
III. évfolyam. 200. szám. SZABADKA, 1905. Csütörtök, angnsztns 31.

Előfizetési árak : P O L I T I K A - I  IS T A -F U j J L F Szerkesztőség és kiadóhivatal
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor. MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.
KLADEK éj HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 3. sz.

A béke. I
Két évi irtózattal, vérrel, jaj- I

jal, haldoklók nyögésével teli
háború után megszületett a béke .} *
És nincsen, nem lehet hum ánus 
érzésű ember, aki a béke h iré -: 
nek ne örvendene. De most, a 
háború befejezése után joggal 
kutatjuk a hasznot, ami belőle 
az emberiségre hárult.

Japán anyagilag és közvetle-j 
nül, ha őszintén be akarjuk 
vallani, édes-keveset nyert: aí 
protektorátust Mandzsúria és 
Korea fölött, a Szachalin sziget! 
felét és emellett érintetlenül: 
hagyta Oroszország terjeszkedési 
jogát a távol keleten. |

Hogy fölér-e ez az óriási vér
es pénzáldozattal, amibe került? 
Erre a kérdésre határozottan 
azt felelhetjük, hogy nem. Köz
vetve talán nyert valamit, nyerte 
azt, hogy álmainak megvalósí
tásához közelebb érzi magát, 
annyiban, amennyiben Chiná- 
hoz közelebb jutott s China j 
esetleges bomlása esetén a ha
talmat ezen óriási területen 
könnyebben biztosíthatja ma
gának. ;

• i
Ez azonban ma még nagyon 

problematikus haszon, mert 
hiszen valószínű, hogy a bom
lás esetén az egész Európát 
szemben találja magával, ha 
csak a mostani ellenség, az orosz 
nem lesz szövetséges társa az 
angolszász és a német faj el-} 
lenében, ami épenséggel n in c s ; 
kizárva.

A. protektorátus alá került 
államok mai közgazdasági viszo
nyai nem biztosítanak annyi 
hasznot Japánnak, hogy keres-' 
kedelmének fellendítésében ha- ’I
maros kárpótlást találhatna al 
háborúban hozott áldozatokért. 
Ennek a biztosítása még óriási 
kulturális befektetéseket igényel. 
Es kérdés, hogy mig ezek a 
befektetések gyümölcsözőkké vál
nak, egy újabb váratlan nem 
zetközi politikai konstelláció nem

teszi-e illuzorissá a jövőben a 
nemzetközi kereskedelem révén 
remélhető hasznot.

Erkölcsi haszon azonban van, 
letagadhatlanul. E háború visz- 
szaszerezte az erkölcsi erőnek 
újabban lekicsinyelt tekintélyét. 
E háború megmutatta, hogy a 
nyers erő íölött feltétlenül győze
delmeskednie kell az értelmi és 
erkölcsi erőnek.z

Es ez a haszon fölér még 
azzal is, hogy a harcászati tapasz
talatok újabb milliókkal terhelik 
meg az államokat alkotó n ép ek ! 
vállait.

Magára az orosz államra, mint} 
ilyenre, a háborúból csakis kár i 
háramlóit. Közgazdasági egyen
súlya megbomlott, s a harc
képesség helyreállításához szük
séges megszámlálhatatlan milliók 
még jobban meg fogják bom 
lasztani.

Magára az orosz népre e 
háború azonban erkölcsi haszon
nal járt letagadhatatlanul. Fel
ébresztette az orosz népben a 
népszabadság iránti vágyat. És 
e felkeltett vágy már el nem 
oltható. A népjogokat a cári 
abszolutizmus ezentúl már nem 
hagyhatja ügyeimen kívül. Az 
orosz alkotmány hajnala már 
kezd derengeni, s a nap fel
kelését az abszolutizmus milliók 
vére árán sem nyomhatja már 
el. Ez letagadhatatlanul a há
borúból eredő haszon.

Természetes, hogy ezt a h a sz -. 
not megérzi majd az egész világ, 
mert a népek ezentúl nem} 
az olthatatlan hatalmi vágyak
tól irányított cári abszolutizmus
sal állnak majd szemben, ha-} 
nem az alkotmányos néppel, 
amelynek célja soha sem más, 
mint az érdekek azonosítása, 
nem pedig az érdekek ellen
téteinek kiélesitése.

És ez a haszon megbecsül
hetetlenül nagy, végtelenül nagy 
haszon.

** *

A békére vonatkozó távirataink a 
következők:

Portsmouth, aug. 30.
A japán hírlapírók nagyon dühö

sek a béke megkötése miatt. Azt 
mondják, hogy Komura Japánra nézve 
szégyenletes békét kötött, mely Ja
pánban előreláthatólag belső zava
rokat fog előidézni. A rendőrséget 
megkérték, hogy Komurát lépésről- 
lépésre őriztesse, nehogy valami fana
tikus ember ellene merényletet in
tézzen.

PArls, aug. 30.
A Matin tudósítója jelenti Port- 

smouthból: Az a tegnap még telje 
sen hihetetlennek látszó hir, hogy a 
japánok engedtek, megerősítést nyert. 
Japén lemondott a hadikárpótlásról, 
megegyezés jött létre az összes pon
tokat illetőleg és a békeszerződés: 
aláírása most már még csak napok í 
kérdése. Amikor Pakotilov, Sipov és 
Jermelov o.osz békemeghatalmazot
tak, akik Wittét nem kisérték el az 
ülésre, meghallották, hogy az ülésen 
mi történt, annyira meg voltak lepve, 
hogy elein te  el sem akarták hinni, 
hogy a megegyezés tényleg megtör
tént. Amikor meggyőzték őket, a z : 
egyik orosz békemeghatalmazott igy 
kiáltott fel:

— Ez az első győzelem, melyet 
Oroszország aratott, de ez a győze
lem nagyobb, mint Oyama összes; 
győzelmei 1 }

Wittét, a mikor az ülésről vissza
tért a szállodába, az ott összegyűlt 
újságírók nagy ovációkban részesí
tették, Witte megindult hangon 
mondott köszönetét, kezet fogott 
valamennyivel és aztán visszavonult 
lakásába.

London, augusztus 30.
A Morningpost jelenti Portsmo- 

utból: A japánok hivatalosan kőzlik, 
kogy Szachalin szigetét az 50 ík 
szélességi foknál osztják fel. A ha tárt} 
a békeszerződésben pontosan meg-, 
határozzák. Hivatalosan közzéteszi} 
Japán továbbá, hogy az orosz fog- j 
lyok eltartási dijának megtérítésén1 
kívül nem kap pénzt.

Portsmouth, aug. 30. :
Sato békekövet a japán delegátu

suk nevében a következő kijelentést 
tette: Kezdettől fogva Szachalin szi- 
geténekjátadása és a hadi kárpótlás 
kérdése volt forrása a differenciák
nak és ez a két pont gyakran tette 
kérdésessé az értekezlet kedvező ered
ményét. A mikádó a humanizmus és 
a civilizáció követelményeinek meg

felelően a teljes kiengesztelődést ta r
totta szem előtt és a béke érdeké
ben megbízta a békeköveteket, hogy 
ejtsék el a hadikárpótlás kérdését 
és úgy Szachalinra, mint a többi 
pontra vonatkozólag is, járuljanak 
hozzá olyan § feltételek be, amelyek 
mindkét félre nézve elfogadhatók. Így 
tette lehetővé a mikádo a béke je 
lentékeny müvének megteremtését.

Páris, aug. 30.
A Matin jelenti Portsmouthból, 

hogy Witte egy interviev során ki
jelentette, hogy Oroszország hozzá 
méltó békét kötött. Oroszország nem 
tett olyan engedményt, amely becsü
letébe vagy érdekeibe ütköznék. Azt 
hiszi, hogy a szerződés szövegezése 
még némi időt vesz igénybe, mert a 
japánok eljárása általában lassú. Az 
ezután tárgyalásra kerülő kérdések 
már nem olyanok, a melyek a béke 
létrejövetelét meghiúsíthatnák. A béke 
létrejött és a szerződést alá is fog
ják írni.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1995. aug. 29.

Tegnap megcáfolták, hogy Fejérváry 
Géza báró miniszterelnök a felséghez 
audienciára lseidbe utazik, pedig 
mégis úgy áll a dolog, hogy a magyar 
miniszterelnök a legközelebbi napok 
egyikén audiencián fog jelentkezni. 
Egy a kormányhoz közel álló lap 
meg is jegyzi, hogy ez az audienkia 
a pénzügyi helyzettel kapcsolatos, a 
melyre nézve a felséget Lukács László 
pénzügyminiszter informálta. Annyi 
tehát tény, hogy a miniszterelnök a 
képviselőház összeülése előtt audien
ciára megy, a melyen végleg dön
tenek a kormány követendő eljárá
sáról.

Rendesen jól informált forrásból 
kapjuk hírét annak, hogy a függet
lenségi párt kebelében mozgalom 
indult meg a választói jog dolgában. 
Tudvalevő, hogy a koalíciós pro
gramodból a disszidensek egyenes 
kívánságára maradt ki az, hogy a 
szövetkezett baloldal az általános vá
lasztói jogot kívánja. Most, amikor 
az általános választói jog jegyében 
mozog az egész politika, a függetlenségi 
párt, nehogy népszerűségét elveszítse,
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fölveszi a kérdést, olyan alakban, 
hogy a koatíció programmpontként 
mondja ki, hogy ragaszkodik az álta
lános választói joghoz. Kíváncsian 
lesik ezt illetőleg Kossuth Ferenc 
válaszadását, a ki különösen Őrködik 
azon, hogy a kóalició együttmaradá- 
sát föntartsa, már pedig ennek a 
kérdésnek a felvetése nagy hullámokat 
ver majd fel a baloldali háttérben.

Bunyevác alkapitány.
Felszínre erőszakolni a bunyevác 

kérdést, ez semmiesetre sem tapinta
tos dolog, különösen a mai politikai 
viszonyok között, mikor bunyevácaink 
megmutatták, hogy nem csak - ma
gyar állameszméért, hanem a magyar 
hivatalos nyelvért, a magyar vezény
szóért is lelkesedni tudnak.

E lelkesedés dacára is ráerősza
kolni akarni a városházára a hiva
talos bunyevác nyelvet, nem jelenthet 
mást, mint azt, hogy zavart akarnak 
támasztani, hogy e zavarban politikai 
halászást rendezhessenek a közbéke, 
a polgárság egyetértésének, a város 
fejlődésének rovására.

Ezt akarhatja Vojnich H. József 
akkor, mikor azzal az indítvánnyal 
áll elő, hogy alkalmazzanak a rendőr
ségnél alkapitányt, aki bunyevácul 
tárgyaljon, bunyevácul vegye föl a 
hivatalos jegyzőkönyveket.

Kíváncsiak vagyunk, hogyan visel
kednek ezzel az inditványnyal szem
ben a függetlenségi pártiak, mert azt 
hogy elfogadnák, semmiképen sem 
akarjuk elhinni.

Eszünkbe jut ebből az alkalomból 
egy indítvány, melyet Blau Géza dr. 
az ügyvédi kamarához nyújtott be, 
indítványozva, hogy a kamara ne 
engedje meg a több nyelvű ügyvédi 
cimtáblákat, hanem csak a magyart. 
Ezt az indítvány eltemették, pedig 
van ám az ügyvédek között is negy
vennyolcas.

Az lenne azután a sértő, ha azok, 
akik ezt az indítványt eltemettették, 
ezt az indítvány pártolnák. Nem 
hisszük hogy igy legyen. Nem hisz- 
szük már csak azért sem, meri tudjuk 
hogy bunyevácainkat nem izgathatják 
a hivatalos magyar ny elv ellen csak 
azért, hogy politikai szerepiők kedvé
ért városuk békéjét és haladását 
kockára vessék.

Sikkasztó újvidéki ügyvéd.
Dr. Ivanovics Pál fiatal kora dacára 

egyike volt Újvidék legkeresettebb 
ügyvédeinek. Jó modoráért,* előzé
kenységéért mindenki szerette.

Különösen a szerbek pártfogolták, 
akik úgyszólván minden ügyes-bajos 
dolgukkal hozzá .fordullak jogi ta
nácsért.

Ivanovicsnak nagy volt a jöve
delme, de nem elég. Költséges 
passziói voltak. Nagy összegekben 
játszott az újvidéki kaszinóban s ren
des látogatója volt a budapesti, bécsi, 
kottiugbrunni és lomnici lóversenyek
nek. Játékszenvedélye aztán bűnre 
vitte.

Az újvidéki törvényszékhez rövid 
időn belül összesen kilenc följelentés 
érkezett ellene, melyekben volt klien
sei arról panaszkodnak, hogy Ivano
vics 1000—5000 koronájukat elsik
kasztotta. Az újvidéki törvényszék 
elrendelte letartóztatását. A sikkasztó 
ügyvéd a letartóztatást elrendelő vég
zés kézbesítését nem várta meg, ha
nem megszökött Budapestre s a 
Sándor utca 14. számú házban kis 
hónapos szobát bérelt.

Az újvidéki királyi törvényszék 
vizsgálóbírójának megkeresésére a 
budapesti rendőrség le akarta tar
tóztatni. A detektívek azonban, aki
ket érte küldtek, már nem találták 
a lakásán. A lakásadója elmondta, 
hogy tegnapelőtt hirtelen becsoma
golta a holmiját s miután kifizette 
a hátralékos lakásbért, kihajtatott a 
keleti pályaudvarra.

Valószínű, hogy a délután két óra 
után induló gyorsvonattal Bécsbe 
utazott. A rendőrség most ország
szerte körözi a sikkasztó ügyvédet.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár éa muzaum. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 8-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői

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

SzaptemhAr 8. 9 10. A VII. országos 
iparegyeslileti gyillés Szabadkán.

— Közgyűlési póttárgysorozat.
A holnapi közgyűléshez pótlólag 
még a következő tárgyak vétettek 

I föl: Tanács javaslata a közvágóhidi 
munkálatokra vonatkozólag. Közig, 
bíróság ítélete az árvaszéki Il-od 
aljegyzői állásra. Pest megye közön

ségének megkeresése az 1902. t. c. 
hatályon kívül helyezése. Moson vár
megye közönségének megkeresése a 
nemzeti ellentállás tárgyában.

— Furcsa indítvány. Krmpotics 
Péter V. köri választott törvényha- i 
tósági bizottsági tag a holnapi köz
gyűléshez indítványt nyújtott be, 
melyben az utcatisztitási munkála
toknak vasárnaponként leendő fel-;

! függesztését kéri. Indítványát azzal 
i okolja meg, hogy vasárnap minden | 
; munka szünetel s e pihenő nap az i 
utcaseprőket is megilleti. Ugyan
ugyan kedves Krmpotics uram, Ön 
szerint az Úristen arra teremtette 
az embereket, hogy csak hétközna
pokon éljenek a tisztaságban, a va
sárnapot pedig mely a pihenésre és 
Isten dicséretére van szánva, porban 
és piszokban is eltölthetjük. Bizony- 
bizony, ez az indítvány, a mi véle
ményünk szerint legalább is furcsa.

— Napfogyatkozás. Ma délután 
az emberek bekormozott üvegen át 
nézték a természet egyik legmegha- 
tóbb tüneményét, a napfogyatkozást. 
A nap korongját az átmérő 3/l0 ré
széig födte el a hold. A nappal fénye, 
elhomályosodott s kétesre vált. A I

hőmérséklet az első negyedórában 
1Ü fokkal csökkent. Örvendetes, hogy 
ma már a nép is tudja az égitüne- 
mények okait s az utcán a tudósabb 
élénken magyarázta a kévésbbé tu
dósnak, hogy mi a napfogyatkozás 
oka.

— Közigazgatási bejárás. A
Tavankut állomásnál létesítendő má
sodik kitérő munkálatainak meg
kezdése végett ma tartották meg a 
közigazgatási bejárást. A bizottság
ban a közigazgatási bizottság részé
ről Janiga János dr. a hatóság ré
széről Dembilz Lajos dr. főügyész 
és az államvasutak kiküldött kép 
viselői vettek részt.

— Hirtelen halál a pályaud 
varon. Berényi Lajos gépgyári utazó, 
kinek évekkel ezelőtt Szabadkán vi
rágzó vaskereskedése volt s a Be
rényi és Bittermann könyvkereskedő 
cégnek beltagja volt, ma reggel a 
vasúti állomáson, amint egy padra 
letelepedett, hogy a vonatot, melylyel 
elutazni szándékozott, bevárja, hir
telen rosszul lett és néhány pillanat 
alatt meghalt. Holttestét a mentők 
a bajai temető hullaházába szállí
tották.

— Apponyi-induló, Az, hogy az 
iparos kongresszus alkalmából Ma
gyarország nagyjai városunkba ér
keznek, sugalmazta Bodroghi Károly, 
nyug. zenedei tanárt egy hazafias 
motívumokkal gyönyörűen színezett 
induló megírására, melynek a szerző 
<Apponyi induló> cimet adott. Lel
kesedéssel, tudással és vervvel meg
irt zenemű nemcsak alkalmi értékű. 
Koncepciója biztosítja neki a gyors 
népszerűséget és szerzőnek a jó 
nevet. Felhívjuk a tűzoltó zenekar 
figyelmét erre az uj szerzeményre. 
A kongresszus alkalmából lesz több
féle felvonulás, térzene, az ezek alatt 
játszandó darabok között ez az in
duló bizonyára kiváló helyet foglal
hatna el. A darab beszerezhető Ró 
zsavölgyi és társánál Budapesten, 
ára 1 kor. 50 fill.

— A legújabb betörések. A dr. 
Vojnich Gyula és dr. Barta Antal 
lakásán tegnap elkövetett betörések 
tetteseit a rendőrség erélyesen nyo
mozza, de mindeddig határozott sze
mélyekre a gyanú nem irányul, bár 
majdnem biztosra vehető, hogy töb
ben vettek részt a betöréseknél. —k
Bartha dr. lakásán ma Petich Ernő 
alkapitány helyszíni szemlét tartott, 
mely alkalommal meg lett állapítva, 
hogy a tettesek munkájukat nem 
végezhették be, mert az ezüstnemüe- 
ket, melyeket hogy magukkal vihes
senek. kiválogattak és az asztalra 
helyezték, sietségükben otthagyták.

— Női zenekar az Otthonban.
Az Otthon kávéházban holnap es
tétől kezdődőleg újabb szórakozás
ban lesz része a közönségnek. A 
főváros legkitűnőbb hölgy zenekara 
kezdi meg ugyanis több estére ter
jedő hangversenyeinek sorozatát. A 
zenekar, melynek tagjai közt vannak 
Földesi Szerén ismert hegedű és 
Szabó Irén zongoi amüvésznő, to
vábbá Goldmann zeuekarvezető a 
nemzeti színház tagja, Osztendéből 
visszatérőben ejtette útba városun
kat s programmjának magas szín
vonala és változatossága biztosítja 
részükre az érdeklődést és sikert.

Egyházmegyei hírek. Káp- 
láni minőséiben áthelyeztettek: Beit 
Antal Dunabökényből Sxilberekre, 
Kilbertusz Mihály Szilberekről Hód
ságra, Kindl Antal Hódságról Duna- 
bökénybe.

=  öngyilkossági kísérlet. Ko
vács Antal VI. köri kocsis napszá
mos tegnap este, miután előbb jó 
sokat talált bevenni a sillerből, pil
lanatnyi elkeseredésében zsebkésével 
kétszer nyakába döfött, de tettét 
idejekorán észrevették és súlyos se
bét a mentők bekötözték, azután a 
kórházba szállították.

— Egy bácskai tiszt adoptálása. 
A hivatalos lap mai száma hozza, 
hogy ő felsége a Hazslini Hazslinszky 
Gyula Frigyes nyug. tanár budapesti 
lakos és Krull Emil honvédszázados 
zombori lakos között ez utóbbinak 
örökbe fogadása iránt kötött szer
ződésnek az örökbefogadás tényére 
vonatkozó részét jóváhagyván, egy
úttal Hazslini Hazslinszky Gyula 
Frigyes családnevét, magyar nemes
ségét, előnevét és címerét az örökbe 
fogadott Krull Endre s törvényes 
utódaira díjmentesen átruházta oly 
képen, hogy ezentúl az örökbefogadott, 
valamint törvényes utódai által a 
„Hazslinszky Krull“ név lesz hasz
nálható.

— Megkerült ékszerek. László 
Géza alkapitány, mint :már megírtuk, 
néhány nap előtt Grácba utazott, 
hogy a Rádics-féle betörés alkalmá
val eltűnt s még meg nem került 
ékszerek után kutasson. Lászlótól 
ma Grácból levél érkezett a rendőr
séghez, melyben tudtul adja, hogy a 
még hiányzó értékes fülbevalókat is 
megtalálta. Az ékszereket Holdas An
tal, a tettes, Bécsben és Grácban 
értékesítette.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipó, kalap, 
fiú öltönyük, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac. 1082

Méregkeverő asszonyok.
Zentárói jelentik: Borzalmas bűn

sorozatnak jött nyomára Karakás 
Gábor, Mohol nagyközség rendőrőr- 
mestere.

Hosszas kutatás után kiderítette 
hogy egy elvetemült öregasszony, 
Szivacskiné Palkovics Mária évek 
óta foglalkozik üzletszerűen emberek 
megmérgezésével. Karakás már ré
gebben gyanakodott, de a leggondo
sabb kutatás mellett sem tudott 
megbizonoyosodni rettentő gyanújá
ról.

Ainult hétfőn aztán egy véletlen 
vezette nyomra. Kandin Imre öregedő 
földesgazda ugyanis ezen a napon 
délben az asztalhoz ülve, észrevette 
hogy a levesnek, melyet fiatal szép 
felesége eléje tálalt valami különös 
ize van. Le is ejtette nyomban a 
kanalat és rászólt az asszonyra:

— Asszony, mit tettél ebbe az 
ételbe ?

— Semmit sem, — mondta az 
asszony, de elsáppadt s a hangja 
remegett.

A férj erre felorditott.
— Megakarsz étetni !
Kandiné kezét tördelve esküdözött

X  iskola-könyvek VigZsipieadjsaáor
K3n/V- cs papirkeresktdfcáben Szabadkán.

I f c S T  I I  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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hogy nem igaz s hogy ártatlanságát 
bebizonyítsa, evett a levesből. Délután 
rettenetes kínjai voltak s hogy meg
szabaduljon tőlük, elbujdosott s a 
Tiszába vetette magát; hulláját csü
törtökön fogták ki Zentánál. Levelet 
hagyott azonban az urának s abban 
töredelmesen bevallotta, hogy meg 
akarta mérgezni. Bűntársát azonban 
nem árulta el.

Karakás rendőrmester jelentéktelen 
nyomokon elindulva, végre kikutatta 
hogy a boszorkánykonyha Szivacskinó 
faluvégi házában van. Vasárnap 
reggel hat órakor hirtelen megjelent 
az öregasszonynál s házkutatást tar
tott nála. A kutatásnak megdöbbentő 
eredménye volt. Az ágy alatt egy 
nagy szakajtót talált, tele a legkü
lönbözőbb mérgekkel. Arzénikum, 
foszfor, ciankáli, szublimát volt ott 
nagy mennyiségben felhalmozva. Ez
után Szivacski nét letartóztatta a 
csendőrség.

A vallatásnál mindent elmondott 
s ennek következtében vasárnap 
még tizenkét asszonyt letartóztattak. 
A letartóztatottak tizenkét mérgezési 
esetet vallottak be. Három ezek 
közül már meghalt, kilenc pedig 
még sínylődik, sorvad borzasztó 
kínok között aligha lesz megmenthető.

A nyomozás szálai Obecsére is 
átnyúlnak s állítólag előkelő emberek 
is bele vannak a borzasztó ügybe 
keverve.

A csendőrség éjjel-nappal dolgozik 
a rettenetes ügyben de a vizsgálat 
eredményét egyelőre titokban tartják.

Innen-onnan.
A mai napfogyatkozás teszi aktu

álissá egy kedves anekdota feleleve
nítését, mely annak idején városunk
ban közszájon forgott Az eset hőse 
L. J. akkori városi állatorvos volt. 
Akkor is napfogyatkozásra készült a 
közönség, mely részlegesen nálunk 
is látható volt. Az öreg urat is fi
gyelmeztették a ritka égi tüneményre 
és ő nagy érdeklődéssel várta, hogy 
az előtte ismeretlen jelenséget meg
figyelhesse.

A napfogyatkozás beálltát megelőző 
napon értesítik Szepi bácsit, hogy 
másnap Kelebiára kell utaznia hiva
talos ügyben. Ettől a perctől kezdve 
morozus lett az öreg ur s este ren
des asztaltársainak is feltűnt szo
katlan lehangoltsága. A társaság 
egyik ifjabb tagja a vacsora alatt az 
öreg ur felé fordul s részvevő han
gon kérdezi tőle, hogy mi az oka 
levertségének.»Hogyne volnék bosszús 
felelte Szepi bácsi mikor egyszer volna 
alkalmam napfogyatkozást látni s 
most is Kelebiára küldenek, csakhogy
megfosszanak az élvezettől/4

* **
Panaszszal állít be egy ludasi 

gányó a rendőrséghez.
— Tekintetes kapitány ur kérem, 

a mi szomszédunkban lakik egy fene 
asszony, az nagyon fuvalkodik a fe
leségemre és följelentett, hogy nálam 
lopott fát lehet találni. A biztos ur 
pedig eljött, házkutatást tartott, en
gem letartóztatott, három napig ott 
fogott, 13-szor pofon ütött, hát én 
a becsületem keresem . . . mert ha 
meg is esett a baj avval a szap
pannal . . .

— Ja maga az, aki azt a 100 
darab szappant e l l o p t a ?

— Igen kérem én e 1 v i 11 e m, 
amibe bűnös vagyok elismerem, — 
de amibe nem: azér 13 szór pofon 
vágni a becsületes embert . . . hát 
szeretném keresni a becsületem.

Panaszost, aki következetes abban, 
hogy nem lo p ta ,  hanem e l v i t t e  
a szappant, a főkapitányhoz utasítják.

TÁVIRATOK.
I

Aki ftzás/.or nösíllt
Budapest, aug. 30. Newyorkból 

jelentik, hogy a rendőrség most 
Vitzov György orvos után kutat 
akinek az a bűne, hogy körülbelül 
100 esetben bigámiát és a feleségeitől 
500—10,000 dollárt csalt ki egyen- 
kint. Vitzov doktor feltűnően szép 
ember és ez a körülmény, valamint 
az, hogy hét nyelvet tökéletesen 
beszél, megkönnyítette a „munkáját4,. 
Minden nősülésnél más és más 
adatott mondott be lakásáról illetőségi 
helyéről, foglalkozásáról, nevéről és 
nemzetiségéről. Az egyik közelmúlt 
héten minden nap más asszonyt 
vezetett oltárhoz. Az Egyesült-Álla
moknak csaknem minden városában 
van felesége.

Égő község.
Déva, aug. 30. Bajesd község teg

nap kigyuladt. A tűz a nagy szélben 
feltartózhatatlanul terjedt és leégett 
27 lakóház 53 melléképülettel, az 
összes behordott gabonával és takar
mánynyal együtt. A tűznek az is
kola is áldozatul esett. A tűz kelet
kezésének oka ismeretlen.

TANUGY.
Értesítés. A helybeli községi ke

reskedő-tanonciskolában az 1905/6. 
tanévre szóló iratkozások f. évi szep
tember hó 1—10. napjain, minden
kor d. u. 4—fi óráig  e sz k ö z ö lte tn e k . 
Szabadka, 1905. aug. 30. Dr. Milkó 
Izidor s. k., felügy. biz. elnök.

SPORT.
A szabadkai Sport Egylet jubi

leumi em lékversenye. Mint már 
jelezve volt, a szabadkai Sport-Egylet 
10 éves fennállásának emlékére szept. 
9. és 10-én a sportnak összes ágait 
felölelő jubileumi versenyeket rendez. 
A verseny napjai egybe esnek a szat 
badkai országos iparos kongresszus 
idejével; ez a körülmény nagyban 
emeli a versenyek értékét. Az iparos 
kongresszus a legnagyobb méretek 
között folyand le s programmjába 
felvette a Sz. S. E. versenyeinek meg
tekintését is. Minthogy Szabadka ez 
alkalommal találkozási helye lesz az 
ország összes ipartestületeinek, kiket 
a haza legderekabbjai, mintegy 300 
országgyűlési képviselő reprezentál
nak, a versenyeknek soha nem látott 
közönségük lesz. Az egyes verseny
pontok igen dúsan jutalmaztatnak s 
20 versenyszámra nem kevesebb, 
mint 17 tiszteletdij, 3 arany-, 60 
ezüst- s 40 bronzérem van kitűzve. 
A tiszteletdijak igen értékesek s 
60 — 150 korona értéket képviselnek. 
Midőn tehát a Sz. S. E. mindent el
követ a sport terjesztése érdekében 
s minden szakbeli versenyzőnek al
kalmat nyújt tehetségeinek érvénye
sítésére, atlétáink s versenyzőink 
csak azzal hálálhatják meg ez egye
sület áldozatkészségét, ha a verse
nyekben minél nagyobb számmal 
vesznek részt.

TÖRVÉNY KEZES.
Bi&kázó labdajátékosok. Junius 

28-án délután a Csernovits utcában 
egy 17—18 éves suhancokbol álló 
társaság labdajátékkal szórakozott.

A harcias hajlamú suhancok csak
hamar megunták e szórakozást és az 
egyik csoportból Szokola Pál kiválva, 
verekedést provokált aképen, hogy 
ólraos botjával a kezében, a másik 
csoport felé tartott s Szekér Sándort 
kezdte inzultálni, miben Melicsko 
Kálmán segédkezett neki azzal, hogy 
Szekér anyját kezdte szidalmazni. 
Székért ez teljesen kihozta a sodrá
ból és bicskát rántva Melicsko felé 
csapott, aki a szúrást elhárítva, bics
kájával Szekér nyakszirtjét hasította 
fel. A súlyosan sérült legény négy 
hétig feküdt az ágyban. A kir. tör
vényszék ma Salánky József elnök
lete alatt megtartott főtárgyalás al
kalmával Melicskot bűnösnek mondva 
ki, két havi fogházra és 20 korona 
pénzbüntetésre Ítélte.

(SARNOK.
A  H A R E M N Ö .

Irta : Dugovich Imre 17

Ő maga hátra akart fordulni, hogy 
Máténak intsen vagy kiáltson, de 
ebben Kálmán megakadályozta.

— Várjon még, Olga. Hallgasson 
előbb meg. Miért haragszik erre az 
ártatlan virágra. Ha megtudja, hogy 
mi a rendeltetése és azután is ha
ragszik még, akkor határozzunk a 
sorsa fölött.

— Ugyan, kérem, ne érzelegjen.
— Olga, az egyik igazságtalan

ságból a másikba akar esni. Kérem, 
hallgasson meg.

— Zorkáról hallgassak tündérme
séket ? Nem, ezt már eleget hallottam.

—  M indig csak igazságtalan, de 
I higyje meg, nekem végtelenül jól 
esik ez az igazságtalanság. Enélkül 
talán még nem mondtam volna el 
azt, amit most már el kell monda
nom. Örömmel mondom, hogy ez az 
igazságtalansoga bátorít. Nem taga
dom, másképen nem hihetne abban, 
amit mondani akarok, Zorka miatt 
fáj is ez az igazságtalanság, de hi
szen épen ezért is beszélnem kell 
őrola, magáról, magamról. Látja ez
rei a virággal akarom kezdeni, s 
majd ha meghallotta történetét, ak
kor magamtól adom át, ha elfogadja.

— Úgy látszik megint erőt vesz 
magán a szentimentalizmus, kedves 
barátom.

— Lehetséges, Olga. De nem kér
dezhetném-e én is, mért változott 
meg annyira a magaviseleté, a gon
dolkodásmódja, a lelkülete, amióta 
Zorkát megismerte? Bevallom, én 
üdvöt olvasok ki ebből a változás
ból, az én üdvösségemet.

Olga arcz pirulni kezdett, a sze 
mei önkénytelenül csukódtak le. Az 
ajkainak a mozgásáról észrevehető 
volt, hogy mondani akart valamit, 
de ebben egy ismeretlen érzelem, 
mely a lelkét hirtelenül megtöltötte, 
megakadályozta. Kálmán boldogan 
szemlélte egy ideig a leány érzel
meinek és akaratának küzködését, s 
azután megszólalt:

— Beszélhetek e Olga.
Egy hosszú percet kellett várnia, 

mig Olga igenlőleg bólintott fejével.
— Tudja-e Olga, hogy ez a tuli

pán a múlhatatlan barátság záloga 
és hogy ez a barátság csak a mi bol
dogságunk fölött akar őrködni. Talán 
kettőnk boldogsága fölött.

Olga szemei most tágra nyíltak, s 
a sejtelmesen támadó boldogság kí
váncsiságával tekintettek Kálmánnak 
kipirult, hevült arcára.

— Zorka gyermekkori barátnőm, ■ 
Együtt játszottuk át a gondtalanság 
éveit. Az ártatlanság csókjaival üdvö-1

zöltük egymást játék előtt, csókkal 
búcsúztunk játék után. Nem is sej
tettem, hogy ezek a csókok szerel
met támasztottak Zorka szivében, 
de most, mikor magát megismerte, 
valami megsúgta neki, hogy verseny
társára akadt. Talán maga árulta 
ezt el neki akaratlanul. Szavaiból 
kiéreztem, az el nem titkolható könny
cseppek, melyek szemeit felhővel 
vonták be, elárulták ezt. Kettőjük 
szerelmét árulták el. Zorka szerelme 
fájdalmat keltett szivemben; Olga, a 
magáé végtelen boldogságot.

Folyt. köv.

felelői ■■erkeiitő:
D U G O V I C H  I S fK E  

Laptalujdonoflok : A Z A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

Nyilttér.*)
ízülők fig y e lm éb e!

A közelgő iskolai beiratás alkal
mával a tolongás elkerülése miatt 
azzal a kérelemmel fordulok a L 
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.

Tisztelettel

L ipsitz Sándor
Surány-féle Antikvárium, 

1147 szemben a gimnáziummal.

Köszönetnyilvánítás.
Alulírottak ezúton mondanak kö

szönetét a jóbarátoknak és a fő
gimnáziumi tanári karnak, akik a 
feledhetetlen megboldogult férj és 
atya temetésén megjelenve, részvé
tükkel megmérhetetlen fájdalmunkat 
enyhiteni segítettek.

Szabadka, 1905 augusztus 30.
Özv. W ebel Jánosné

1164 és családja.
*) E rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

A régi templom-udvarban
levő lakásomon mindennemű

házi felszerelés jutányosán 
eladó.

W e i M z  M ó r .U7o

VI. kör, Harmath-utea
egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 1163

C s in o s #  b ú t o r o z o t t

k ü lö n  b ejá ra tú

szoba kiadó.
Tudakozódhatni

Reiner Mór bútorkereskedőnél Deák-u
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Clső szabadkai VizesogcrRa- B  =  
=  saVanynpaprtKa-KoasgrV KBzitö.

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy igen nagy mennyi
ségű

ugorkát és paprikát
tettem el, amely az idén különösen 
sikerült; tehát ha a t. közönségnek 
tetszik, úgy a telefon utján is meg
rendelheti. (Telefon-sz. 269. Lakás: 
1. kör, Kölcsei-u. 252. sz., a volt 
régi Schönstein-féle ecetgyár. Saját 
ház.) ötven darabtól fölfelé házhoz 
szállítom. Azonkívül még jó

e c e t - e s z e n c i a
is kapható, amelyért kezeskedem, 
hogy benne az ugorka és paprika 
állandó. — Az ecetnek literje 4, az 
eszencnek pedig 10 kr.

Szives pártfogást kér 
1155 B e r n s te in  E m il .

A legjobb minőségű fával ége
tett mész állandóan raktáron.

Grossol

Két
e g y  Mzerb n r i c sa lá d n á l

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

hivatalában. 1125

«» "X- ”

n
a legjobb és legtartósabb asbest-máz, 
fedéllemeztetők, bádog-, fa-, cserép- 

és zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

20384. szám alatt. Védje : yezve 9375. 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz. 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„GrOSSOP „Au nem olvad, nem folyik, 
nem csepeg és nem repedezik.
„G r0S80lu-lal teljesen elegendő minden 5 
évben a tetőt mázolni, hogy annak viz- 
meniessége biztosittassék.
nGrOSSO,“ a legnagyobb bőségben még a 
leglejtősebb tetőről sem folyik le és télén 
a legerősebb hidegben sen reped, vagy 
pattog fel.
Aki régi tetőt „GrOSSOP “lal átmázol, — 
megtakarítja az uj fedést.
„GrOSSüP hidegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
,,GrOSSOl 4 „Du tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A / Ezen tetőragacs az 
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál.
1162 K apható :

E iN ler M anó és F ia
asphalt és kátrány tetőfedő-lemez, elszige
telő-lemez, „Gros ol“ aabest-tetömáz, mész
öv építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

Mindenfajta gyümölcsszalütó kosarak.

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

ségnek szives tudomására adni, hogy 
helyben, Deak-utca, dr. Szilasl-fóle 
házban, Havas Ferenc mellett — 
szeptember l-én egy, a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen 
ujjonnan berendezett

Angol nyelv-
1161 mester
k e r e s te t ik . E lm e  la p u n k  

k ia d ó h iv a ta lá b a n .

#Ói Kalap-és Kész KIS HIRDETÉSEK. 
KonfcKtiHzUW Minden sió 3  f i l l é r  Vastag betUbbtíl 3  

f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r
nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
számi tok.

Jő5 VálaszUK gyerm eki nhácsKSHban 
B  gyermeK'HalapoKbatt.

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 
1154 maradtam kitűnő tisztelettel

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

Eladó. forgalni ;; női kézimunka
gouverirozással, elutazás 

Lvl vuAuUvo végett, minden elfogad
hat áron eladó. Bővebbet a kiadóban. 1019.

0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0
„Bácsmegyei Naplódra

mindennap lehet elotizetnl

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium  könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasiuminal. A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktár*. Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba. 1010

Intelligens nri házban
látásra felvétetik. Cim a kiadóban. 1015.

Ügyes vasalónő K<l“

Zí

i i i m u v i i v  Dazsoué vusaió- 
inlézetében Bercsényi u. Záloghoz mellett. 
Ugyanott egy 14 éves leány tanulónak  
felvétetik. 1023

D E U T S C m

Gytrnds fűzős cipő M [« g n a ;y o tP
barna v. fekete. H VálaSZUK !

M a y  fűzős cipő
fekete v. barna.

Valódi Goodyear „VHg-czipő, a jelenkor 
_ _ _ _ elismert legjobb cipője.

Férfi ezugos tartós f 

Férfi fÜZŐS Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxc pö
TÍ8Ztl CipÖ borjubórböl

Goodayer varrott

Férfi fűzős cipő bői. elegáns

Férfi fűz. cipő Chevrauból 
Goodyear varrott

Férfi hegymászó cipó

A cipők meg
óvására a leg
jobb a NORMA
és ROYAL-créiue.
A bőrt tartóssá te&zi 
és szép fényt köl

csönöz.

női ezugos cipó

.̂ői fűzős cipő, tartós 

Női gombos cipő, fekete
IUC '* • Lf • "Női fűzős cipó

Hői fél cipő fekete bőrből

\oi fel cipó 

Női fűzős cipő

barnabőrből

Chevrauból „ 
Goodyear varrott, elegáns, sikkes

I l im * ! öksfi! JCotiI

tía már minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „KA TON A -féle “ „K. A .“ védjegygyei!
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.
Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tór; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifi. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. 1073
• » ... ' ” (

Nyomatott a kiadók Kladek é? Hnmbnrger villamerőn

áia már minden ember tudja, hogy a világhírű 
—  Valódi Növénj Essenczia-Fluid =
csak „K A TO N  A -féle* „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél

csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél.

berendezett könyvnyomdájában.




