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Batthyány-utcza 3. sz.

Városi közgyűlés.
Szabadka törvényhatósági bi

zottsága ina tartotta augusztus 
havi rendes közgyűlését, mely 
iránt különös érdeklődéssel a 
törvényhatósági bizottságnak a 
nemzeti ellenállásra vonatkozó 
ismert határozatát megsemmisítő 
belügyminiszteri leirat keltett.

Voltak ugyan indítványok, 
melyekről érdeklődéssel beszél
tek már tegnap, de ezek között 
vitát csak Vojnich H. József 
drnak, a bunyevác kapitányra 
vonatkozó indítványa keltett. 
Érdekes volt e vita, és érdekes 
a szavazás eredménye is.

•Az indítványt egyedül csak 
maga az indítványozó védte 
többszöri felszólalással, de bár
mennyire tiltakozott is az ellen, 
hogy ezen indítványt nem a 
bunyevác ^kérdés felszinrehoz- 
hatása miatt tette meg, magá
nak az indítványnak a meg
szövegezése, s a letagadhatatlan 
tények ezt a célzatot nyilván
valóvá tették. És ezt fel is is
merte a törvényhatósági bizott
ság, mert szavazásra kerülvén 
a sor, Vojnich H. József dr. 
indítványa mellett csak maga az 
indítványozó, Neorcsics Sza- 
niszló és Tum bász Ferenc tör
vényhatósági bizottsági tagok 
szavaztak, a közgyűlés többi 
tagjai az indítvány fölött napi- : 
rendre tértek. I

Bebizonyították ezzel Sza
badka hazafias bunyevácai, hogy 
ők mindent kerülnek, ami a 
magyar hazatiság rovására volna 
írható, nem engedik magukat 
olyasmire vezettetni, amivel Sza
badka magyar és bunyevác pol
gárai között a békés, testvéries 
egyetértést megzavarhatnák. Szó
val Szabadka bunyevácsága ma 
is hü maradt évszázados haza
fias hagyományaihoz.

Minden egyéb határozata a 
közgyűlésnek egyhangúlag vette 
tudomásul a tanács javaslatait, 
s Biró Károly dr. polgármester

nek a passzív ellenállásra vo-
natkozó jelentését, melyben tu -,m ét ilyesmikkel megbántani 711 zinlen tesz jelentést
datja, hogy az ismert megsemmi- legalább is tapintatlanság, 
sitö miniszteri leirat ellen fel- i A. közgyűlés lefolyásáról kü- 
terjesztéssel élt, s hogy e fel-'löm ben tudósításunk a kö- 
terjesztésben hü m aradt a tö r- ' vetkező :
vényhatósági bizottság határoza-1 A polgármesteri jelentés, 
tához, harsány éljennel fogadták, Bezerédy István főispán megnyitva : munkálatokra megtartott ^árlejtésnél 

a közgyűlést, Vojnich Ferenc dr. a mint legolcsóbb ajánlattevő,, Vojnich 
póttárgysorozatot, majd a polgár- jH- Antal nyerte el a munkákat. Az 
mesteri jelentést olvassa fel, mely' alkumunkáknal mindegyik szijgyár- 

" tudatja a közgyűléssel, hogy Biró tótól kérnek ajánlatot s már csak 
zatát tiszteletben fogja tartani Károly dr. polgármester a passzív: igazságos az, hogy egyenlő ár mellett 
még akkor is, ha a felterjesz-í rezisztenciára vonatkozó közgyűlési i az kapja meg az alkumunkát is, aki

amely ismételten kitört akkor, 
mikor kijelentette, hogy a tö r
vényhatósági bizottság határo-

tését a miniszter tudomásul nem 
venné.

Bezerédy István főispán tapin
tatos és erélyes elnöksége lehe
tetlenné tette, hogy a Vojnich 
H. .József indítványánál jelent
kező izgatottság viharba törjön 
ki, s ez uralkodjék a közgyűlé
sen végig. Bedig viharos köz
gyűlést jósolgattak több oldalról főgimnázium között fennálló türhe-
is, különösen azért, mert a i tétlenül visszás jogi állapot rende-
lanács javaslatait senki sem zés0, ^z siir8ös teendő mert hiszen 
. , ima a városnak az általa nagy aldo-
ísmerte. i zatoji .'iran fentartolt gimnáziummal

,Egy titkos érdekessége is volt szemben más joga nincs, mint csak 
a mai közgyűlésnek. Bedig ez a tanárok választása.
a titkos érdekesség elm aradha
tott volna. Tanár választásra
U náripK M t^pH ptt’nuffvmi lpfkes í b?8^ 8° n v?íl' inely idő végezte . délyezését kérte s az előadást azért 
tanárjelölt mellett nagyon lelkes | ugyan a polgármesteri teendőket, de nem engedték meg, mert a kérvény
volt a hangulat. Készülték is a a bizottság összehívására ideje neme ----- -------— .............  -  “ —  “ —6 idej
szavazásra. De érdekes neve volt. Most, szabadságának végeztével
van a jelöltnek: Pollák Emil. 0zt, a bizottságot egybe fogja hívni.
Emil is, Pollák is. Ezt ellen- ^ la3zat *'«'han8“ta8 vet-
őrizni kellett, rányomatták tehát
a szavazó cédulára a Pollák
Emil név alá zárjelek közé, í intézzenek a vallás- és közoktatás- 
hogy római katholikus Uram ügyi minisztériumhoz, hogy vegye 
és én Istenein hát a római ’ a varos hozzajarulasaval felépített
katholikusságban rejlik a képe-> í™ 10"01̂ 201;6. aal ,a nyolc szabad ! ,„eg sem a, pedig tud bunyevácai, 

® __ _ r, kait, akik a felvételt sikerrel tették ' sem más jól beszélő hunytvácok.
le, mert az igazságtalanság, hogy Ismeretlen dolgok előadását pedig 
egyetlen szabadkai sem vétetett fel.
Sürgeti ezután a tanyai templomok
nak a már megállapított sorrendben

sités ismérve, ez a diploma ? 
Vagy azt tételezték föl, akik a 
szavazó cédulát nyomatták, 
hogy Szabadka törvényhatósági 
bizottsága a felekezeti megkü 
lömböztetések barátja ? Mi nem 
tételezzük föl ezt erről a nagy 
testületről, s épen ezért hisz- 
szük, hogy maguk a törvény
hatósági bizottsági tagok is 
óhajtanák, hogy kerültessék a 
közgyűlési teremben minden, 
ami gyanút kelthetne. Szabadka

katholikusságának ismert türel- amiről a legközelebbi közgyülé-
_ m A A + a mm m 1 mm é «

határozatot megsemmisítő miniszter ' a városnak az árlejtésnél legtöbb 
leirat ellen felterjesztéssel élt. ! engedményt biztosított. Válaszát egy- 

Mukics Simon dr. örömmel veszi t hangulag tudomásul veszik, 
tudomásul a polgármesteri jelentést, | Kálmánnak a tanári állások
s annak különösen azt a részét, i betöltésre vonatkozó indítványát a 
mely a polgármester hazafiasságát I tanari választásokra vonatkozó tanács 
dokumentálja. Azt a kérdést intézi i javaslattal kapcsolatosan tárgyalták, 
azonban a polgármesterhez, miért! Krmpotits Péternek a vasárnapi 
nem hívta össze azon a közgyűlés utcaseprésre vonatkozó indítványának
kebeléből kiküldött bizottságot, mely
nek feladata a törvényhatóság és a

Biró Károly dr. polgármester is ban és szóban ‘tudja. Ezt az indít
ványt azért teszi, mert nemrég két 
iparos bunyevác színi elő :dás enge-

fontosnak tartja ezen fonák viszony 
mielőbbi rendezését. De hat heti isza-

Pertich Mihály indítványozza, hogy 
a közgyűlés kebeléből felterjesztést

nem engedélyezheti.
Vojnich József dr. ezt lehetetlen

nek tartja, mert a bunyevác és a 
leendő felépítését, elsősorban a tavan- horvát nyelv annyiban sem külön- 
kutiét s csak legutoljára a nagy-' böznek egymástól, mint a szegedi 
fényiét. j magyar tájszólás a Pesti Hírlap nyel-

Biró Károly dr. polgármester a vétől.
vallás és közoktatásügyi miniszté
riumhoz intézendő felterjesztést szin
tén szükségesnek tartja. A templo
mok ügyében pedig nem nyilatkoz- 
hatik addig, mig a közgyűlés által 
kiküldött bizottság az érsekséggel 
ezen ügyben végmegállapodásra nem

Indítványok.
Vida Kálmán a szíjgyártó munkák 

kiadása miatt interpellál s nem tartja 
helyesnek, hogy azt mindig Vojnich 
Antal kapja meg.

Biró Károly dr. kijelenti, hogy a

tárgyalásánál elfogadják a tanácsi 
javaslatot, mely szerint a templomok 
körül vasárnap az istentiszteletek 
idejében nem söpörnek.

A bunyevác kapitány.
Vojnich H. József indítványozza, 

hogy ezentúl a kapitányok választá
sánál kivántassék meg az, hogy az 
alkapitány a bunyevác nyelvet irás-

hez csatolt darabot nem értette,‘meg 
senki. Kell tehát, hogy bunyevácul 
tudó kapitány legyen.

Kiss Abel: Nagyon hazafias in
dítvány!

Szalay Mátyás kijelenti, hogy a 
színdarab nem is volt a kérvényhez 
csatolva. Mikor azután utólagosan 
bekérette, akkor látta, hogy a darab 
horvát, melynek nyelvét nem értette

Brenner József a különbségre 
nézve megjegyzi, hogy ő egyszer 
mutatott egy horvát bírósági végzést 
Vojnich kollegájának,, aki erie ki
jelentette, hogy bizony nem érti meg 
egészen.

Gálfi György idb és Szalay Mátyás

= A. t. szü lö k  és ta iiu ló -i íj  nuíig f ig y e lm é b e  I

zép ajándékban részesül mindazon tanuló,
K R É € S I  A.. N Á N D O R  vásárolja ba tankönyv- és rsjzszerszükségletét, hol is az össze* tanintézetekben, az igazgatóságok által előirt tankönyvek,
___ fUzetek ét> rajzeszközök nagy választékban jutányos árakon szerezhetők be, nemkülönben Iskola-táskák, köuyvhordó-— KOIiyVKereSKCUCSeoen szijjuk, tolltartók , vonalzók, rajztáblák, zseb-tintntartók, fekete és színes tin ták , tusok, festékek nagy raktára. ______
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felszólamlása után Csillag Károly dr. j $e»4®]elet 8 Uj
kel a rendőrség védelmére, s azt árlejtés kitűzését határozták el. 
mondja, hogy a kapitányság még az I finmflr-Kishont. Pest. Hon 
ő magyar darabját is megcenzurázta,
hát nem vehetik rósz néven, ha egy 
idegen nyelven irt darab előadásai 
nem engedélyezi.

Biró Károly dr. polgármester sze
rint az indítvány intenciója nem az, 
amit Vojnich H. József előad. Hiszen 
tudja indítványozó, hogy Szalay Má
tyás tud bunyevácul, hogy az alkapitá- 
nyok közül Mainuzsich, Perlich és 
Vojnich bunyevác anyanyelvűek, hogy 
a többiek is tudnak bunyevácul.
Tehát azt csak nem parancsolhatja 
meg, hogy még azt is tanulják meg, 
amit amúgy is tudnak. Az indítvány 
tehát csak azt célozza, hogy a bunye- 
vácságot felizgassa, ami azonban 
nem fog neki sikerülni. A kérdésben
forgó darab különben teljesen hor- 
vát. Eszéken jelent meg, horvát tinitó 
irta, tárgya a horvát népélet.

Vojnich H. József felszólamlása 
után indítványa fölött napirendre 
tértek.

A passziv rezisztencia.
A földművelésügyi miniszternek 

leiratát kineveztetése tárgyában tu
domásul veszik. A miniszterelnök 
szózata fölött napirendre térnek.

Gömör-Kishont, Pest, Hont és 
Moson vármegyék megkereséseit a 
nemzeti ellenállásra vonatkozólag tu
domásul vette a közgyűlés és az át
iratokat megőrzés végett irattárba 
helyezni rendelte.

A Széchenyi rendi országgyűlés 
200 éves évfordulója alkalmából tar
tandó ünnepélyre dr. Biró Károly 
polgármester vezetése alatt Varga 
Károly és dr. Purgly Sándor biz. 
tagokat küldte ki a közgyűlés.

A Pest-szálloda kibővítése és át
alakítása tárgyában előterjesztett ta
nácsi javaslatot a közgyűlés magáévá 
teszi. A javaslat értelmében zárt 
ajánlati verseny utján fogják a szál
lodát 10 évre bérbeadni, még pedig 
akképen, hogy az ajánlatok a jeien 
állapotban és az újjáalakított szálló 
dara is megteendők lesznek. A ki
kiáltási bérösszeg 16,000, illetve 
25,000 korona lesz.

A 6 ik köri Putri laktanya előtt 
uj ártézi kút furatását és a törvény
szék szegedi úti oldalának asphalt- 
járdával való ellátását a közgyűlés 
elhatározza. A népiskolai tanítók 
szabadságolása és helyettesítése tár
gyában alkotott szabályrendelet-ter
vezetet helybenhagyták. A közvágó

48-as honvédnek havi 10 korona se
gélyt szavazott meg a közgyűlés. — 
Jets Lajos állatorvosnak a Czuczi 
Ferenc kiadónak 3 havi szabadság 
engedélyeztetett. Pletikoszits János, 
Kretschmayer János és Elek Arthur- 
nak a város kötelékébe leendő felvé
telük kilátásba helyeztetett.

Báesmegye közgyűlése.
— A megye fizet adót, ad katonát. —

Higgadt lefolyása volt a tegnapi 
megyei közgyűlésnek, melyen 233 
szavazattal 112 szavazat ellenében 
kimondták, hogy az önkéntesen be-

A helyzet.
— Saját tudÓHitónktól. —

Budapest,, 1905, aug, 31.

Fejérváry Géza báró miniszter • 
elnök ma reggel nyolc órakor a nyu
gati pályaudvarról Bécsen át Ischlbe 
utazott. A miniszterelnök kíséretében 
▼olt Károlyi György gróf képviselő, 
akiről a lapok ismételten megírták 
már, hogy a király személye körüli 
miniszterségre kiszemelt.

A miniszterelnök holnap reggelre 
érkezik Ischlbe és holnap délelőtt 
fogadja a felség. Természetes, hogy 
a miniszterelnök a helyzetről tesz

fizetett adók beszállilandók az á llam -i-jentgst a királynak és természetes
pénztárba és az önként jelentkező 
újoncok besorozandók. A karzaton 
a jogász ifjúság tüntetett, de lent a

az is, hogy ezen az audencián olyan 
megállapodások jönnek létre, melyek

a jogász ifjúság tüntetett, de lent a a kormány legközelebbi ténykedéseire 
teremben izgatottan, de botrányos I vonatkoznak, minthogy a képviselő- 
jelenetek nélkül folyt a vita úgy,

w — ■ ■ v / m \i W v v • " -• M B n 1 v - - ■ 1
Ezután következett a belügyminisz- ,ddi munkálatokra vonatkozó tanácsi 

tér leirata, melyei a passziv rezisz- javaslatot, mely szerint a vállalkozó- 
tenciára vonatkozó határozatát a nak 3SSzeg kiutaltassák, tudo- 
törvényhatósági bizottságnak megsem másul vették. Az árvaszéki II. al
misiti. A leirat fölött napirendre ! jegyZfí állásra vonatkozó közigazgatási 
térnek. bírósági Ítélet tudomásulvétele mel-

Mukics Simon örömmel veszi tu
domásul a polgármester és a tanács 
hazafias eljárását. Ő a lüggetlenségi

lett a pályázat kiírását határozták el.
A József szanatórium-egyesület 

alapitó-tagjai közé lép a város 2000
párt nevében kijelentheti, hogy haza-: koronával.
fias elszántsággal, hazafias készséggel, A tanonc-iskola izraelita hitokta- 
fogja támogatnia tanácsot és a tiszt I tójának 6vj 10;) koronát szavaznak 
viselői kart mindenben. De óhajtaná, meg
hogy a napirendretéréssel együtt!
mondanák ki hogy a katonai ügy- A fepenciek templomának kibővi-
osztaly ezentúl sem adualja ki a költségeihez a tanács 30.000
katonák címeit. Ezzel a tisztviselői; hozzájáruiást javasol,
kar, akinek hazafias el arásat elis-} Li csics Lázár dr. . A ferenciek
m^.és, ’U?11 t’neg  ̂ V dVL eSZ’n  4n , templomának kibővítése elkerülhetet- 

Biró Károly dr ezen mdi v len A rend szegény, vagyona nincs 
nem tartja szükségesnek, me t a közadakozás alieha fedezi az

A ferenciek temploma.

tisztviselői kar már eddig is megtagadta 
az adatok kiadását s ezentúl is meg

s a közadakozás aligha fedezi az 
építési költséget. Ez a rend nagy

a z  aaa ioü  K iauasai s  ezen  m *s m eg  - ió  te )jesite tt é s  te lje s it
fogja tagadni. Várni kellene ezen &aba(ltó„ mé mJa j ez(jn kivUI „ 
határozattal addig, míg felterjeszté- városnak egy plébánia fentartási költsére a miniszteri leirat meg nem : É „  ke.
érkezik. Megsemmisítés esetén talán * » an noó koronát én BO.OOO kor.
messzebbmenő határozatok lesznek vesli a 30.000 koronát és 50.000 kor.

tata, v .a t t .  ájáru,ást javaSol,
szükségessé, melyeket a törvény- J . ' •’ pIfoeadia a„
hatóság- meghozhat akkor, mert ö " i *•/ V ? ?li i i < •• \  u • • . o0 000 korona hozzájárulást, de ezenekkor kOtelességszerben egybehívja a „  ,„ ,n „ln n -k é rd é .
rendkívüli közgyűlést. Bármit hatá
rozzanak is akkor, ő hazafias köte
lességét mindig teljesíteni fogja 

A közgyűlés ily értelemben hatá
rozott

Egyéb tárgyak.
A sztrájkok és bojkottoknak vis 

major gyanánt való elismerésről szóló 
belügyminiszteri rendeletet illetőleg 
a közgyűlés kimondja, hogy a sztráj
kokat vis majornak tekinti s a városi 
munkák kiadásának feltételeinél figye
lembe fogja venni. Az uj szinügyi 
szabályzatot jóváhagyó miniszteri ren
deletét tudomásul vették s utasítják 
a tanácsot, hogy a szinügyi bizott
ság megalakítása a legközelebbi köz
gyűlés elé terjesztessék. A nyomdai 
munkákra megtartott árlejtés meg
semmisítését jóváhagyó miniszteri

Az összes 
tan*

intczeteKb'n
használandó

to

ahogyan az a nemzeti ügy méltó
ságához illik. És ez érdeme Latino- 
vies Pál főispánnak is, aki tapinta
tos kézzel vezette a gyűlést és igy 
sikerült neki a ki kitörni akaró vihart 
lecsendesiteni

Vojnich István báró, akinek nép
szerűségét a megyében a tegnapi 
nap igazolta, a Dungyerszkyek, Lati- 
novicsok, Szemző csalad, a Lelbachok, 
Vojnichok, Schmausz Endre, az Ungár 
család és még sok tekintélyes férfia 
a Bácskának kifejezésre juttatta azon 
meggyőződését, hogy a passziv rezisz
tencia a most folyó küzdelemben a

kérdés megoldását a templom-kérdé
sekkel együtt a jövő közgyűlésen 
akarná eldöntetni.

Biró Károly dr. felszólamlása után, 
aki szintén magáévá teszi Lipozen- 
csics L. indítványát, a közgyűlés egy
hangúlag 56.000 koronát szavaz ineg.

Tanárválasztás és nyugdíjazás.
Pollák Emilt helyettes tanárnak 

választották meg. Webel János he
lyére Czirbesz Dezsőt véglegesítették.

Prokesch Ignác tanárt 4600 koro
nával nyugdíjazták.

Liposencsich Lázár drt indítványára 
a nyugdíjba vonuló tanárnak érde
meiért jegyzőkönyvi elismerést sza
vaznak meg.

Személyes ügyek.
Özv. Sztarek Jánosnénak 100 ko

rona ellátási dijat és Varga Dániel

S Í

magyar államnak nem sejthető kö 
vetkezménynyel járó károkat okoz.

Elsőnek Bácz György bizottsági 
tag szólalt föl, s bár óhajtandónak 
tartja az egyhangú határozatot a 
nemzeti ellenállás ügyében, 5 bár 
nem is hitte, hogy egy ily indítvány 
kerülhessen a közgyűlés elé, mégis 
higgadt tárgyalásra kéri, mint leg
régibb törvényhatósági bizottsági tag 
a törvényhatóságot.

Ezután Lederer jegyző olvassa föl 
a javaslatot, mely megállapítja, hogy 
Dungyerszky Gedeonnak a szavazás
hoz joga nem volt, mert minden 
bizottsági tagnak egy törvényható
ságnál lehet szavaznia, már pedig a 
mellékelt okmányokból kitűnik, hogy 
Dungyerszky az újvidéki törvény

vonatkoznak, minthogy a képviselő 
ház összeülésétől immár két hét vá
laszt el bennünket csupán.

A miről mi tegnap megemlékez
tünk, hogy ugyanis a függetlenségi 
párton akció készül, ezt regisztrál
ják ma a fővárosi lapok is. Gyürü- 
zés ez a vizen, a mely hatalmas 
hullámokat verhet még. A független
ségi párt az általános választói jog 
jelszava alatt indult a választási 
harcba és ezt most radikális része 
a pártnak utólag bár, de még 
mindég nem későn, a koalicis pro
gramba akarja bevétetni. Ez a moz
galom arra lógja késztetni a vezérlő
bizottságot, hogy ezzel a kérdéssel 
foglalkozzék még pedig sürgősen és 
így talán a jövő hét derekán rendes 
értekezletre gyűl egybe.

Szabadkai hitoktató a
m ohácsi csatáról.

Lukácsy István, szabadkai hitoktató 
lapunk szives barátja, szülőföldén 
Mohácson töltve a szünidőt aug. 29-én 
a Mohácsi csatán rendezett nemzeti 
ünnepélyen magyar szent beszédet 
mondott. 1556. aug. 29 én folyt le 
a Mohácsi síkon a törökkel az a 
véres harc, melyben 161 esztendeig 
tartó török hódoltság alá estünk.
Nemzeti, kulturális ügyünk megakadt 

hatósági bizottsági tagságáról le nem fényes jövőre számitó történelmünk 
mondott, bizonyos, hogy ott is fel i gyászos fordulatot vett, úgy, hogy
van véve, tehát ezen bizottságnál 
eo ipso nem szavazhatott, minél 
fogva szavazata semmis és igy a 
főispánnak döntenie nem is kellett.

még manapság is érezzük e csata- 
vesztés következményeit, midőn had
seregünk magyarosításáért oly ke
mény harcot kell vívnunk, miután

Most Fernbach Károly áll fel szó- az utolsó önálló nemzeti magyar 
lásra és azt fejtegeti, hogy Dungyer- hadsereg Mohácsnál szállt sírjába, 
szkynek joga volt szavaznia a megyei melyből eddig még ki nem kelt. 
közgyűlésen, majd kéri a törvény- Lukácsy István beszéde, hazafias
hatóságot, hogy tagadja meg az adó 
beszolgáltatást és az önként jelent
kezők ujoncozását, hogy igy bebizo
nyítsa a törvényhatóság hazaüságát.

Utána Szabó Péter esperes plébá
nos védelmére kel a 67-es törvé
nyeknek, melyek szerinte magasztos 
eszméket tartalmaznak s megvalósí
tása az ország boldogságát jelenti. 
Elfogadja az állandó "választmány 
fenti javaslatát.

Tóth József ellene beszél. Evetovics 
János barsi plébános a beszédek

érzéseivel a fényes nemzeti múltnak 
festésével, melyet a mohácsi mezőn 
felváltott a gyász és bánat tragédiája, 
nagy hatást tett halgatóira, kik a 
mohácsi és környékbeli társadalomnak 
képezték szine-javát.

Az 1526 iki nagy mohácsi csata 
évfordulójának fényes megölését Ki
rály József néhai pécsi püspök ala
pítványa teszi lehetővé, mely alapít
vány kamataiból misék mondatnak 
az elesett hősökért, s három sz. be
széd mondatik a nagy nap jelentő

mellőzését kéri. Végül Mikosevits ségéről: horvát, német és magyar 
Kanut főügyész indítványának meg- nyelven. E napon a mohácsi csatatéri 
hallgatása után a közgyűlés megejti! kápolnát s környékét ellepik a leg- 
a szavazást, melynek eredményét: festőiesebb öltözetű magyar, sokác, 
bevezetésül közöltük. 'német népek, kik hazafias érzéssé^

T

skola-könyvek előírás
szerint

HaphalóH
Via ZslpwadSíMW

HönyV* és papirKeresKedésében Szabadon.
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áldoznak a vértanúi halállal kimúlt 
nemzeti hősök emlékének.

Délben Keserics Ferenc mohácsi 
apát-plébános vendégszerető házában 
fényes ünnepi ebéd volt, melyen 
mintegy <U-en vettek részt, kegye
lettel adózván a szép felköszöntökben 
a király, a haza iránt s ünnepelve 
a házigazdát s a három ünnepi 
szónokot.

Ney Dávid meghalt.
— Saját tudósítónktól. —

A művészet barátait nagy gyász, 
a magyar művészetet pedig nagy 
veszteség érte ma reggelre. Ney Dá
vid az Operaház nagynevű basszis
tája meghalt.

A gyászeset mindenfelé nagy meg
döbbenést keltett, mert csaknem 
teljesen váratlan volt a művész hir
telen halála. Tegnap szélhüdés érte, 
este kissé könnyebben érezte magát, 
reggelre azonban már halála hírét 
kaptuk.

Ney Dávidban mindenekfölött a 
színművészt vesztettük el, a kinek 
nagysága szinte egyedülálló volt az 
Operánál. Rendkívüli, az Ujházyéval 
vetekedő népszerűsége azonban sze
retetreméltó, mindenekfölött egyszerű 
és egyenes egyéniségében rejlett. 
Színpadon kedves és vidám volt és 
az é.etben ugyanezek voltak a fő
jellemvonásai. Nagyságának, hírne
vének megalakulásában tehetségén, 
énektudásán, pompázó hanganyagán 
kivül sajátos szeretetreméltósága is 
nagy részt vett.

Pályafutása valósággal tüneményes 
volt. Szabólegényből küzdötte föl ma
gát addig a magas polcig, amelyet 
mint az Operaiiáz legtekintélyesebb 
tagja foglalt el. A dohány-utcai izr. 
templomban mint karénekes érvé
nyesítette először hangját. Tehetsé
gének felfedezése azutan arra indí
totta környezetét, hogy mindent el
kövessen ritka szépségű hangjának 
kialakítására Fokozatos emelkedése, 
népszerűségének növekedése páratla
nul áll inüvósztársainak pályafutása 
fölött.

Nagy és lelkes hazafi volt, aki 
büszkén vallotta magát magyarnak 
és mondani sem kell, hogy minden 
szerepet magyarul énekelt.

A béke.
London, aug. 31.

A Standard jelenti: Anglia és Japán 
között létrejött "szerződés főpontját 
az a megegyezés képezi, hogy Ázsiá
ban fönlartják a statusquot. E célból 
a két hatalom egymás támogatását 
biztosította.

Pária, aug. 31.
Egy távirat azt mondja, hogy a 

japánok magatartása távolról sem 
volt olyan engedény, mint amilyen 
nek látszik. A japánok Roosevelt el
nök közbenjárására olyan engedmé
nyeket kaptak, mely sokkal többet 
ér a hadiKárpótlásnál. E szerint Orosz
ország átadja Japánnak azt a vas
utat, melyet a kínai kormánytól nagy 
áldozatok árán szerzett. Ez a vasút 
Japánra nézve óriási kereskedelmi 
előnyöket biztosit, mert Japán ilyen, 
módon a kínai vasutak üzemét saját 
ellenőrzése alá helyezheti.

Berlin, aug. 31.
A német újságok számi tgatják 

mennyibe kerülhet Oroszországnak 
a háború. Szerintük eddig 1200 millió 
rubelt emésztettek fel a háború költ
ségei. Ez az összeg a csapatok haza
szállításának költségeivel és egyéb 
költségekkel együtt 2000 millió ru
belre fog nőni.

Pétervár, aug. 31.
A béke megkötésének hírét Pé-

tervárt nagy tartózkodásnál fogadják. 
Az örömnek semmi nyoma. A ka
tonatisztek különösen elégedetlenek. 
Sokan közülök leakarnak mondani, 
mert fáj nekik, hogy elvették tőlük 
annak a lehetőségét hogy a fegyve
rükön esett csorbát kiköszörüljék.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós múzeum. Nyitva 
szerdán óa szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt, fl-tftl 12-ig.

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

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

— A városházáról. A mai nap
pal végződik a városi tisztviselők 
nyári pihenője. Julius és augusztus 
hónapokban tudvalevőleg a délutáni 
hivatalos órák szüneteltek, holnap
tól kezdve azonban újból kezdetét 
veszi a rendes hivatalos órák be
tartása.

— Baja város szervezési sza
bályrendelete. A bajai törvény- 
hatósági bizottság szeptember hó 
4-én rendkívüli közgyűlést fog tar
tani Bezerédy István főispán elnök
lete alatt. A közgyűlés egyetlen tárgya 
az uj szervezési szabályrendelet lesz.

— Vizsga a főldmlvcs iskolánál.
A helybeli városi földmives iskolá
nál a II-ik évet végzett növendé
keknek évzáró vizsgája folyó évi 
szeptember hó 3 án délelőtt 8 - 9  
óra között veszi kezdetét a mely 
vizsgára minden rendű és rangú 
gazda társaink ezúton is szívesen 
ineghivatnak és láttatnak. Az igaz
gatóság.

— Halálozás. Dr Reiner Jakab 
nyug. honvédtörzsorvos tegnap este 
Zágrábban, hol mint vasúti pálya
orvos működött, 53 éves korában 
hirtelen elhimyt. Az elhunytat Sza
badkán is sokan ismerték s éppen 
e hó elején tartózkodott városunk 
ban rokonai látogatására. Szabad
ságáról tegnap érkezett Zágrábba s 
a mint a vonatról leszállt, hirtelen 
rosszul lett és szivszélhüdés követ
keztében néhány perc alatt meghalt.

— A gözgépkezelök és kazán 
fülök legközelebbi jképesitő vizsgái 
Szegeden szeptember hó 24. napján 
d. e. 9 órakor a Szeged alsóvárosi 
uj vizmü-telepen fognak megtartatni. 
A vizsgálati kérvények kellően fel
szerelve a m. kir. kér. iparfelügyelő
séghez (Szilágyi-utca 1.) beküldendők.

— Tolvajok a műtrágyagyárnál.
Az épülő műtrágyagyárnál ma a 
csendőrök két munkást letartóztattak, 
akik a készülő trágyaszáritó-telepnéí 
felhasznált ólomcsővekből és leme
zekből már hetek óta apránként több 
métermázsát ellopkodtak. A tolvaj 
munkások esténként szállították el 
zsákmányukat s több helybeli bádo
gos műhelyben értékesítették. A nyo
mozást a csendőrség tovább foly
tatja s valószínű, hogy még néhány 
munkást lefognak tartóztatni.

— A diák-börze. A néhány nap 
múlva beköszöntő uj iskolai év első 
fecskéi már megjelentek az iskolák 
előtt is, az egyes könyvesboltok kör
nyékén is. A használt iskolakönyve
ket eladó és vásárló kisebb-nagyobb 
diákok ők, akik a részben tanulás, 
részben talán ártatlan baráti civako- 
dásaik közben elnyűtt könyveiknek 
évről-évre uj gazdát keresnek, miként 
ők is nagyobbára ily módon jutnak 
a különféle tudományok kivonatos, 
iskolai használatra szánt tárházaihoz.

Vígak ők. akik túladhatnak tavalyi 
könyveiken, szomorúak csak azok, 
akiknek ugyanazokat még egy esz
tendeig kell használni.

— Temetés. Ma délután 4 órakor 
temették a hirtelenül elhunyt Be 
rényi Lajost a bajai temető hulla
házából. A városon kivül eső helyen 
felállított ravatalt is igen sokan ke 
restók fel s osztoztak a mélyen 
sújtott család nagy fájdalmában.

— Baleset munkaközben. Tóth 
Kálmán lakatosinas ma délelőtt gaz
dájának műhelyében a fúrógéppel 
dolgozott, miközben a gép balkezét 
elkapta és teljesen összeroncsolta. 
A mentők részesítették az első se
gélyben.

— Ellopott lovak. Makóról ma 
távirati értesítés jött a rendőrséghez 
hogy az elmúlt éjjel ott Szabó István 
kárára ismeretien tettesek 3 drb. 
lovat 1000 korona értékben elloptak 
és zsákmányukkal valószínűleg erre 
vették utjokat. A rendőrség nyo
mozza a tetteseket.

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

— Szilágyi és Diskant miskolci 
gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
lamint legújabb „Villám11 centrifu
gális bogyozó és zúzógépeire felhív
juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
dők különösen a cég által feltalált 
és készített Kossuth „Kincsem44 és 
„Hegyalja11 borsajtók, nemkülönben 
a nagyüzemü préseléshez készített 
„Rákocy11 „kettős kosara11 sajtók, 
amelyeknél a régi világfából készített 
prése geniálisan egyesítve van a 
modern technika vívmányaival. A 
sajtó felső része acél, alsó része 
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol 
sem érintkezik vasrészekkel, hanem 
csak a fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, ha
nem kisebb darabokban is könnyen 
ki lehet venni. Az 1902. évi egri 
és a pozsonyi II. mezőgazdasági 
országos kiállításon a cég borsajtói 
első díjjal, aranyéremmel lettek ki- 
tüntettve. 1135

Emberkinzás a kórházban.
Vad, bestiális lelküfetre valló ke

gyetlenkedés történt tegnap a pécsi 
állami elmegyógyintézetben. Két ko
misz fráter, két betegápoló az egyik 
beteget iszonyú kegyetlenséggel elver
ték. A szerencsétlenen kitört az őr
jöngés és az ápolók közül a szolgá
lattevő orvos Kónya Istvánt és Csöngő 
Sándort rendelte melléje, hogy vi
gyázzanak rá.

És ezek a romlott fráterek, akik 
pedig az igazgatóság részéről kellő 
kioktatásban részesültek, hogy senkit 
sem szabad bántalmazni, akárhogy 
viselkednek is, nekiestek a betegnek 
és a leggaládabb módon ütötték, ver
ték az öklükkel és rugdosták a ci
pőjükkel.

A kegyetlen munkát Kónya István 
kezdte s amikor a beteg nagy erő
vel védekezett, -még támogatására 
oda jött Zsongó Sándor is és most 
együtt ütlegelték.

Közben egyikük eltávozott a beteg 
cellájából és paprikát hozott. A be
teget most teljesen levetkőztették és 
testét bekenték az erős paprikával.

Irtózatos bődiilésbe tört ki a beteg 
erre a bestiális cselekedetre, ami 
figyelmessé tette a szolgálattevő orvost 
aki a helyszínén megjelenve, a ke
gyetlenkedésnek véget vetett.

Méregkeverő asszonyok.
— Újabb részletek. —

Négy töpörödött öreg asszonyt 
szállítottak tegnap este a szabadkai 
kir. ügyészség börtönébe. A legújab
ban felfedezett moholi és óbec6ei 
tömeges mérgezési bűntények tettesei 
ezek az elvetemült asszonyok, kik 
valamennyien férjeiket akarták el
pusztítani, hogy erkölcstelen élet
módjukat szabadabban folytathassák.

A szenzációs bünügy újabb rész
letei a következők:

A bűnszövetkezetre az a véletlen 
jutatta rá a hatóságot, hogy Popovics 
Dániel moholi gazda jobarátja volt 
Karakás Gábor csendőrőrsvezetőnek, 
a ki azelőtt Moholon szolgált, most 
pedig Adán lakik.

Karakás nemrégen értesült, hogy 
barátja, Popovics nagybeteg lett, las
san sorvad s már mozdulni is alig 
bir. Meglepte őt a nemrég még oly 
erőteljes, alig 47 éves ember hirte 
len támadt és különös betegsége. 
Két hete látogatóba indult hozzá. 
Popovics felesége, Boroszlovicsky 
Milica azonban nem akarta Karakást 
bebocsátani. Nagyon megvolt ijedve 
és Karakás csak erőszakkal jutha
tott be barátjához. Ez elpanaszolta 
zeki hajat és azt mondta egész na- 
vain:

— Attól kaptam, hogy a feleségem 
nem akar többé olyan pálinkát adni, 
a milyent eddig ittam. A mióta az 
uj pálinkát iszom, beteg vagyok.

Ez a vallomás szöget ütött a csen
dőr fejébe. Tovább faggatta barátját 
és megtudta, hogy a felesége néhány 
hete rá akarta venni, Írassa át hetven 
holdnyi földjét és házát az ő nevére. 
Egygyel több ok a gyanúra. Karakás 
elhívta hát Horvácki dr. községi or
vost és kérte, vizsgálja meg a beteget. 
Az orvosi vizsgálat tényleg megálla
pította a mérgezést. Karakás erre 
vallatóra fogta az asszonyt, a ki 
rémülten ismerte be bűnét s azt 
mondta, ő csak azt tette, a mit a 
Jaksitsné Leksza is cselekedett. Ka
rakás az orvossal azonnal átment 
ennek a házába s a gazdát itt is 
reménytelen állapotban találta. A 
második bűnös asszony megvallotta 
már, hogy a mérges sárga folyadékot, 
a melylye! ők Retten az urakat el- 
emésztették, egy Mirickyné nevű 
asszonytól kapták Sztancsics Zelóné 
közvetítésével.

A csendőr tisztában volt vele, hogy 
itt messze szétágazó rendkívüli bűn- 
szövetkezettel van dolga és teljes 
erélylyel ment tovább a talált nyo
mon Kihallgatta a közvetitőnőt, aztán 
p dig házkutatást tartott Mirickyné- 
nál. Az asszony a hivatalos ember k 
közeledtére magára zárta az ajtót, 
úgy kellett betörni. És ekkor valóságos 
méregraktárt találtak nála: kilenc 
üveg mindenféle mérget, sok szub- 
liinátot s végül az egyik szalmazsák
ban nagy doboz arzenikumot.

Mikor az asszony látta, hogy a 
csendőr megtalálta az arzenikumot, 
rárohant és meg akarta akadályozni, 
hogy kinyissa. Dulakodni kezdtek, a 
földre estek s az erős férfit alig le
hetett kiszabadítani a megvadult 
asszony kezéből. De megkötözték a 
dőhöngőt és elszállították a börtönbe.

A további vizsgálat azután egész 
sor moholi és ó becsei asszonyról 
állapította meg, hogy összeköttetésben 
volt Mirickinéval, valamint Kovatica 
Milja hatvanéves ó-becsei kuruzsló- 
asszonnyal, a kitől az összes mérget 
szerezték. Eddigelé az említetteken 
kivül megállapították még, hogy 
ugyancsak méreggel irtotta ki a 
férjét: özvegy Péteri lmréné szül. 
Sáfrány Juli, özvegy Pejtics korcs-
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felszólamlása után Csillag Károly dr. 
kel a rendőrség védelmére, s azt 
mondja, hogy a kapitányság még az 
ő magyar darabját is inegcenzurázta, 
hát nem vehetik rósz néven, ha egy 
idegen nyelven irt darab előadását 
nem engedélyezi.

Biró Károly dr. polgármester sze
rint az indítvány intenciója nem az, 
amit Vojnich H. József előad. Hiszen 
tudja indítványozó, hogy Szalay Má
tyás tud bunyevácul, hogy az alkapitá- 
nyok közül Mamuzsich, Pertich és 
Vojnich bunyevác anyanyelvűek, hogy 
a többiek is tudnak bunyevácul. 
Tehát azt csak nem parancsolhatja 
meg, hogy még azt is tanulják meg, 
amit amúgy is tudnak. Az indítvány 
tehát csak azt célozza, hogy a bunye- 
vácságot felizgassa, ami azonban 
nem fog neki sikerülni. A kérdésben 
forgó darab különben teljesen hor- 
vát. Eszéken jelent meg, horvát tanító 
irta, tárgya a horvát népélet.

Vojnich H. József felszólamlása 
után indítványa fölött napirendre 
tértek.

A passzív rezisztencia.
A földművelésügyi miniszternek 

leiratát kineveztetése tárgyában tu
domásul veszik. A miniszterelnök 
szózata fölött napirendre térnek.

Ezután következett a belügyminisz
ter leirata, melyei a passzív rezisz
tenciára vonatkozó határozatát a 
törvényhatósági bizottságnak megsem 
misiti. A leirat fölött napirendre 
térnek.

Mukics Simon örömmel veszi tu
domásul a polgármester és a tanács 
hazafias eljárását. Ő a iüggetlenségi 
párt nevében kijelentheti, hogy haza
fias elszántsággal, hazafias készséggel 
fogja támogatni a tanácsot és a tiszt 
viselői kart mindenben. De óhajtaná, 
hogy a napirendretéréssel együtt 
mondanák ki, hogy a katonai ügy
osztály ezentúl sem adnatja ki a 
katonák címeit. Ezzel a tisztviselői 
kar, akinek hazafias eljárását elis
merés illeti meg, védve lesz.

Biró Károly dr. ezen indítványt 
nem tartja szükségesnek, mert a 
tisztviselői kar már eddig is megtagadta 
az adatok kiadását s ezentúl is meg 
fogja tagadni. Várni kellene ezen 
határozattal addig, mig felterjeszté
sére a miniszteri leirat meg nem 
érkezik. Megsemmisítés esetén talán 
messzebbmenő határozatok lesznek 
szükségessé, melyeket a törvény
hatóság- meghozhat akkor, mert ő 
ekkor kötelességszerüen egybehívja a 
rendkívüli közgyűlést Bármit hatá
rozzanak is akkor, ő hazafias köte
lességét mindig teljesíteni fogja

A közgyűlés ily értelemben hatá
rozott

Egyéb tárgyak.
A sztrájkok és bojkottoknak vis 

major gyanánt való elismerésről szóló 
belügyminiszteri rendeletet illetőleg 
a közgyűlés kimondja, hogy a sztráj
kokat vis majornak tekinti s a városi 
munkák kiadásának feltételeinél figye
lembe fogja venni. Az uj szinügyi 
szabályzatot jóváhagyó miniszteri ren
deletet tudomásul vették s utasítják 
a tanácsot, hogy a szinügyi bizott
ság megalakítása a legközelebbi köz
gyűlés elé terjesztessék. A nyomdai 
munkákra megtartott árlejtés meg
semmisítését jóváhagyó miniszteri

rendeletet is tudomásul vették s uj 
árlejtés kitűzését határozták el.

Gömör-Kishont, Pest, Hont és 
Moson vármegyék megkereséseit a 
nemzeti ellenállásra vonatkozólag tu
domásul vette a közgyűlés és az át
iratokat megőrzés végett irattárba
helyezni rendelte.

A Széchenyi rendi országgyűlés
200 éves évfordulója alkalmából tar
tandó ünnepélyre dr. Biró Károly 
polgármester vezetése alatt Varga 
Károly és dr. Purgly Sándor biz. 
tagokat küldte ki a közgyűlés.

A Pest-szálloda kibővítése és át
alakítása tárgyában előterjesztett ta
nácsi javaslatot a közgyűlés magáévá 
teszi. A javaslat értelmében zárt 
ajánlati verseny utján fogják a szál
lodát 10 évre bérbeadni, még pedig 
akképen, hogy az ajánlatok a jeien 
állapotban és az újjáalakított szálló 
dára is megteendők lesznek. A ki
kiáltási bérösszeg 16,000, illetve 
25,000 korona lesz.

A 6 ik köri Putri laktanya előtt 
uj ártézi kút furatását és a törvény
szék szegedi úti oldalának asphalt- 
járdával való ellátását a közgyűlés 
elhatározza. A népiskolai tanítók 
szabadságolása és helyettesítése tár
gyában alkotott szabályrendelet-ter
vezetet helybenhagyták. A közvágó- 
hidi munkálatokra vonatkozó tanácsi 
javaslatot, mely szerint a vállalkozó
nak járó összeg kiutaltassék, tudo
másul vették. Az árvaszéki II. al
jegyzőállásra vonatkozó közigazgatási 
bírósági Ítélet tudomásulvétele mel
lett a pályázat kiírását határozták el.

A József szanatórium-egyesület 
alapító-tagjai közé lép a város 2000 
koronával.

A tanonc-iskola izraelita hitokta
tójának évi 100 koronát szavaznak 

i meg.
A ferenciek temploma.

A ferenciek templomának kibőví
tési költségeihez a tanács 30.000 

, korona hozzájárulást javasol.
1 Lipozencsics Lázár dr.: A ferenciek 
i templomának kibővítése elkerülhetet- 
* len. A rend szegény, vagyona nincs 
s a közadakozás aligha fedezi az 
építési költséget. Ez a rend nagy 
kultur missziót teljesített és teljesít 
Szabadkán még ma is, ezen kívül a 
városnak egy plébánia fentartási költ
ségeit takarítja meg. Épen ezért ke
vesli a 30.000 koronát és 50.000 kor. 
hozzájárulást javasol, 1

iMokics Simon is elfogadja azj 
50 000 korona hozzájárulást, de ezen 

i kérdés megoldását a templom-kérdé- 
1 sekkel együtt a jövő közgyűlésen 
' akarná eldöntetni.
1 Biró Károly dr. felszólamlása után, 
aki szintén magáévá teszi Lipozen
csics L. indítványát, a közgyűlés egy
hangúlag 50.000 koronát szavaz meg.

Tanárválasztás és nyugdíjazás.
Pollák Emilt helyettes tanárnak 

választották meg. Webel János he
lyére Czirbesz Dezsőt véglegesítették.

Prokesch Ignác tanárt 4600 koro
nával nyugdíjazták.

Liposencsich Lázár drt indítványára 
a nyugdíjba vonuló tanárnak érde
meiért jegyzőkönyvi elismerést sza
vaznak meg.

Személyes ügyek.
Özv. Sztarek Jánosnénak 100 ko

rona ellátási dijat és Varga Dániel

48-as honvédnek havi 10 korona se
gélyt szavazott meg a közgyűlés. — 
Jets Lajos állatorvosnak a Czuczi 
Ferenc kiadónak 3 havi szabadság 
engedélyeztetett. Pletikoszits János, 
Kretschmayer János és Elek Arthur- 
nak a város kötelékébe leendő felvé
telük kilátásba helyeztetett.

Báesmegye közgyűlése.
— A megye fisét adót, ad katonát. —
Higgadt lefolyása volt a tegnapi 

megyei közgyűlésnek, melyen 233 
szavazattal 112 szavazat ellenében 
kimondták, hogy az önkéntesen be
fizetett adók beszállilandók az állam- 
pénztárba és az önként jelentkező 
újoncok besorozandók. A karzaton 
a jogász ifjúság tüntetett, de lent a 
teremben izgatottan, de botrányos 
jelenetek nélkül folyt a vita úgy, 
ahogyan az a nemzeti ügy méltó
ságához illik. És ez érdeme Latino- 
vies Pál főispánnak is, aki tapinta
tos kézzel vezette a gyűlést és igy 
sikerült neki a ki kitörni akaró vihart 
lecsendesiteni

Vojnich István báró, akinek nép
szerűségét a megyében a tegnapi 
nap igazolta, a Dungyerszkyek, Lati- 
novicáok, Szemző család, a Lelbachok, 
Vojnichok, Schmausz Endre, az Ungár 
család és még sok tekintélyes férfia 
a Bácskának kifejezésre juttatta azon 
meggyőződését, hogy a passzív rezisz
tencia a most folyó küzdelemben a 
magyar államnak nem sejthető kö
vetkezménynyel járó károkat okoz.

Elsőnek Rácz György bizottsági 
tag szólalt föl, s bár óhajtandónak 
tartja az egyhangú határozatot a 
nemzeti ellenállás ügyében, s bár 
nem is hitte, hogy egy ily indítvány 
kerülhessen a közgyűlés elé, mégis 
higgadt tárgyalásra kéri, mint leg
régibb törvényhatósági bizottsági tag 
a törvényhatóságot.

Ezután Lederer jegyző olvassa föl 
a javaslatot, mely megállapítja, hogy 
Dungyerszky Gedeonnak a szavazás
hoz joga nem volt, mert minden 
bizottsági tagnak egy törvényható
ságnál lehel szavaznia, már pedig a 
mellékelt okmányokból kitűnik, hogy 
Dungyerszky az újvidéki törvény- 
hatósági bizottsági tagságáról le nem 
mondott, bizonyos, hogy ott is fel 
van véve, tehát ezen bizottságnál 
eo ipso nem szavazhatott, minél 
fogva szavazata semmis és így a 
főispánnak döntenie nem is kellett.

Most Fernbach Károly áll fel szó
lásra és azt fejtegeti, hogy Dungy er- 
szkynek joga volt szavaznia a megyei 
közgyűlésen, majd kéri a törvény
hatóságot, hogy tagadja meg az adó 
beszolgáltatást és az önként jelent
kezők ujoncozását, hogy igy bebizo
nyítsa a törvényhatóság hazafiságát.

Utána Szabó Péter esperes plébá
nos védelmére kel a 67-es törvé
nyeknek, melyek szerinte magasztos 
eszméket tartalmaznak s megvalósí
tása az ország boldogságát jelenti. 
Elfogadja az állandó ^választmány 
fenti javaslatát.

Tóth József ellene beszél. Evetovics 
János barsi plébános a beszédek 
mellőzését kéri. Végül Mikosevits 
Kanut főügyész indítványának meg
hallgatása után a közgyűlés megejti 
a szavazást, melynek eredményét 
bevezetésül közöltük.

A helyzet.
— Saját tudÓRitónktóI. —

Budapest,. 191)5. aug. 31.

Lej ér vár y Géza báró miniszter • 
elnök ma reggel nyolc órakor a nyu
gati pályaudvarról Bécsen át lseidbe 
utazott. A miniszterelnök kíséretében 
volt Károlyi György gróf képviselő, 
akiről a lapok ismételten megírták 
már, hogy a király személye körüli 
miniszterségre kiszemelt

A miniszterelnök holnap reggelre 
érkezik Ischlbe és holnap délelőtt 
fogadja a felség. Természetes, hogy 
a miniszterelnök a helyzetről tesz 
jelentést a királynak és természetes 
az is, hogy ezen az audencián olyan 
megállapodások jönnek létre, melyek 
a kormány legközelebbi ténykedéseire 
vonatkoznak, minthogy a képviselő
ház összeülésétől immár két hét vá
laszt el bennünket csupán.

A miről mi tegnap megemlékez
tünk, hogy ugyanis a függetlenségi 
párton akció készül, ezt regisztrál
ják ma a fővárosi lapok is. Gyürü- 
zés ez a vizen, a mely hatalmas 
hullámokat verhet még. A független
ségi párt az általános választói jog 
jelszava alatt indult a választási 
harcba és ezt most radikális része 
a pártnak utólag bár, de még 
mindég nem későn, a koalicis pro
gramba akarja bevétetni. Ez a moz
galom arra togja késztetni a vezérlő
bizottságot, hogy ezzel a kérdéssel 
foglalkozzék még pedig sürgősen és 
így talán a jövő hét derekán rendes 
értekezletre gyűl egybe.

Szabadkai hitoktató a
m ohácsi csatáról.

Lukácsy István, szabadkai hitoktató 
lapunk szives barátja, szülőföldén 
Mohácson töltve a szünidőt aug. 29-én 
a Mohácsi csatán rendezett nemzeti 
ünnepélyen magyar szent beszédet 
mondott. 1556. aug. 29 én folyt le 
a Mohácsi síkon a törökkel az a 
véres harc, melyben 161 esztendeig 
tartó török hódoltság alá estünk. 
Nemzeti, kulturális ügyünk megakadt 
fényes jövőre számitó történelmünk 
gyászos fordulatot vett, úgy, hogy 
még manapság is érezzük e csata- 
vesztés következményeit, midőn had
seregünk magyarosításáért oly ke
mény harcot kell vívnunk, miután 
az utolsó önálló nemzeti magyar 
hadsereg Mohácsnál szállt sirjába, 
melyből eddig még ki nem kelt. 
Lukácsy István beszéde, hazafias 
érzéseivel a fényes nemzeti múltnak 
festésével, melyet a mohácsi mezőn 
felváltott a gyász és bánat tragédiája, 
nagy hatást tett halgatóira, kik a 
mohácsi és környékbeli társadalomnak 
képezték szine-javát.

Az 1526 iki nagy mohácsi csata 
évfordulójának fényes megölését Ki
rály Józseí néhai pécsi püspök ala
pítványa teszi lehetővé, mely alapít
vány kamataiból misék mondatnak 
az elesett hősökért, s három sz. be
széd mondatik a nagy nap jelentő
ségéről: horvát, német és magyar 
nyelven. E napon a mohácsi csatatéri 
kápolnát s környékét ellepik a leg- 
festőiesebb öltözetű magyar, sokác, 
német népek, kik hazafias érzéssé x
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áldoznak a vértanúi halállal kimúlt 
nemzeti hősök emlékének.

Délben Keserics Ferenc mohácsi 
apát-plébános vendégszerető házában 
fényes ünnepi ebéd volt, melyen 
mintegy 7Ü-en vettek részt, kegye
lettel adózván a szép felköszöntökben 
a király, a haza iránt s ünnepelve 
a házigazdát s a három ünnepi 
szónokot.

Ney Dávid meghalt.
— Saját tudósítónktól. —

A művészet barátait nagy gyász, 
a magyar művészetet pedig nagy 
veszteség érte ma reggelre. Ney Dá- 
vid az Operaház nagynevű basszis
tája meghalt.

A gyászeset mindenfelé nagy meg
döbbenést keltett, mert csaknem 
teljesen váratlan volt a művész hir
telen halála. Tegnap szélhüdés érte, 
este kissé könnyebben érezte magát, 
reggelre azonban már halála hírét 
kaptuk.

Ney Dávidban mindenekfölött a 
színművészt vesztettük el, a kinek 
nagysága szinte egyedülálló volt az 
Operánál. Rendkívüli, az Ujházyéval 
vetekedő népszerűsége azonban sze
retetreméltó, mindenekfölött egyszerű 
és egyenes egyéniségében rejlett. 
Színpadon kedves és vidám volt és 
az é.etben ugyanezek voltak a fő
jellemvonásai. Nagyságának, hírne
vének megalakulásában tehetségén, 
énektudásán, pompázó hanganyagán 
kívül sajátos szeretetreméltósága is 
nagy részt vett.

Pályafutása valósággal tüneményes 
volt. Szabólegényből küzdötte föl ma
gát addig a magas polcig, amelyet 
mint az Operailáz legtekintélyesebb 
tagja foglalt el. A dohány-utcai izr. 
templomban mint karénekes érvé
nyesítette először hangját. Tehetsé
gének felfedezése azutan arra indí
totta környezetét, hogy mindent el
kövessen ritka szépségű hangjának 
kialakítására. Fokozatos emelkedése, 
népszerűségének növekedése páratla
nul áll mű vésztársainak pályafutása 
fölött.

Nagy és lelkes hazafi volt, aki 
büszkén vallotta magát magyarnak 
és mondani sem kell, hogy minden 
szerepet magyarul énekelt.

A béke.
London, aug. 3Í.

A Standard jelenti: Anglia és Japán 
között létrejött “szerződés főpontját 
az a megegyezés képezi, hogy Ázsiá
ban föntartják a statusquot. E célból 
a két hatalom egymás támogatását 
biztosította.

Pária, aug. 31.
Egy távirat azt mondja, hogy a 

japánok magatartása távolról sem 
volt olyan engedény, mint amilyen
nek látszik. A japánok Roosevelt el
nök közbenjárására olyan engedmé
nyeket kaptak, mely sokkal többet 
ér a hadikárpótlásnál. E szerint Orosz
ország átadja Japánnak azt a vas
utat, melyet a kínai kormánytól nagy 
áldozatok árán szerzett. Ez a vasút 
Japánra nézve óriási kereskedelmi 
előnyöket biztosit, mert Japán ilyen, 
módon a kínai vasutak üzemét saját 
ellenőrzése alá helyezheti.

Berlin, aug. 31.
A német újságok számitgatják 

mennyibe kerülhet Oroszországnak 
a háború. Szerintük eddig 1200 millió 
rubelt emésztettek fel a háború költ
ségei. Ez az összeg a csapatok haza
szállításának költségeivel és egyéb 
költségekkel együtt 2000 millió ru
belre fog nőni.

Pétervár, aug. 31.
A béke megkötésének hírét Pé-

tervárt nagy tartózkodásnál fogadják. 
Az örömnek semmi nyoma. A ka
tonatisztek különösen elégedetlenek. 
Sokan közülök leakarnak mondani, 
mert fáj nekik, hogy elvették tőlük 
annak a lehetőségét hogy a fegyve
rükön esett csorbát kiköszörüljék.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós museum. Nyitva 
szerdán óa szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt, fi tői 12-ig.

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

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesiileti gyillés Szabadkán.

— A városházáról. A mai nap
pal végződik a városi tisztviselők 
nyári pihenője. Julius és augusztus 
hónapokban tudvalevőleg a délutáni 
hivatalos órák szüneteltek, holnap
tól kezdve azonban újból kezdetét 
veszi a rendes hivatalos órák be
tartása.

— város szervezési sza
bályrendelete. A bajai törvény- 
hatósági bizottság szeptember hó 
4-én rendkívüli közgyűlést fog tar
tani Bezerédy István főispán elnök
lete alatt. A közgyűlés egyetlen tárgya 
az uj szervezési szabályrendelet lesz.

— Vizsga a földmives iskolánál. 
A helybeli városi földmives iskolá
nál a II ik évet végzett növendé
keknek évzáró vizsgája folyó évi 
szeptember hó 3-án délelőtt 8--9 
óra között veszi kezdetét a mely 
vizsgára minden rendű és rangú 
gazda társaink ezúton is szívesen 
meghivatnak és láttatnak. Az igaz
gatóság.

— Halálozás. Dr Reiner Jakab 
nyug. honvédtörzsorvos tegnap este 
Zágrábban, hol mint vasúti pálya
orvos működött, 53 éves korában 
hirtelen elhunyt. Az elhunytat Sza
badkán is sokan ismerték s éppen 
e hó elején tartózkodott városunk 
ban rokonai látogatására. Szabad
ságáról tegnap érkezett Zágrábba s 
a mint a vonatról leszállt, hirtelen 
rosszul lett és szivszélhüdés követ
keztében néhány perc alatt meghalt.

— A gozgépkezelök és kazán 
fűtök legközelebbi {képesítő vizsgái 
Szegeden szeptember hó 24. napján 
d. e. 9 órakor a Szeged alsóvárosi 
uj vizmü-telepen fognak megtartatni. 
A vizsgálati kérvények kellően fel
szerelve a m. kir. kér. iparfelügyelő
séghez (Szilágyi-utca 1.) beküldendők.

— Tolvajok a műtrágyagyárnál.
Az épülő műtrágyagyárnál ma a 
csendőrök két munkást letartóztattak, 
akik a készülő trágyaszáritó-telepnél 
felhasznált ólomcsővekből és leme
zekből már hetek óta apránként több 
métermázsát ellopkodtak. A tolvaj 
munkások esténként szállították el 
zsákmányukat s több helybeli bádo
gos műhelyben értékesítették. A nyo
mozást a csendőrség tovább foly
tatja s valószínű, hogy még néhány 
munkást lefognak tartóztatni.

— A diák-börze. A néhány nap 
múlva beköszöntő uj iskolai év első 
fecskéi már megjelentek az iskolák 
előtt is, az egyes könyvesboltok kör
nyékén is. A használt iskolakönyve
ket eladó és vásárló kisebb-nagyobb 
diákok ők, akik a részben tanulás, 
részben talán ártatlan baráti civako- 
dásaik közben elnyűtt könyveiknek 
évről-évre uj gazdát.keresnek, miként 
ők is nagyobbára ily módon jutnak 
a különféle tudományok kivonatos, 
iskolai használatra szánt tárházaihoz.

Vígak ők. akik túladhatnak tavalyi 
könyveiken, szomorúak csak azok, 
akiknek ugyanazokat még egy esz
tendeig kell használni.

— Temetés. Ma délután 4 órakor 
temették a hirtelenül elhunyt Be 
rényi Lajost a bajai temető hulla
házából. A városon kívül eső helyen 
felállított ravatalt is igen sokan ke 
restók fel s osztoztak a mélyen 
sújtott család nagy fájdalmában.

— Baleset munkaközben. Tóth 
Kálmán lakatosinas ma délelőtt gaz
dájának műhelyében a fúrógéppel 
dolgozott, miközben a gép balkezét 
elkapta és teljesen összeroncsolta. 
A mentők részesítették az első se
gélyben.

— Ellopott lovak. Makóról ma 
távirati értesítés jött a rendőrséghez 
hogy az elmúlt éjjel ott Szabó István 
kárára ismeretlen tettesek 3 drb. 
lovat 1000 korona értékben elloptak 
és zsákmányukkal valószínűleg erre 
vették utjokat. A rendőrség nyo
mozza a tetteseket.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
11 u öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac. 1082

— Szilágyi és Hlskant miskolci 
gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
lamint legújabb „Viilám“ centrifu
gális bogyozó és zúzógépeire felhív
juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
dők különösen a cég által feltalált 
és készített Kossuth „Kincsem11 és 
„Hegyalja“ borsajtók, nemkülönben 
a nagyüzemü préseléshez készített 
„Rákocy“ „kettős kosaru“ sajtók, 
amelyeknél a régi világfából készített 
prése geniálisan egyesítve van a 
modern technika vívmányaival. A 
sajtó felső része acél, alsó része 
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol 
sem érintkezik vasrészekkel, hanem 
csak a fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, ha
nem kisebb darabokban is könnyen 
ki lehet venni. Az 1902. évi egri 
és a pozsonyi II. mezőgazdasági 
országos kiállításon a cég borsajtói 
első díjjal, aranyéremmel lettek ki- 
tüntettve. 1135

Rmberklnzás a kórházban.
Vad, bestiális lelküfetre valló ke

gyetlenkedés történt tegnap a pécsi 
állami elmegyógyintézetben. Két ko
misz fráter, két betegápoló az egyik 
beteget iszonyú kegyetlenséggel elver
ték. A szerencsétlenen kitört az őr
jöngés és az ápolók közül a szolgá
lattevő orvos Kónya Istvánt és Gsongó 
Sándort rendelte melléje, hogy vi
gyázzanak rá.

És ezek a romlott fráterek, akik 
pedig az igazgatóság részéről kellő 
kioktatásban részesültek, hogy senkit 
sem szabad bántalmazni, akárhogy 
viselkednek is, nekiestek a betegnek 
és a leggaládabb módon ütötték, ver
ték az öklükkel és rugdosták a ci
pőjükkel.

A kegyetlen munkát Kónya István 
kezdte s amikor a beteg nagy erő
vel védekezett, '“'még támogatására 
oda jött Csöngő Sándor is és most 
együtt ütlegelték.

Közben egyikük eltávozott a beteg 
cellájából és paprikát hozott. A be
teget most teljesen levetkőztették és 
testét bekenték az erős paprikával.

Irtózatos bődülésbe tört ki a beteg 
erre a bestiális cselekedetre, ami 
figyelmessé tette a szolgálattevő orvost 
aki a helyszínén megjelenve, a ke
gyetlenkedésnek véget vetett.

Méregkeveró asszonyok.
— Újabb részletek. —

Négy töpörödött öreg asszonyt 
szállítottak tegnap este a szabadkai 
kir. ügyészség börtönébe. A legújab
ban felfedezett moholi és óbec6ei 
tömeges mérgezési bűntények tettesei 
ezek az elvetemült asszonyok, kik 
valamennyien férjeiket akarták el
pusztítani, hogy erkölcstelen élet
módjukat szabadabban folytathassák.

A szenzációs bünügy újabb rész
letei a következők:

A bűnszövetkezetre az a véletlen 
jutatta rá a hatóságot, hogy Popovics 
Dániel moholi gazda jobarátja volt 
Karakás Gábor csendőrőrsvezetőnek, 
a ki azelőtt Moholon szolgált, most 
pedig Adán lakik.

Karakás nemrégen értesült, hogy 
barátja, Popovics nagybeteg lett, las
san sorvad s már mozdulni is alig 
bir. Meglepte őt a nemrég még oly 
erőteljes, alig 47 éves ember hirte
len támadt és különös betegsége. 
Két hete látogatóba indult hozzá. 
Popovics felesége, Boroszlovicsky 
Milica azonban nem akarta Karakást 
bebocsátani. Nagyon megvolt ijedve 
és Karakás csak erőszakkal jutha
tott be barátjához. Ez elpanaszolta 
zeki baját és azt mondta egész na- 
vain:

— Attól kaptam, hogy a feleségem 
nem akar többé olyan pálinkát adni, 
a milyent eddig ittam. A mióta az 
uj pálinkát iszom, beteg vagyok.

Ez a vallomás szöget ütött a csen
dőr fejébe. Tovább faggatta barátját 
és megtudta, hogy a felesége néhány 
hete rá akarta venni, Írassa át hetven 
holdnyi földjét és házát az ő nevére. 
Egygyel több ok a gyanúra. Ka *akás 
elhívta hát Horvácki dr. községi or
vost és kérte, vizsgálja meg a beteget. 
Az orvosi vizsgálat tényleg megálla
pította a mérgezést. Karakás erre 
vallatóra fogta az asszonyt, a ki 
rémülten ismerte be bűnét s azt 
mondta, ő csak azt tette, a mit a 
Jaksitsné Leksza is cselekedett. Ka
rakás az orvossal azonnal átment 
ennek a házába s a gazdát itt is 
reménytelen állapotban találta. A 
második bűnös asszony megvallotta 
már, hogy a mérges sárga folyadékot, 
a melylyel ők Retten az urakat el- 
emésztették, egy Mirickyné nevű 
asszonytól kapták Sztancsics Zelóné 
közvetítésével.

A csendőr tisztában volt vele, hogy 
itt messze szétágazó rendkívüli bűn
szövetkezettel van dolga és teljes 
erélylyel ment tovább a talált nyo
mon Kihallgatta a közvetitőnőt, aztán 
p dig házkutatást tartott Mirickyné- 
nál. Az asszony a hivatalos ember k 
közeledtére magára zárta az ajtót, 
úgy kellett betörni. És ekkor valóságos 
méregraktárt találtak nála: kilenc 
üveg mindenféle mérget, sok szub- 
lirnátot 3 végül az egyik szalmazsák
ban nagy doboz arzenikumot.

Mikor az asszony látta, hogy a 
csendőr megtalálta az arzenikumot, 
rárohant és meg akarta akadályozni, 
hogy kinyissa. Dulakodni kezdtek, a 
földre estek s az erős férfit alig le
hetett kiszabadítani a megvadult 
asszony kezéből. De megkötözték a 
dőhöngőt és elszállították a börtönbe.

A további vizsgálat azután egész 
sor moholi és ó-becsei asszonyról 
állapította meg, hogy összeköttetésben 
volt Mirickinéval, valamint Kovalica 
Milja hatvanéves ó-becsei kuruzsió- 
asszonnyal, a kitől az összes mérget 
szerezték. Eddigelé az említetteken 
kívül megállapították még, hogy 
ugyancsak méreggel irtotta ki a 
férjét: özvegy Péteri lmréné szül. 
Sáfrány Juli, özvegy Pejtics korcs-
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máro9né (7 hónap előtt), Karakás 
Stefóné (8 hónap előtt), Mirickyné 
(2 hónap elölt) és még többen, a 
kiknek nevét nem sikerült megtud 
nunk. Kovatica Milja, a javasasszony, 
ezenkívül két embernek olyasmi szert 
adott be, a mitől megőrültek s most 
Moholon a községházán őrzik őket.

Az asszonyok már mind bevallot
ták bűnüket. Azzal mentegetőznek, 
hogy csak leszoktatni akarták az 
urukat a pálinkáról. Ezzel szemben 
Horvátki dr. és Feuer dr. azt állítják, 
hogy a vidék népe rendkívül erkölcs
telen életet él, ezek az asszonyok is 
szeretőket tartottak és ezeknek a 
kedvéért, valamint a férjük birtokának 
megszerzése végett követték el bű
nüket.

Mivel jogos a gyanú, hogy még 
igen sok régi bűn vár feltárásra, 
legközelebb tömegesen exhumálni 
fogják az utóbbi években elhalt fér
fiakat. Minthogy a mérgezés arzeni- 
kummal történt, a mely a holttestben 
igen sok idő múlva is kimutatható, 
szenzációs eredményekre van kilátás.

— Jól van Kálmán, szeressen hát, 
tudja ón is szeretem. Annyit inger- 
kedtem magával s most tudom csak 
meg, hogy mért. Nem is most, akkor 
amikor megláttam Zorkát. Higyje 
meg féltékeny kezdtem lenni. Tudja, 
szerettem volna kitépni a hajából a 
tulipánokat.

Folyt. köv.

Felelés szerkesztő t
D ü ö  0  V I  C H I  »  K K. 

Lnptnlrtjdonoflok s A Z A L A P Í T O K

LUBCO
Bognár- és Lakatos-utca sarkán, 

k ö z e l a  v a sú th o z ,
e l a d ó .

Bővebb felvilágosítást ad:
pr. Weisz úgy Véd.

1167 (Batthyányi utca.)

Csinosan h t  ntorozotl
k ü lö n  b e já ra tú

s z o b a  k iad ó
Tudakozódhatni H65 

Reiner Mór bútorkereskedőnél Deák-u
S;: ' » 7- 7' i- 7 '7  ; --

K é t
e g y  szerű  ú r i csa lá d  uól

t e l j e s  e l l á t á s r a
felvétetik. — Czime lapunk kiadó

hivatalában. 1125

f i W  A legjobb minőségű favi 
tett mész állandóan raktáron.

b.

Anc
1161 m e s te r

nyelv

REGÉNY CSARNOK.
A  H Á R E M N Ő .

Irta: Dugovich Imre. 18

Olga ajkain mosoly kezdett tá
madni, szivének hevesebb dobogása 
keblét gyorsabb hullámzásba hozta. 
Kálmán nem is látta, hanem csak 
sejtette a mosolyt, a szívdobogását. 
Most már a szive vallott, szavai a 
szivböl keltek ajkaira.

— És minő régóta óhajtott bol
dogságot! Hányszor akartam már 
megkérdezni magától, ne fojtsam-e 
meg lelkem legtisztább óhajtását, 
mert hiszen velem szemben tapasz
talt magaviseleté után nem kérdez
hettem, hogy ápoljam e, vagy dédel
gessem-e ?

Olga ismét felemelte kezét, mint

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
SzeszfinomFógyár Kecskeméten

llöö—I. AJÁNLJA:

4 8 - a s  IjIKÓK  
PORT ROTÁL RUM  
ÖRDÖG LIKŐR:: ::
JÉG LIKŐR ::
BARACK LIKŐR

k e r e ste tik . C im e la p u n k  
k i a d ó h iv a ta lá b a n .

• • ••• • • •
■COGNAC 

-PÁLINKA
“- C R É M E  k a p h a tó .

KECSKEMÉTI MENYECSKE-likör gyártmányait
BARACK Mindenütt

A  fő té r h e z  k ö z e l

2-3 szobás lakást
keresek november l-ére.

Cim a kiadóhivatalban.

É r t e s í t é s .

KIS HIRDETÉSEK.
Minden s ió  3  d5.11óx V using bellikből <3 
f i l l é r  Le£ki*cbb hirdetés 3 0  f i l l é r

Eladó.
kereskedés ^°uver*roẑ ssâ

női kézimunka

Van szerencsém a n. é. közön
ségnek szives tudomására adni. hogy 
helyben, Deak-utca, dr. Szilasi-féie 
házban, Havas Ferenc mellett. — 
szeptember l-én egy, a inai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen 
ujjonnan berendezett

végett, minden elfogad- 
egy öntudatlanul, S a tulipán után haté áron eladó. Bővebbet a kiadóban. 1019. 
nyúlt. Kálmán most megengedte, _7 ~ “ , , 7 T “ 7 7  7 “ 7
hogy elvegyék tőle a tulipánt. Egy Vesz hasznait taiikönyveket
ideig szótlanul nézte a virágot a regényeket és zenemüveket az Ántikvá- 
ieány, majd visszaadta. rlum könyvkereskedés Szabadkán szem-

— Kálmán, őrizze meg ezt a  ben a synm asium m al. A világhírű »Prog- 
viráaot iól tudom hoev Zorka a  res< Clg,iretu  hüvely főraktár* Nikotin
távolból IS megérezné, hogy nekem | boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 

csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai

t i  K ö z  " W 8

adta.
— Talán akkor, ha csalódom. I felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 

De ha nem csal a boldog sejtelem,
higyje meg akkor Zorka boldog lesz, velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
iia tudja, hogy maga Őrzi legutolsó drbja az Antikváriumba. 1010
ajándékát, az örök barátság hervadó . . .  . . V  , ~ 1Z
emlékét. Intelligens uri liazhan ^,“ 7

— Kálmán, meggondolta-e jól, látásra felvétetik. Cim a kiadóban. 1015.
amit mondani akar? És ha nemi,-. , . .
csalódnék, ha azt tudná meg tőlem Ugy©S VílSíllÖllŐ 
amit óhajt,

K oafeR ció-u zleb í
nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
számitok.

Dós Választék gyeruieK rnhácsHáHtan 
és gyermeVHalapoHbsn.

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 tisztelettel

8 te in  M a r isk a .
felvétetik Káics 

isőné vasaló
intézetében Bercsényi u. Zálogház m ellett. ____________________

— Akkor talán rabszolgájává len-1 Ugyanott egy 14 éves leány tanú ónak r  ■ ± .nék. Úgy keresném a kedvét, mint I , 03i [ Ugyanott tanuló leányok telvetetnek.
a csírázó virág a napfényt, a sze
gélye is boldogítana, mert csak 
alkalmat adna hogy odaadásomat 
bizonyítsam be újra meg újra. Min
den támadó szeszélyére uj szerelem 
íakadását hirdethetném.

Kálmán megfogta Olga kezét.
— Mondja, Olga, megengedi-e, hogy 

szeressem végtelenül.
A leány keze a férfi izmos kezét 

akaratlanul szorította meg. A szemei
ben most valami kacér kifejezés 
támadt. A lénye is lassan-lassan át
alakult az igazi Olgává, az ajkain 
mosolylyal, de boldog mosolylyal 
kérdezte:

— Es ha megengedném ?
— Akkor szeretném úgy, ahogyan 

még nem szerettek.
— De igazán mondja ám.
— Úgy mondom.

1154
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1136 II I  K  1) E  T  É  S .
A szabadkai

Kölcsey-utea 345

a Kölcsönök
Az intézet, a 

kamatláb mel.ett 1 
nyújt

ékpénztár in. sz.« (I. kör, 
isága közhírré teszi, hogy f. évi

h ó  l - é n

Elfogad előnyös k 
és részjegyek a h 
ivtartó uraknál bá

Nyomatott, a kiadók Klade

-en  a

k e z d e t it  V e s z i  V
e t és S T "  előlegeket.
takarékbetéteket. Üzletrészek 
itt az intézetben, valamint az
>k A z ig a zg a tó sá g .

villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

i, 6ross©S”
a legjobb és legtartósabb asbest-máz 
fedéllemeztetők, bádog-, fa-, cserép- 

ós zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

20384. szám alatt. Védjesyezve 9.37 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt
„Grossol“ „A“ nem olvnd, nem folyik 
nem csepeg és nein repedezik.
„G r0S80lu-lai teljesen elegendő minden 5 
évben a tetőt mázolni, hogy annak viz- 
inentessége biztosittassék.
j, GrO$SOl“ a legnagyi )bb bőségben még a 
leglejtősebb tetőről sem foly k le és télen 
a le. erősebb hidegben se >i reped, vaav 
pattog fel.
Aki régi tetőt ,,GrOSSOl‘ -lal átmásol, -  
megtakarítja az uj fedést. ’
„GrOSSOl* i idegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„GrOSSOl ‘ „D“ tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A.c Ezen tetőragacs az 
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál 
1162 K apható :

Kislcs* M anó és  F ia
asphalt és kátrány tetőfedő-lemez, elszige
telő-lemez, „Gros ol‘‘ asbest-tetőmáz, rnész- 
és építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

Mindenfajta gyümölcsszállitó kosarak
"’J*

Szőlő
A világhírű „ D e la w á r e ^  adja 

a legjobb b o r t!
ÖUewi, permetezni nem l{cU !

A szőlészet kincse.

ft JlloxcránaK elhat áll!
Leírását és árjegyzéket 
ingyen küldünk bárkinek.

Szölőoltványok m érsékelt •/
áron kaphatók.

Nagymennyiségű sima és gyökeres
l> e la w á re -v essző  e la d á s.

Cim: 1153

S z igyá rtó  és T a ká ts
szőlőtelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd. Központi iroda: 
Felsö-Segesd. (Soinogy-in.)

Vl. kör, Harmath-utca
egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 1163

régi templom-udvarban
levő lakásomon mindennemű

házi felszerelés jutányosán 
eladó.

W eiftz M ór1170




