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Termés és politika.
Az idei termés átalakulása 

és piacrahozatalának módozatai 
most, amikor Európa legtöbb 
országában a gabonavámok leg
közelebb módosulnak, éppen 
nálunk nagyjelentöségüek.

Az idei gabonatermés elhe
lyezése m ár az 1906. március 
1-jével életbelépendö német és 
svájci magasabb vámok hatása 
alatt történik.

A termés egy része még a 
régi, azaz a kisebb és a ked
vező vámokkal helyezhető el, 
mert 1906. márciusig az eddig 
fennálló kisebb vámok érvénye
sek. De mivel magasabb vámok 
vannak kilátásban és mert 1906. 
márciustól kezdve az eddigi 
kisebb vámok megszűnnek, min
den export-ország sietni fog, 
amennyire csak lehet, készleteit 
Németországba még 1906 m ár
ciusig behozni, hogy igy a m a
gasabb vámok hatásától szaba
duljon. Sőt a német gabona- 
kereskedés saját érdekében rak
tárra vesz minél több készletet, 
hogy a vámok életbelépésekor 
olcsóbban vámolt gabonával 
spekuláljon és igy nagyobb 
nyereségre tehessen szert.

Németországnak ez a hely
zete ránk két irányban lesz ha
tással. Egyrészt a kivitelre fog 
befolyni. A minden oldalról 
Németország felé törekvő gabona 
árában csökkenni fog, illetőleg 
túlkínálatot fog eredményezni ; 
igy német és svájci kivitelünk
nél kedvezőtlen árfejlödést okoz. 
Másrészt magán az osztrák- 
magyar vámterületen is árleszál- 
litó következménynyel lesz, mert 
az erőltetett gabonaszállitások a 
világpiaci árak, az ország ter
mésének áraira befolynak, annál 
is inkább, mert az idén jó ter
mésünk van és igy egy részé
vel a vámkülföldre kell m ennünk 
és az árdepresszióval kell szá
molnunk.

A viszonyoknak ez a hatása

akkor is bekövetkeznék, ha nem 
zetközi kereskedelmi helyzetünk 
tisztázva volna, mert 1906 m ár
ciusáig szerződéseink nekünk is 
megengedik a nemzetközi ver
senyt és az akkor beállandó 
változás a túlkínálatot m inden
esetre előidézi.

De hogy mi történik 1906 
márciusa után, erre már ren 
dezetlen kereskedelmi helyzetünk 
határozottan káros következ
ményű.

1906 márciusától kezdve nem 
tudja senki, leszünk-e Német
országgal kereskedelmi szerző
désben ; azaz gabonaterm elé
sünknek az a része, mely még 
kivitelre vár, esetleg 1906 m ár
ciusa után Németországban a 
magas általános vámokkal lesz 
sújtva, ami körülbelül annyit 
jelent, hogy gabonánkat egy
szerűen kitiltják Németországból, 
mert a velünk versenyző or
szágok legalább is két márkával 
olcsóbb vám mellett jelenhetnek 
meg a német piacokon.

Ehhez járul azonban még az 
a súlyos állapot, hogy saját 
vámterületünkön (az osztrák
magyar vámterületen) akkor, 
mikor Németországban és Svájc
ban a magasabb gabonavámok 
lépnek életbe, az eddigi általá
nos vámok lesznek érvényesek; 
azok pedig sokkal alacsonyab
bak lévén a német vámoknál, 
a mi vámterületünkre terelik az 
elhelyezést kereső gabonákat és 
árnyomasztó hatást gyakorol
nak. Termésünknek tehát az a 
része, mely a jövő év m árciusá
tól kezdve lesz elhelyezendő és 
amely rendes körülmények kö
zött legjobb áron szokott kelni, 
ezúttal a legnagyobb bizonyta
lanságnak lesz kitéve, sőt el
helyezése veszteséggel jár, még 
pedig egyszerűen azért, mert 
nincsen uj vámtarifánk, mely 
az elhelyezést kereső külföldi 
gabonának határt szabna és 
nincs időnk gazdasági kérdé
seink rendezésére.

Ez az állapot pedig még az
által is rosszabbodik, hogy Né
metország még eddig az észak
amerikai Egyesült-Államokkal és 
Argentínával kereskedelmi viszo
nyait nem rendezte és nem le 
heteden, hogy a gabonatermelő 
és gabonakivivö amerikai álla
mok még 1906-ban szerzödé- 
senkivüli helyzetben lesznek és 
az Oroszország részére biztosí
tott alacsonyabb német vámokat 
nem fogják élvezni.

Magyar kulturális és irodalmi
m ozgalom  a m egyében.

(Saját tudósítónktól).
Zoinbor, szeptember 3.

A minek már régen meg kellett 
volna történnie, most talán valóra 
válik. Zomborban a magyar kulturális 
és irodalmi élet kezd hatalmasabb 
hullámokat verni.

Nagyon sokat írtak, beszéltek már 
nálunk itt Zomborban egy megyei 
magyar irodalmi kör megalak ilásáról. 
De csak írtak, de csak beszéltek. 
Végre, úgy látszik, a tervezgetés te
réről a megvalósítás terére lépnek. 
A megyei irodalmi kör valószínűleg 
meg fog alakulni.

A mozgalom élén az ismert iró 
Vértessy Károlylyal, aki a megye 
íróit és hallgatóit f. hó l()-dikére, 
vasárnapra alakulásra hívja egybe, 
a meghívó mellé mellékelve a már 
kész alapszabálytervezetet is. Egyedül 
magukon a megyei magyar Írókon 
és hírlapírókon áll most, hogy ezt 
a régóhajtott eszmét megvalósítsák. 
Úgy is hiszszük Zomborban, hogy 
egyetlen megyei iró sem fog elma
radni a vasárnapi alakuló ülésről, 
ha csak elodázhatatlan teendői nem 
akadályozzák ebben.

A másik örvendetes hírünk az, 
hogy a D. M. K. E. zombori fiókja 
is megalakul. Erre vonatkozólag a 
következőket írhatom:

A Délmagyarországi Magyar Köz- 
művelődési egyesület kereskedelmi 
osztálya Zomborban tartja meg leg
közelebbi gyűlését Perjéssy László 
osztályelnük elnöklete alatt. Több 
nagyérdekü tárgya lesz a gyűlésnek, 
amely iránt már csak azért is igen 
nagy az érdeklődés, mivel az osz- 
tálygyüléssel kapcsolatosan alakul 
meg a D. M. K. E. zombori fiókja.

A fiók megalakulását most készí

tik elő a vármegye vezető férfiai 
élükön Latinovits Pál főispánnal és 
Gozsdu Elek kir. törvsz. elnökkel.

Az osztály gyűlésére szóló meg
hívást a napokban küldi széjjel Per
jéssy László, a szegedi felsőkeres
kedelmi iskola jeles igazgatója, a 
D. M. K. E. kereskedelmi osztályá
nak elnöke. A gyűlésen nyolc vár
megye területéről részt vesznek az 
osztálytagok.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. szept. 3.
Konkrét hir a válságban egy van 

csupán. A szövetkezett ellenzék ve- 
zérbizottsága holnap délelőtt tiz óra
kor értekezletet tart. Tudomásunk 
szerint ennek a konferenciának há
rom tárgya lesz. Az első a választói 
jog általánosításának kérdése. Vá- 
zsonyi Vilmos is, Bánffy Dezső báró 
is kijelentették, hogy erre nézve in
dítványt terjesztenek a konferencia 
elé. Értesülésünk szerint azonban 
indítványt tesz ebben a kérdésben 
a függetlenségi párt is. Hogy azon
ban a döntés milyen lesz, ezt meg
jósolni még nem lehet.

A második kérdés, a miről a 
vezérbizottság dönt a kormány vád 
alá helyezésének dolga. A vélemények 
itt is eltérők. A harmadik dolog a miről 
a vezérbizottság foglalkozott a Zeysig 
féle röpiratból származott affér.

Andrássy Gyula gróf ma Buda
pestre érkezett, hogy a vezérlőbizott
ság holnapi értekezletén résztvegyen.

Andrássy Gyula gróf közvetetten 
környezetében beszélik, hogy Andrássy 
Gyula gróf a szövetkezett ellenzék 
vezérlőbizottsága holnapi értekezle
tén a választói jog általánosítása 
elten foglal állást ós határozott fön- 
tartását kéri ebben a kérdésben a 
koalíciós programúinak.

A kormány tagjai valamennyien 
a fővárosban vannak. A kormány 
terveiről pozitív hir eddig még nem 
szivárgott ki.

A. t. szü lő k  és ta iiu ló - if ju sü g  sz iv e s  f ig y e lm é b e  !

zép ajándékban részesül mindazon tanuló, "W  aki
K R É C S I  a. a ín d o r  vásárolja be tankönyv- és rajzszerszükségletét, hol is az összes tanintézetekben, az igazgatóságok által előirt tankönyvek ,_ v .. B ■ jz z i  fUzetek és rajzeszközök nagy választékban jutányos árakon szerezhetők be, nemkülönben iskola-táskák, könyvkordó-
- K ö n y  Vli.CFCSKC(lCMCR>®lI szijjak, tolltartók , vonalzók, rajztáblák, zseb-tlntatartók, fekete ós színes tin ták , tusok, festékek nagy raktára. ---------
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Végzetes iiyiihadászat.

tegnap hajnalban a nagyváradi Hágó 
begyen túl lévő úgynevezett Csurgói 1 
dűlőn.

Ez időtájban idősebb Molnár Lajos 
földműves, a kinek a nagyváradi 
hegyen meglehetős terjedelmű szőlő 
birtoka van, már naook óta vadász- 
gatni szokott saját birtokán. Id. Mól 
nár Lajosnak nincs vadászati enge
délye, ennélfogva nagyon óvatos volt, 
hogy észre ne vegyék és a vador- 
zásért a kihágási bíróság elé ne ke
rüljön. Ez-rt saját szülőföldjének

— Személyi hír. Bezerédy István 
főispán ma délután Bajára utazott, 
bogy a bajai közigazgatási bizottság
nak ma délutáni rendes havi ülésén 
elnököljön.

A

határbarázdájáig ment ki, mely kti- ,ékba g lehet? hogy holnap még egy_
lönber. egyúttal Nagyvárad város 
és Bihar község határát is képezi.
Itt körülnézett s miután semmi gya
núst nem látott, a fegyverét készen 
tartva a barázdába húzódott s várt. gresszust tartottak Aradon, ahol a

akartak tartani, de a nemzetközi 
szocialisták ,a gyűlést megzavarták. 
A nagy lármában a gyűlés szónoka 
nem tudott szóhoz jutni. A kölcsö
nös szidalmazás már-már tettleges- 
séggé fajult, úgy hogy a rendőrség volt 
kénytelen a rendet helyreállítani.

— Szénszállítás a közkórház 
részére. A közkórházi bizottság ma

szabadkai közigazgatás ' délután ülést tartott, melyen a köz- 
menete. Holnapután kezdődik meg kórház szénszükségletének fedezésére 
Bezerédy István főispán elnöklete i beérkezett ajánlatok fölött döntöttek, 
alatt a* számon kérőszék. Előre is í Két ajánlattevő volt: Lőwy A. és 
megírhatjuk, hogy az eredmény ki- társa és Salamon Jakab és tarsa. A 
elégítő A lefolyt félév aktáiból eddig sz. nszállitást, mit előnyösebb ajanlat- 
mindössze csak 30 maradt hátra- tévő Lőwy A. és társa kapta meg.

Uj gyár. Baján a napokban
keltőt ebből is elintéznek. j egy közkereseti társaság alakult,

-  A h írlap írók  kongresszusa. i OTapjufoi.ó is  aaO»rtgyS.r“ cég-
A vidék, hírlap.rók vasárnap kon- ba„ki|. *LH“ uer Mihá]y móhácai

toglalkozoK szövetséget m ok ue* , gegitége, hanem egégzen
zébő.l el is aludt. i SUU? er Edé? uí gyár -  még nem kezdette ugyan

A szomszédos szőlőből ekkor a szerkesztőjét, alelnőknek Sa^s Edét,, működését de még ebben a
határbarázdánál megjelent Vad Lajos nagyváradi hírlapírót v á la sz ^ ^  meg fogja kezdeni s gyárt-
fölműves, aki az idősebb Molnár La j meg egyhangú lag mányait kizárólag kereskedők és sző-
jós szőlőföldje mellett lévő szőlőbír tok vidéki ujságirók nesztorat é» ^ las’a | nyegygyárosok részére szállitja, szövő
tulajdonosa 0  is hatósági engedély Ármin dr.-t örökös tiszteletbeli ta . ék(}in egY olvan szövetet fog
neiKui n» uivaaaszati a inuun ei a horvátországi és boszniai kereskedők
határbarázdában, Molnártól alig 251 zet nevében Sass Ede, a temesvári 
lépésnyire foglalt helyet újságírók nevében pedig Kacser

Molnár éppen e pillanatban ébredt Zsigmond dr. koszorút teltek a tizen- 
föl és fölvetette a fejét. Szürke, nyúl-' bárom vértanú szobrára, 
szőr-sipka volt rajta, mely éppen j — /. földm ű*csiskolai fel-
bogy kilátszott a bokrok közül. Vad j}gye j0.bizottság tegnap délelőtt 

1~~~......1 Bíró Károly dr. polgármester elnök
lete alatt ülést tartott, melyen a 
földmüvesiskolának 1906. évi köl
tségvetését állapították meg.

— A kereskedelmi és iparkama
M olnár I a iost a két lövés kooo-’, *»'* titk á ri állás. Hosszabb idő óla két, száguldva mindaddig futott vele, 
Molnár L a jo s la  két ö v esk opt érdeklődés és megbeszélés tár- mig lelkét kilehelte. Így összetörve,

nyáján Az ó h a l á i g  képezi az kerö. /u?va áldozatál) érkezett be a jó ifj.
megrémült Vad hozza íobc t . ___  kivp] foebik betö|teni az árván 1 Börcsük A. tanyai gazdaságába, hol
me
szédját
hogy — saját vallomása sze int - 
teljesen elvesztette 
ideig mozdulatlanul

s egy os6naknak „  azt tel.
1 U l« t  ebben a lárgyban. Az állast boritutla A cs6nakban les6ki szerém.

szeptember hó végén töltik be.

Lajos azonnal észrevette, hogy valami 
mozog a bokrok közölt. Hirtelen 
felkapta fegyverét és várt. A mozgás 
ismétlődött, mire Vad azt hívén, hogy 
nyúl van a bokorban, kétszer egy
másután a bokorba lőtt.

részére gyártani, amelyet eddig csakis 
kézi iparral készítettek.

— A lovaglás áldozata. Borzal
mas baleset történt Drigurszki Ignác 
óbecsei gazda tanyáján. Német An
drás 15 éves napszámos gyerek egy 
lóra akart felülni s annak hámköte 
lét balkarjának fejére hurkolta, hogy 
könnyebben lóra ülhessen. A felugrás 
nem sikerült s a ló magával ragadva 
a hozzákötött szerencsétlen gyerme-

eredt. Haza se ment, csak a hegyek, 
között bolyongott egész késő délutánig 
a mig a rendőrök ráakadtak.

Körülbelül délig feküdt a barázdá
ban halálra sebesülten, eszméletlenül 
Molnár. Mikor már feleségének is 
feltűnt, bogy a szokott időben nem 
megy haza ebédelni, akkor indultak 
csak a keresésére. Éppen a felesége 
akadt rá. Ott feküdt az árokban

megyei gyümölcsárusok, a vízbe estek, 
— Ahmijnieirye n honvédelmi ml- kik közül egy ember a vízbe fűlt, a 

nisztor ellen. Abaujtorna vármegye , többi megmenekült.
törvényhatósági bizottsága augusztus — Felii'íizetések. Az ipariestü- 
15-én megtartott ülésében elhatá-! je ĵ dalárda nyári táncmulatsága al- 
rozta, hogy feliratot intéz a képvi-! kabnával a következő felülfizetések 
selőházhoz, melyben Bihar Ferenc i történtek: Nánay Mihály 4 kor. 8 fill.,1 /IT * - * *   í — i í «« ■ 1 . - — _ -» « i B II Ihonvédelmi minisztert a katonai be
hívói ügyeknek a csendőröknél való

vérbenfagyva. Arcát a bogarak és kifüggesztése tárgyában kibocsátott 
legyek teljesen ellepték, úgy, hogy j rendelet miatt vád" alá helyezni kéri. 
az első pillanatban az asszony nem törvényhatóság közgyűlési határo- 
is ismert a férjére. Molnár még ek- zulat ma megküldötte Szabadka vá-
kor élt. Nehezen hörgött, azonban 
felesége kétségbeesett kérdéseire vá
laszolni nem tudott.

Azonnal telefonáltak a rendőrségre, 
a honnan intézkedtek, hogy a hal
dokló Molnárt a közkórházba szál
lítsák. Alig érkezett meg a sebesült a 
közkórházba, pár perc múlva meghalt.

egküldütte 
rosnak is azzal, hogy basonszellemü 
felirattal támogassa a megye moz
galmát.

— A szerbek és a válság. A 
magyarországi szerb radikálisok, mint 
Újvidékről írják, szeptember II-éré 
népgyülést hívtak össze Újvidékre. A 
népgyülés tárgya a magyar válság és 
az általános választói jog kérdése 
lesz. Határozni fognak arról, hogy a 
szerbek milyen álláspontra helyez 
kedjenek a válsággal és az általános 
választói jog kérdésével szemben.

— A keresztény szocialisták  
Újvidéken vasárnap délután gyűlést

Karkos József 4 kor., Hamburger 
Mór 2 kor., Horváth József 1 kor., 
Sörös Danis Katica kisasszony 48 
darab rendező-szallagot díjtalanul 
készített. Az adományokért ezúton 
mond köszönetét a vezetőség.

— Műtőink működése. A mentő 
osztály a lefolyt hóban igénybe véle 
tett a következő eseteknél u. m.: 
Sebzés, sérülés 57 eset, Belső bajok 
1, Betegeknek a kórházba szállítása 
23, Elmebeteg szállítás 1, Tűzhöz 
kivonulás 3, Hullaszállitás 14, ösz- 
szesen 99 esetben. A folyó évben 
762 esetben, a mentő-osztály fenn
állása (1896. év szeptember 12) óta 
a mai napig összesen 6j34G esetben 
működtek.

— Tűzesetek. Tegnap délelőtt 10 
órakor az V. köri Máté-utcából je
leztek tüzet. Mire azonban a tűz-

H I R E  k
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és nnizeuiu. Nyílva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9-től 12-lg.

Az összes 
tan-

intázct«kb?n
használatid*

oltók odaérkeztek, a környékbeli 
lakók a ház tetőzetén keletkezett 
tüzet elfojtották. — Ma délután 3 
órakor a VIII. körben volt kémény- 
tüz, de itt is gyorsan és eredménye
sen léptek közbe tűzoltóink s a ve
szedelmet elhárították.

— A lcgujabb betörésekről. A
közelmúlt napokban Vojnich Gyula 
dr. és Barta Antal dr. lakásaiban el
követett betöréses lopások tetteseit 
inég mindig eredménytelenül nyo
mozza a rendőrség. Mint utólag ki
derült, a betörők Vojnich árnál is 
eredményesen működtek, mert egy 
kövekkel kirakott arany női és rövid 
láncon függő arany férfi órát szent 
László függelékkel, egy ametisztköves 
brostüt és ugyanilyen kis fülbevalót, 
továbbá 10 korona készpénzt lop
tak el.

— Boszn. Kis Márton kelebiai 
napszámos tegnap a régi baromvásár- 
tércn levő egyik korcstnaheiyiségbe 
akart belépni. A korcsmáros azon
ban látva, hogy Kis már teljesen 
ittas állapotban van, nem engedte 
be a helyiségbe. A fölfortyant részeg 
ember nagy düh el esett az utcai 
ablakoknak, de rosszul járt, mert az 
egyik betört üvegtábla jobb kezének 
csuklóján az üteret teljesen átvágta. 
A sok vért vesztett embert a men
tők a kórházba szállították.

— H ajó i és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipó, kalap, 
iiti öltönyök, ári és uöi divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac. 1082

Iniicn-oiinau.
Mihályi Ernő a Királyszinház ki

tűnő tenoristája nagyon szereti az 
alsóst, a tarokkot és nem zárkózik 
el a magasabb rendű és igazgatóbb 
játékok elől sem. Nagy szenvedélyiyel 
hódol például a ferblinek is, amely
nek izgató sajátságai mellett az a 
jó tulajdonsága is megvan, hogy 
néhanapján a hónapvégi nyomoron 
is enyhíthet.

Körülbelül ilyen gondolattal ült le 
a napokban is a kitűnő tenorista az 
Otthon zöld asztalához. Vágyait el 
sem is titkolta, hanem hangosan 
sóhajtott föl:

— Édes istenkém ! Neked adom 
a felét a nyereségemnek, ha meg- 
segitsz ! Adok gyertyára, tömjénre, 
vagy akár mire . . .

Állt az alku. A szerencse valóban 
egészen tisztességessen mellé állt a 
tenor-istának. A parti végeredménye 
az volt, hogy Mihályi két korona 
nyereséggel zárta a kaszát. Közben 
azonban kissé megbánta könnyelmű 
ígéretét. Az istennek adott szavát 
mégis — legalább látszólag — meg 
akarta tartani és meg akarta nyug
tatni lelki ismeretét. Ég felé emelt 
szemekkel sóhajtott föl:

— Hát már te sem hiszel, iste
nem a szegény színésznek ! Már te 
is előre vonod le a percentet ?

** *
A bírósághoz beállít egy könyvek

ben utazó ur, de az igazság aposto
lai között nem igen sikerül üzletet 
csinálni. Különösen egy aljegyzőnél 
alkalmatlankodott a vigéc, pedig az 
százszor is kijelentette:

<önvvek Vig Zsipond Sy kaphatók konyV- {5 papirkcreskedhábeti 5kbnyV- ás papírkgwkgdhábgn Szabadkán.
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— Nem veszek könyvet, nekem 
elég van már.

— Csak azt engedje meg a jegyző 
ur, hogy legalább elküldhessem azo
kat a könyveket.

— Elküldheti, de én át nem ve
szem őket.

Az aljegyző néhány nap múlva 
csakugyan megkapta a könyveket. 
Néhány hónap múlva még más vala
mit is kapott. Idézést a bírósághoz: 
a könyvkereskedő beperelte a köny
vek vételáráért. A tárgyaláson aztán 
azzal védekezett, hogy ő nem ren
delt könyveket.

— Megengedtem ugyan a vigécnek, 
mondta, hogy a könyveket elküld
hesse, de azt is kijelentettem, hogy 
nem veszem át őket, amire ez a 
vigéc ur azt felelte, hogy nem is kell.

-— Persze, persze, — felelte a 
tanuképen kihallgatott vigéc, azt 
hogy nem kell átvenni, csakugyan 
mondtam; de hogy nem kell meg 
fizetni azt nem mondtam.

És a bíróság elmarasztalta az 
aljegyzőt.

1905. szeptember 5.

Eladó hercegi ci n

Egy magyar gróf özvegyének szo
morú sorsáról adnak hirt Newyork- 
ból. A szerencsétlen úrnő teljesen a 
züllés utján van és már szédelgésre 
vetemedett.

Az utóbbi időben a newyorki la
pokban apró hirdetések jelentek meg, 
melyek mindenfelé nagy feltűnést 
keltettek. A hirdetések Eszterházy 
Anna karengi hercegnő néven jelen
tek meg és arról szóltak, hogy a 
hercegnő három millió dollárért bár
kire átruházná rangját.

Az amerikai praktikus észhez épen 
nem illő vetélkedés keletkezett erre. 
Rendkívül sokan jelentkeztek, hogy 
megvegyék a hercegi rangot. Fényes 
ajánlatok érkeztek, a melyek minden 
késedelem nélkül követették a her
cegi cim átruházását Az egyik as
piráns azonban körültekintő volt és 
utánanézett, hogy nem sédelgővel 
van-e dolga.

Gyanúja nem volt hiábavaló, mert 
a rendőrség kimutatta, hogy az állí
tólagos Eszerházy Anna karengi 
hercegnő bár rokoni viszonyban van 
az Eszterháziakkal mégis be akarta 
csapni a hiszékeny és ciinkórságos 
amerikaiakat. Az úrnő tulajdonképen 
gróf Eszterházy Miksa volt washing 
toni követségi titkárnak nyomorban 
sínylődő özvegye. Leánynéven Sara 
Caroll-nak hívják.

Férje életében is nagy szegény
ségben éltek, de azóta azonban min
den jövedelem nélkül inkább könyör- 
adományokból tengette életét. A 
munkához nem szokott nő inkább 
könnyű Lton akart pénzt szerezni 
s igy szédelgésre adta magát. Most, 
hogy ezt a nagystílű csalási kisér- 
leleplezték, szép sereg apró csalás 
miatt érkezett ellene följelentés.

TÁ V IR A TO K .
Az. orosz, forradalom .

Odessza, szeptember 4. Jól érte
sült forrásból hallatszik, hogy az 
ostromállapotot legközelebb meg
szüntetik.

K ína csőd szélén .
S.-Frauclsko, szept. 4. Beckman, 

a Kínából ideérkezett berlini bankár 
jelenti, hogy Kina a bukás szélén 
van, mert a forgalomban levő összes 
ércpénz kevesebb értékű, mint ameny- 
nyit jelez.

A féltékenység tragédiája.
Bécs, szept. 4. Blecker György 

fogorvos, mikor az éjjel Garnisons- 
gassei lakásába a vendéglőből haza
tért, feleségét az ablak keresztfáján 
felakasztva találta. Blecker emiatt 
annyira elkeseredett, hogy ciankálit 

I vett be. A méreg azonnal megölte a 
fogorvost. A családi dráma oka állí
tólag az asszony féltékenysége

Nagy tűzvész.
Koii-taiitinápoly, szept, 3 Kalo- 

venerben, Drinápoly elővárosában tűz 
ütött ki tegnap, amelynek mintegy 
1200 ház esett áldozatul, köztük több 
templom és iskola. A tüzkásosultak 

inagyrészt szegénysorán görögök, ör
mények és zsidók. Az utóbbiak közt 
több magyar és osztrák is van. A 
helyi hatóság segélyakciót indított, a 
továbbiakra nézve pedig a szultán 
rendelkezett.

A béke.
Portsm uth, szept. 4. Martens 

tanár tegnap közölte a sajtó kép
viselőivel. hogy az értekezletnek nem 
kell több ülést tartania, mert a még 
hátralévő teendőket a titkárok fog 
ják elvégezhetni. Ezzel szemben Ta- 
kahira kijelentette, hogy a béke
követek holnap egy vagy több ülést 
is tartanak, de reméli, hogy a béke- 
szerződést holnap délután aláírják. 
Hir szerint a szerződéshez négy pót 
lás járul, melyek a szerződésben 
fel nem dolgozott kérdésekkel fog
lalkoznak.

SPORT.
— A Sz. S. E. diadala. A Sza

badkai Sport Egylet derék tagjai 
helyen is dicsőséget szereztek egyle
tüknek és Szabadkának. Aradról, úgy 
szintén Szegedről is 3—3 dijat hoz
tak haza Aradon Tumbász, Pudler 
és Balázs nyer:ek 2 ezüst és I bronz
érmet, Szegeden pedig Szárics János 
és Martinz Aladár részesültek ha
sonló elismerésben.

A sziuésziskola. Könyves Jenő, 
tavalyi színtársulatunk kiváló drámai 
színésze és rendezője Aradon színész- 
iskolát nyit. Az uj iskola vezetősé
gének főelve és iránya a gyakorlati 
oktatás lesz. A tanerők között a szín
művészet több országos hírnevű jelesei 
és az aradi tanári kar kiválóságai 
lesznek. Tandíj drámai szakra ha
vonként 20 kor., énekes szakra 30 
kor. Jelentkezni lehet Könyves Jenő 
nél, Arad, Flórián-utca 4.

r f

Verekedés az ökrök míatt.Vránya 
Jakab katymári öreg földmivelő febr. 
4-én figyelmeztette szomszédját, Is- 
panovich Pétert, hogy ökrei az ud
varába tévedtek. Ispanovits erre á t 
ment szomszédjához és ott a két 
ember összevereked At. A verekedés
ben Ispanovits szenvedett súlyosabb 
sérüléseket s a feljelentés következ
tében megtartott bűnügyi tárgyalás 
alkalmával súlyos testi sértés miatt 
Vránya 3 havi fogházra Ítéltetett. A 
A szegedi kir. Ítélőtábla felebbviteli 
tanácsa ma délelőtt tárgyalta az öreg 
bunyevác bünperét, akit Temmovits 
Zoltán dr. ügyvédjelölt védett. A táb
lai tanács a vádlott büntetlen előélete, 
a közvetlen bizonyítékok hiánya és a 
panaszos ismert verek dő természe
tének tekintetbe vételével elfogadta 
ama védekezést, hogy vádlott önvé- 

I delemből ejtette panaszoson a sérü

léseket s ezért feloldva az elsőbiró- 
ság Ítéletét, Vrányest teljesen felmen
tette.

Csalárd bukás. Racsmány Mihály
nak Topolyán vegyeskereskedése volt, 
amely valami jól nem mehetett, mert 
múlt év január havában csődbe jutott. 
Ma csalárd bukással vádolva állott 
a törvényszék előtt. A tanácsban dr. 
Solti elnökölt, közvádlóként dr. Atzél 
alügyész szerepelt. A vád szerint a 
csalárd bukást az által követte el, 
hogy közvetlen a csődnyitás előtt, 
január 7-én, azon célból, hogy hite
lezőit kijátsza, az üzletéhez tartozó 
árukészlet egy részét elidegenítette. 
Így Robitsek Izidornak rőfös üzletét 
adta el 2200 koronáért, a vissza
maradt árukat Herzl Dezsőnek 270 
koronáért. A főtárgyalás adataiból, 
úgy dr. Lestár Albert topolyai ügy
véd és a tanuk vallomásából kitűnt, 
hogy az üzleti aktívák a csődnyitás 
idején felülmúlták a bejelentett köve
teléseket, minek folytán a bíróság 
felmentő Ítéletet hozott. Ügyész feleb- 
bezett azért, mert a törvényszék 
bűncselekményt nem talált.

A H Á R E M N Ö .
Irta : üugovich Imre. 20

A társaság többi tagja is bement 
a kastélyba, hogy leverje magáról a 
port. És még aznap este, mikor a 
kedélyes hangulatban elköltött va
csorának vége volt, Olga ünnepélyes 
hangon jelentette a vendégeknek:

— Uraim, örvendetes hirt közöl
hetek önökkel: Kálmán és Olga, már 
mint mi kelten itt, eljegyeztük egy
mást.

A tante meresztette a legnagyobb 
szemeket s talán tiltakozott is volna, 
de Olga észrevette gonosz szándékát, 
s megelőzte lantejét.

— Sajnos, egy tanunk hiányzik: a 
csinos juhász.

A tante el is hallgatott.
A kettős vallomás napja ezzel ért 

véget.
— Nos, főhadnagy ur, eljön e 

holnap velünk.
Nem tudom grófnő. Ha meg

kapom ma a szabadságot, úgy öröm
mel maradok.

Az már itt van. Kérésemre 
Kálmán megszerezte az ezredestől a 
szabadságot, itt van az ezredes 
levele.

— Grófnő, ezért a meglepetésért 
végtelen hálával tartozom, ezekkel a 
szavakkal hajolt meg a daliás dzsi- 
dás főhadnagy s a szemeiből valami 
diadalféle ragyogott.

— Ugy-e kiváncsi rá, hogyan jö
hetett meg ilyen hamar a válasz. 
Nem valami boszorkányság: Kálmán 
két gyönyörű telivérü lovát agyon- 
lovagoltatta.

— Igazán nem érdemeltem meg 
ezt a szívességet, most már bánom, 
hogy haboztam, mikor a maraszta
lást határozottan vissza nem utasí
tottam.

— Hát bizony, főhadnagy ur, a 
lovakat magam is sajnálom, de azt 
tudom, hogy holnap feledni fogja a 
kárt.

— Egy paraszt lakodalom aligha 
feledteti velem a kárt, amelyet okoz
tam.

--  No, no, előre ne tegyen ki
jelentéseket. A lakodalom is érdemes 
látványosság, hát még az a szőke 
tündér. Tudja gróf, mikor megismer
tem, féltékeny lettem rá, amit kü
lönben nem is csodálhat ha tudja, 
hogy Kálmán, mielőtt férjemmé lett,

a rajongás hangján beszélt mindig 
Zorkáról.

— Grófnő, talán ez volt életében 
a legfölöslegesebb érzelem. Nem hi
szem, lehetetlen, hogy van nő ön 
mellett, akivel szemben ez az érzelme 
igazolt lehetne.

— Főhadnagy, a bókolások korá
ból kikerültem, szólt, ujjait kaczér 
fenyegetéssel emelve a vele szemben 
ülő tisztre. Különbenis majd csak 
akkor mondja meg a véleményét, 
ha Zorkát már szemtől szemben 
látta, majd ha meghallotta a hang
ját, ha ugyan meghallja. Különös 
teremtés az a leány, még velem, 
még Kálmánnal is alig beszól. Ki
váncsi vagyok főhadnagy, megbirja-e 
szólaltatni.

Folyt. köv.■ffinBMMHHMBUBBAMMKjU* -nTrrMWri—
Felelő i sz e rk e sz tő :

D ü G O V I C H I M R E .  
Laptutiijdonosok : A Z  A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

15238 1905. tan. szám.

Pályázati hirdetmény.
A Szabadka városi magyar fő- 

gyrnnasiumnál üresedésbe jött mathe- 
matika-phisikai helyettes tanári állás 
üresedésben lóvén, arra pályázatot 
hirdetek.

Ezen állás évi 1800 korona fize
téssel kapcsolatos.

A pályázni kívánók felhivatnak, 
hogy a kellően felszerelt pályázati 
kérvényeiket Szabadka sz. kir. város 
tanácsához címezve, legkésőbb f. évi 
szeptember hó 20-ának déli 12 órájáig 
adják be. Az ezen határidő után 
beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek.

Szabadkán, 1905. szeptember hó 4,
Dr. Biró Károly

1127 polgármester.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző közhírré 

teszem, hogy a szabadkai városi 
átvaszék 4629/1905. számú határo
zata folytán a szabadkai 9527. számú 
betétben AI. 18345, 183 >1. helyrajzi 
számok alatt felvett 5 hold 7 i 7 
négyszögöl és 5 hold 820 négyszögöl 
szántóból kiskorú Kovács Rozsuk 
Józsefet, Matildot, és Vitust 3 
részben, kiskorú Nagy Kálmánt 1/., 
részben és kiskorú Kovács Rézsűk 
Rózát ;’/9 részben megillető jutalék 
közjegyzői irodámban (Batthyányi 
utcában) folyó évi szeptember hó 
Ilik napján délelőtt 9 orakor m e g 
tartandó nyilvános árverésen el fog 
adatni.

A kikiáltási ár lánconkint (láncát 
2000 négyszögöllel számítva) 1040 
korona, melyen alul az ingatlanok 
eladatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül hétszáztiz (710) koronát 
az árverés előtt kezeimhez kész
pénzben vagy óvadékképes érték
papírokban letenni.

A vevő tartozik az árverés gyám
hatósági jóváhagyásától számított 15 
nap alatt a vételár felét, 30 nap 
alatt a vételár másik felét a kisko
rúak részére Szabadka város árva- 
pénztárába készpénzben beszállítani. 
A lelett bánatpénz az első vételár 
részletbe számittatik be.

Vevő birtokba az árverés jogerős 
jóváhagyása napján lép.

Az árverési vételből származó üsz- 
szes költségek vevőt terhelik.

Kelt Szabadkán, 1905. évi aug. 
hó 28. napján.

Dr. Flatt Victor
1170 kir. közjegyző.
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A legjobb minőségű faval ége
tett mész állandóan raktáron.

( Is i  szabadkai B erstrn-H le Vizis- 
agorfra <s saVanyapapriKa-KonscrV.

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 L közönségnek 
tetszik, úgy a telefon utján is meg
rendelheti. (Telefon-sz. 269. Lakás: 
1. kör, Kölcsei-u. 252. sz., a volt 
régi Schönstein-fóle ecetgyár. Saját 
ház.) ötven darabtól fölfelé házhoz 
szállitom. 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

ii55 B e r n s te in  E m il.

Grossol 91

Angol nyelv-
1181 mester

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

és zsindely tetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

20384. szám alatt. Védjesyezve 9375. 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz. 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„Grossol" „A“ nem olvad, nem folyik, 
nem csepeg és nem repedezik.
„Grossol“ -lal teljesen elegendő minden 5 
évben a tetőt mázolni, hogy annak viz- 
m ént essége biztosi ttassék.
„GrO88Ol“ a legnagyobb bőségben még a 
leglejtősebb tetőről sem folyik le és télén 
a legerősebb hidegben se n reped, vagy 
pattog fel.
Aki régi tetőt „GrOSSOl“ -lal átmázol, -  
megtakarítja az uj fedést.
„GrOSSOP hidegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„GrOSSOl* „Du tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A.<e Ezen tetőragacs az 
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál.
H62 K apható:

E in le r  M anó és  F ia
asphalt és kátrány tetőfedő-lemez, elszige
telő-lemez, „Grosso?* asbest-tetőmáz, mész- 
és építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

Mindenfajtagyümölcsszállitó kosarak.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből ©. 
ü l  ő r  Legkisebb h irdetés 3 0  f i l l é r

k e r e s te t ik . C ím e la p n n k  
k i a d ó h iv a ta lá b a n .

Csinosan b̂útorozott
k ü lö n  b ejá ra tú

szoba kiadó.

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

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

női Kalap- és Kész
KonfeKcií'özlekt

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

számítok.
Sós Választék gyermek mhácsHáljban 

és gyermek-kalapokban.
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.

VI. kör, Harmath-utca

Há? utca ^helyén, 30 év óta fen-
Álló vendéglőhelyiséggel a gimná

ziummal szemben 1000 négysz. m. terület
tel előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet Jstván-utcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
bet Dr. Blum Lás ló orvosnál Petőö-u. 
___________________________________ 1031

IVaVaIaiiÁ a német franczia nyelvben 
l iL iv I U I I v  perfect, 3 elem Lkoiás fiú 
mellé azonnal felvétetik. Értekezhetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petőfi- 
utca. 1080

Zongorázni
ban.

tanít egy kisas zony mér - 
sékelt áron. Cim a kiadó-

1029

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

Intelligens úri házban teljes
látásra felvétetik. Cim a kiadóban. 1015

tanuló

AKOKAZ

egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 1163

Kiadó úri lakás.
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince, 
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni 
a villanyteleppel szemben levő Ábrahám 
Róbert füszerüzletében lehet. 1032

Kosár ís zsákTudakozódhatni 1165

Reiner Hor bútorkereskedőnél Deák.u í Boflnir. ég Lakatos-utca sarkán, Kftt lll'i Családból való tanuló
k ö z e l a  v a su liio z , • 1 n

s ö r  e l a d ó ,  - s o  u n  c s a l á d h o z
e g y  szerb  ú r i csn líu ln íil Bővebb felvilágosítást ad: M Ű *  ^ r m i l y  sz ín b e n

te lje s  e llá tá s ra  pt. W  a ,i‘ k , " ‘ n ke8Z It
felvétetik. — Czime lapunk kiadó- t!87 (Batthyányi-utca.) ! felvétetik. Cim a kiadóban. „B9

Két deák

hivatalában.

D E Ü T S C
Gyermek fűzős cipő

barna v. fekete.

jegyeket

1125
Kladek és Hamburger

könyvnyomdája.

A L B E R T
czfpíraKtára Szabadka

•TA*

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

£eáuy fűzős cipő
fekete v. barna.

Férfi ezugos tartós ft. 2 50 

Férfi fűzős cipő, erős 

Férfi fűzős Boxc;pő
Tiszti cipő borjubőrből

Goodayer varrott.

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

Goodyear varrott.

Férfi hegymászó cipő „ 6.75

JWatos formák?

A cipők meg
óvására a leg
jobb a NORMA 
és ROYAL -eremé.
A bőrt tartóssá teszi 
és szép fényt köl

csönöz.

A?' 5 ^7
*• ü/ #

ti

I.x, » 1

Clegans! Olcsó! jloni

Jó anyag
Mindennemű clpőjavltások elfogadtatnak és pontosan 

esxköiftltetnek

Női ezugos cipő ft. 2 50
Női fűzős cipő, tartós „ 2 75

Női gombos cipő, fekete „ 3 —

NŐJ fÜZOS Cipő, barnabörböl,, 3*---
NŐÍ fél Cipő fekete bőrből „  2’—

NŐÍ fél Cipő barnabörböl ,, 2'25

NŐÍ fÜZÖS Cipő Chevrauból „  4  25  
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.

1157

Tartósság XiVáló m inősig!

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




