg; a beírások pedig szept. hónap 
1., 2., 4. és ő-én eszközöltetnek, 
ugyancsak mindenkor d. e. 7—12 
óráig. Figyelmeztetnek a t. szülők, 
hogy a kik gyermekeiket a polg. isk.
I. oszt. óhajtják felvétetni: az isk. 
bizonyítványon kívül, még kereszt- 
levelet és ujraoltási bizonyítványt is 
magukkal hozni tartoznak; mely 
okmányok közül, ha bármelyik 
hiányzik is: a jelentkezés figyelembe 
nem vétetik. Szabadka, 1905. év 
augusztus hónap 28. napján. Az 
igazgatóság.

Iiinen-onnan.
Csendesen ballag fával megrakott 

szamara után egy vadászerdei atyafi 
amidőn szembe találkozik a bor
béllyal.

— Menyiért adja kend a szamár 
terhét? — kérdi a borbély.

Az atyafi olcsón megalkuszik vele 
és lerakja a fát a szamár hátáról. 
A borbély azonban a nyerget is 
követeli, mert szerinte a szamár azzal 
is meg volt terhelve.

óz atyafi végre sok szószaporitás 
után azt is odaadja.

Kerül-fordul az idő, az atyafi 
egyszer csak beköszönt a borbélyhoz.

— Mennyiért borotvál meg kend 
engemet meg utitársam at?— kérdő.

Tiz-tiz fillérért ! — válaszolt vissza 
a borbély.

Miután az atyafit megborotválták 
az kimegy és behozza a szamarát.

— No majsztram, most utitársa- 
mon van a sor, vagy borotválja 
meg, vagy adja vissza a nyerget.

* **
A: Borzasztó időket élünk.
B: Hogy hogy ?
A: Rémitő napok következnek 

reánk.
B: Miért ?
A: Karácsony is péntekre esett.
B: Hát aztán?
A: Uj év is péntekre esik. Tudod 

mi volna még ehhez valóságos csa
pás ?

B: Mi?
A: Ha az uj év tizenharmadikára es

nék.

táviratok.
Iínlilógyilkoaság.

Déva, aug. 28. Totesd mellett bor 
zalmas rablás történt. A hátszegi 
vásárról két bánáti marhakereskedő 
kocsin ment Totosd felé. Útközben 
három ember rájuk támadt, iszo
nyúan megcsonkították a két keres
kedőt, kirabolták és az árokba dob
ták, ahol borzasztó állapotban a vá
sárosok találták meg a két szeren
csétlent. A rablók a kocsival elhaj
tatlak. A csendőrség erélyet nyomo
zást indított.

K isértet egy fogyasztási 
szövetkezetben.

Nyitra, aug. 28. A nyitramegyei 
Tardoskert fogyasztási szövetkezeté
ben néhány nap óta különös eset 
foglalkoztatja a lakosságot. A szö
vetkezet üzletvezetője kedden este 
11 óra tájban érkezett haza. Még 
csak a konyha ajtajáig jutott, amikor 
erős ütések zaját hallotta. Majd ki
tört egymásután négy ablaküveg. 
Bemegy a szövetkezeti helyiségbe és 
látja, hogy a tűzhelyen álló vasaló 
két méter távolságra ugrik el helyé
ről. Egy 5 kilogramm zsírral telt 
edény a polcról a padlóra repült, a 
törülközőtartó végiglebeg a szobán. 
A kávéscsészék a polcon minden 
látható külső erő nélkül egymáshoz 
ütődnek és összezuzódnak. Az ágy
nemű az ágyból kilódul a szoba 
ajtajáig. A megdöbbent üzletvezető 
elküldött a községi tanítóért, aki 
szintén csodálkozva nézte ezt a 
sajátságos tüneményt. — Egy kis 
álló tükör magától leugrik az 
állványról. — Nyitráról is többen 
kimentek már, hogy saját szemükkel 
győződjenek meg erről a majdnem 
hihetetlen dologról.

Szerencsétlenség a ináv. 
főm űhelyében.

Budapest, aug. 28. A máv. keleti 
pályaudvari kocsifőmtihelyében ma 
reggel halállal végződő szerencsét
lenség történt. Több munkás azzal 
foglalatoskodott, hogy a gyalugép 
korongjára szijjat illesszenek. A 
munka nem mont, mire odasietett 
Sectius Ferencz 48 éves szíjgyártó 
és segédkezett. Közben elveszítette 
az egyensúlyt, elesett és belezuhant 
saját szíjgyártó késébe, amely ke
resztül döfte. Elsiettek többen a csö
möri ut 30. száma alatt lakó orvos
hoz, aki azonban kijelentette, hogy 
pénz nélkül nem megy ki. Erre a 
mentőkhöz fordullak, de mire azok 
kiértek a szerencsétlen elvérzett. 
Ugyanekkor a korong szíjjá fejbe- 
vágta Gál Mihály 80 éves embert. 
Bevitték a Rókus kórházba.

Forradalom  Szibériában.
Magdeburg, aug. 28. A Magde- 

burger Zeitungnak jelentik Pétervár- 
ról: Irkutskból és Toborskból oda
érkezett hírek szerint Szibériában 
több városban kitört a forradalom. 
A tomszki kormányzót fényes nappat, 
nyílt utcán agyonverték.

Összeégett flu
Budapest, ugusztus 28. Németh 

József fodrász, 7 éves fia az Illés- 
utca 4 szám alatt magára rántotta 
a lámpát, mire észrevették, a kis 
fiú borzalmassan összeégett. Bevit
ték a Stefánia-kórházba, ahol hal
doklik.

SPORT.
Vivóakadéuiia Baján. Santelli 

Italo mester, aki a nyár egy részét 
Baján töltötte, hol a Bajai Nyári 

í Vivótársaság vivótanfolyamát vezette, 
i szept. 2-án vivóakadémiát rendez, 
melyre többen fognak a fővárosból 

| is lerándulni.

R E G É N Y  C S A R N O K .

A  H A R E M N O .
Ir ta : Ouguvich Imre. 15

— Zorka, búcsúzni akar tőlem ? 
El akar űzni? Megbántottam? kérdé 
Kálmán. És ha volt hangjában szo
morúság, volt a boldogság kifezésé- 
ből is. A csengése olyan volt, mint 
mikor a szeplőtelen hűség búcsúzik, 
könyező társától, hogy az epedve 
keresett szerelmet siethessen üdvö
zölni ?

— Búcsúzni? Nem akarok. Hogy 
elakarnám űzni ? Kell-e űzni azt, 
akit az élet boldogságának befejezése 
édesget? Megbántott-e? Megbánt
hatni-e azt, akinek egyetlen gondo
lata, egyetlem érzelme másnak a 
boldogitása ?

Kálmán öntudatlanul ragadta meg 
Zorka kezét, emelte ajkaihoz s égette 
forró csókjaival.

—Nem, Zorka, a mi barátságun
kat semmi sem zavarhatja rneg; 
még te magad sem, És ha úgy is 
lesz, amint gondolod, a barátságod 
ott lesz szerelmünk körül, részese 
lesz boldogságunknak. Zorka, meg
valósítjuk a földön az érzelmek szent 
háromságát.

A leány tűrte, hogy a férfi csó
kokkal borítsa kezét: de Kálmán 
önkénytelen vallomására az arca 
égni kezdett, az ajkai kinyíltak, 
mintha a szivét megtöltő fájdalmas 
érzelmek minden csepp vérét a fe
jébe nyomták volna. Szabad kezével 
fejéhez kapott s nyílt ajkairól a 
szívből felrohanó vér sóhajt erősza
kolt ki. Néhány pillanatig mozdulat
lanul állt, s csak mikor az akarat kiszo
rította a szívből a féktelenkedő érzel
meket, s a vér visszatérheti a régi 
helyére, akkor szólalt meg azon a 
kedvesen csengő hangon, mely ba
rátságra tanít, ártatlan szeretetet lop 
a szivekbe.

— Kálmán, sokáig elmaradtunk, 
Siessünk vissza Nézze, ott van még 
a kis megmentett báránykánk is, jó 
lesz ha hárman megyünk viszza.

Azután lassan az udvar fejé in
dultak, középen a kis leány, jobbján 
a tulipánokkal ékített Zorka. balján 
Kálmán. Csak az udvaron, Olgának 
villogó tekintete és arcának a sze
mek villogásánál csak feltűnőbb sá
padtsága juttatta eszébe Zorkának, 
hogy tulipánokkal van ékítve. Most 
már azonban lénye fölött az akarat 
volt az ur, mely e pillanatban Kál
mán boldogitását ismerte csak cél
nak. Tudta, hogy Olgában a tulipá
nok ragyogása a szenvedély tüzét 
lobbantotta lángra. Hamarabb be
látott akaratlanul is Olga lelkének 
titkába, mint ez az övébe. Érezte, 
nem is érezte, hanem tudta, hogy 
beszélnie kell.

— ugy-e oar megijedtek a gróf
nők, de a kicsikének semmi baja 
sem történt. A haja beakadt a le- 
logó fagalyba s ez ijesztette meg. 
Hamarosan lebogoztuk a kicsikét a 
galyról, s megengedtem neki, hogy 
hálából tulipánokkal koszoruzzon 
meg. Ugy-e Kálmán, milyen kedves

! volt a kicsike ?
Kálmán, ha megbirt volna szólalni, 

elmondta volna az igazat. De Zorka 
magaviseleté a boldog sejtést kel
tette lelkében, hogy a vágy, mely hóna- 

' pok óla égeti lelkét s melyet csak Olga 
elégíthet ki, megvalósulhat Érezte, 
hogy Zorka tisztán olvasott Olga

Ma már minden ember Hídja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenezia-Fluid =
csak „KATÓN A-féle* „K. A. ‘ v éd jeg y g y ei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-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.
j, , . Budapesten: Török József gyógyszertára;

ap íato 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 véleményezve

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű

csak „K A T O N  A -féle* k. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
na£Y gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszer! 
megerősiti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál s tb .- n é l .--------------

ífcr* Megvizsgálva és véleményezve
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1elkében, s magaviseletével, szavaival 
azt árulja el, amit ott olvasott. És 
a boldogságnak ezt a sejtését nem 
zavarhatta meg; félt hogy azt sérti 
meg az őszinteséggel, akit minden
kitől meg akart óvni.

Folyt. köv.

Két deák KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vnstug betllkböl ©  
f i l l e r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

felelői iierköiitC:
D U Ö O V I C H I M R E  

I.aptnlajdonosok : A Z A L A I* í T Ö h 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

eg y  szerb  ú r i e sa lá d u á l
te lje s  e llá tá s ra

felvétetik. — Czime lapunk kiadó- 
hivatalában.

Bicikli. Egy jó karban levő bicikli el
adó. I. Wesselényi-utca 2 IS.

A S z é c h é n y i-té r e n
Eladó. ÍX yi.iu női kézimunka
L A1*AVL Aíl Átt gouverirozással, elutazás AVI v&lLvUvu végett, minden elfogad

É r t e s í t é s .
Van szerencsém a n. é. közön- 

ségnek szives tudomására adni, hogv 
helyben, Deak-utca, dr. Szilasi-fele 
házban, Havas Ferenc mollett —. 
szeptember l-én egy, a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen 
ujjonnan berendezett

Nyilttér.*)
S zü lő k  fig y e lm éb e!

A közelgő iskolai beiratás alkal
mával a tolongás elkerülése mialt 
azzal a kérelemmel fordulok a t. 
szülőkhöz, hogy a vezetésem alatt 
álló Antikvárium-köny vkereskedésben 
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.

nagy úri lakás
fürdőszobával

esetleg  istá llóval

n o v em b er  1-től kiadó.
Tudakozódni lehet Vl-dik kör, 

Széchenyitér 99. sz. alatti Kemény- 
féle füszerüzletben.

ható áron eladó. Bővebbet a kiadóban. női Kalap- h  " W j
Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gyniiuisiumnntl. A világhírű >Prog- 
re8< cigaretta hüvely főraktár < Nikotin 
men es egyptomi papir KW hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
könyviár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében Képes le
velező lapok nagy választékban csuk 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Intelligens úri házban

HoafeMMzletet

Tisztelettel
L ipsitz Sándor

Surány-féle Antikvárium, 
szemben a gimnáziummal.

VI. kör, Harmath-ntea
egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
látásra felvétetik. Óim a kiadóhivatalban*

Ügyes vasalónő K,ilMzsóné vasaló- 
intézetében Bercsényi u. Zálogház m ellett. 
Ugyanott egy 14 éves leány tanú ónak 
felvétetik.

nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
számi tok.

í)ús Válaszúi: jy n m e lí rnhácsliíijbati 
5s ayenueli-natapoKbaa.

Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztosítják a n. é. kö
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
nyeknek is képes leszek megfelelni.

Becses pártfogásukat kérve
maradtam kitűnő tiszteletlel

S te in  M a r isk a .
Ugyanott tanuló leányok felvétetnek.

) E rovat alattiakért nem felelős a Szcrk.

Ü z l e t  k i á r u s í t á s ! szabadkézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

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

minden elfogadható Kosár- éS zsák-
ÍS

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

tisztelettel

jegyeket
elszaHithatlao MrtoaWl

b á r m ily  sz ilib e n  és  
a la k b a n  k é sz ít  =

f a r a g ó  ML
(Edénypiac.)

Kiadok és Hamburger
könyvnyomdája.

n y i lv á n o s s á g i  jo g g a l ,  R á k o s p a lo tá n ,
(Budapest m ellett, vasúti, posta-, távírda- és telefon-állomás).

Az intézet nyilvános nyolc osztályú főgymnasiumában, pol
gári és elemi iskolájában a tanév szeptember hó l-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 i g a z g a t ó s á g .

D E U T S C H  A L B E R T
Gyermek fűzős cipő

barna v. fekete.

czip5ral{fóra Szabadka, főtér 1 s z í

Valódi Goodyear „Vilg-czipő, a ielenHor 
elismert legjobb cipője.

leány fűzős cipő
fekete v. barna.

Férfi ezugos tartós 

Férfi fŰZŐ8 Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxcpő

ft. 2-50 A cipők meg
óvására a leg
jobb a NORMA 
és ROYAL-i

itt Női ezugos cipő ft. 2 50

Tiszti cipő borjubőrből
Goodayer varrott.

Á bőrt tartóssá tesei 
és szép fényt köl

csönöz.

Férfi fűzős cipő bői, elegáns >1 4.
Férfi fűz. cipő Chevrauból M 5 5 0

Goodyear varrott.

Férfi hegymászó cipő „ 6.75

Női fűzős cipő, tartós „ 2 75 

Női gombo8 cipő, fekete „  3  —

NÖi fÜZOS CipŐ, barnabőrből „  3 ’ ~

NŐi fél Cipő fekete bőrből »  2* 

Női fél cipő barnabőrből >> 2 ‘25  

NŐI fÜZOS Cipő Chevrauból 4*2 5
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.
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IlfldMMoB eipCjavItáiolr elfogadtatnak is poatosu 

•szkösdltetJMk
Nyomatott a kiadók Kiadok én Hamburger villamerőre berendezőit könyvnyomdájában.




