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Előfizetési árak:
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 3. sz.MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

Szabadka ünnepe.
Örömmel fogadja városunk 

az ország iparosait. Örömmel 
fogadhatja annál is inkább, mert 
az előadói javaslatok az iparo
soknak az ország közgazdasági 
életébe mélyen bevágó ügyeket 
ölelnek föl.

Az első tárgy, a melynek 
előadója Gelléri Mór kir. taná
csos a kegyeletnek adózik, 
Ráth emlékével foglalkozván.

A második tárgy m ár az ipa
rosság életének legfontosabb 
mozzanatát öleli föl, s ez az 
ipartestületek országos szövetsé
gének megalakítása, amelyre 
ugyancsak Gelléri Mór fog 
buzdítani.

Ezek után a napirend előtti 
tárgyak után következik a napi
rend óriási fontosságú tárgya 
az önálló vámterület Zichy Jenő  
előadásában.

Es az országos kongresszus 
egyhangúlag fogja majd kimon
dani, hogy egész valójában át 
van hatva az önálló gazdasági 
berendezés nemzetfönntartó fon
tosságától, ettől várja a magyar 
ipar és ebben a kézműipar jö
vőjének biztosítását, fölvirágzá
sának létföltételeit, ettől várja 
az ország erkölcsi érdekeinek 
megvédését, anyagi erejének 
megizmosodását, ettől várja a 
gazdasági tényezők harmonikus 
együttműködését és ezért a 
gazdasági önállóság elengedhet- 
len, sőt sürgős keresztülvitelét 
összes követeléseink között leg 
első helyre teszi.

Ezen óriási fontosságú tárgyat 
követi Achim János előadásá
ban egy ugyancsak nagy köz- 
gazdasági fontosságú tárgy, az 
ipartörvény revíziója, amely, ha 
az előadó javaslatának értelmé
ben történik meg, úgy uj éle
tet fog hozni a magyar ipar 
életébe.

Kiváló fontosságú tárgy még 
azon állami intézkedések meg
jelölése, amelyekre szükség van,

hogy a kézműipar rendszeresen 
emeltessék. Ez is felvirágzását 
jelenti a magyar iparnak.

És még nagyon sok fontos 
ügy megbeszélésére sereglenek 
ma este m ár Szabadkára.

Minden polgára siessen tehát 
üdvözölni vendégeit ma este. 
Mutassa meg Szabadka lelkes 
polgársága, hogy mi visszhang
jai vagyunk Szabadka közvéle
ményének, mely ujongó lelke
sedésének fogja ma csütörtökön 
este tanúbizonyságát adni, ven
dégeit üdvözölve.

* **
T udnivalók  a kongresszuson

Érkezés és fogadtatás.
Szabadka város történetében pél

dátlanul impozánsnak ígérkezik a 
holnap este érkező vendégek fogad
tatása. A máv. helybeli főnöksége is 
átlátva ennek jelentőségét, készsé
gesen ajánlotta fel a perron előtti 
egész térséget, valamint azt is hogy 
a fogadtatás tartamára az állomást 
teljesen ki fogják világítani

A vonat megérkezése ulán váro
sunk polgármestere Biró Károly dr. 
üdvözli elsőnek a varos vendégeit, 
utána pedig Varga Károly képviselő 
a függetlenségi párt nevében mond 
üdvözlő beszédet.

A pályaudvarról való kivonulás 
után az állomás épület előtt adják 
át megfelelő ünnepség keretében 
Kossuth Ferencnek a függetlenségi 
párt vezérének, a szabadkai hölgyek 
által felajánlott diszzászlót.

Apponyi érkezése.
Apponyi Albert gróf útitervén vál

toztatott s nem mint eredetileg tervbe 
volt véve, a többi vendégekkel együtt, 
hanem a néhány perced előbb Sze
gedről jövő vonattal érkezik.

Elöértekezlet.
Az elszállásolás után a kongresz- 

szus központi bizottságának és a 
helyi bizottságnak tagjai valamint az 
összes országgyűlési képviselők elő- 
értekezletre gyűlnek össze a Pest 
szálloda kistermében.

A fáklyás menet.
Az elöértekezlet megtartása után 

a szabadkai függetlenségi párt veze
tősége felkéri a képviselőket, hogy a 
tiszteletükre rendezett fáklyás mene
tet tekintsék meg. A párt részéről 
elhangzó üdvözlő beszédre Kossuth 
Ferenc ős Apponyi Albert gróf fog

nak válaszolni. A fáklyásmenet el
vonulása után az Összes vendégek 
ismerkedési estélyre gyülekeznek a 
Bárány szálloda éttermében.

Az első nap program inja.
Reggel 5 órakor a tűzoltó zene

kar riadója.
Reggel 8 órakor az ipartestületek 

gyűlésének megnyitása a Pest-szálloda 
nagytermében.

Délután 2 órakor Szabadka szab. 
kir. város által a kongresszusi tagok 
tiszteletére adott társas-ebéd a Pest 
szálloda termeiben, mely egyik 
legérdekesebb mozzanata lesz az 
ünnepségnek. Az ebéd tartamára is 
épen ezen oknál fogva a kongresz- 
szus helyi bizottsága a hölgyek ré
szére karzati jegyeket bocsátott ki.

Délután 4 órakor az ipartelepek 
megtekintése.

Este 8 órakor a kongresszusi ta
gok tiszteletére díszelőadás a városi 
színházban,

** *
Felkéretuek a helyi százas bizott

ság tagjai, hogy a jelvények, igazol
ványok átvétele végett szerdán reggel 
8 órától déli 12 óráig, délután 2 
órától 5 óráig, csütörtökön délelőtt 
8 órától 5 óráig az ipartestület iro
dájában jelentkezzenek. Ugyanitt át
vehetik úgy a város ebédjére szóló 
jegyeket 7 korona, mint az ipartes
tületi ebédre szóló jegyeket 3 kor. 
20 fillér befizetése ellenében.

A város ebédjén a megbízottakon 
kívül csak a százas bizottság tagjai 
vehetnek részt.

Az ipartestület ebédjén résztvehet 
minden ipajos is.

A karzatra szóló jegyek szerdától 
kezdve Reisner Lajos dr. ügyvédi 
irodájában vehetők át, A karzatra 
minden alkalommal csakis nők bo
csáttatnak.

Jön a kolera.
— Miniszteri rendelet. —

Az emberiség legöldöklőbb ellen
sége, a kolera közeledik mindjobban 
Magyarország északi határai felé. 
Először Poroszországban lépett fel a 
járvány, ahol több áldozata volt, de 
úgy értesülünk, hogy már Ausztria 
területére is átcsapott a vész. Po
roszországnak különösen a nyugati 
részében, az úgynevezett Westpreu- 
senben ütött ki nagy mértékben az 
ázsiai kolera ős több gyanús meg
betegedést, sőt halálesetet is okozott.

A járvány a Visztula folyó mentén 
terjedt el és pedig a folyó felső fo
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lyása felől jövő tutajosok között. A 
bel- és külföldi napisajtó közleményei 
felhívták erre a magyar belügyi kor
mány figyelmét, amely erre körren
deletét bocsátott ki, amely körrende
let ma érkezett Szabadka város 
törvényhatóságához.

A belügyminiszter rendeletében 
utal arra a veszedelmes körülményre, 
hogy a Visztulának lelső, hozzánk 
közel eső szakaszainak környékén 
is könnyen terjedhet az ázsiai kolera. 
Magyarország északi és keleti részei 
nagyon ki vannak téve annak a 
veszedelmes eshetőségnek, hogy az 
északon és nyugaton mindjobban 
terjedő járvány ezen vidékekre is 
átcsap. A belügyminiszter felhívja 
tehát a törvényhatóságokat, hogy 
általa a köztisztaságra nézve előirt 
intézkedéseket — szigorúan hajtsák 
végre és minden koleragyanus meg
betegedésre különösen éber figyelmet 
szenteljenek.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. szept. 6.

Közeledvén a válságos nap, szept. 
15-ike, most rohamosan bonyolulnak 
az események, melyek hovatovaarra 
engednek következtetni, hogy döntő 
fordulat küszöbén állunk.

Egy hírlapíró ma hosszasabban be
szélgetett a politikai helyzetről Po- 
lónyi Gézával, aki kijelentette, hogy 
a vezérlőbizottság teljes mértékben 
átérzi, hogy ez a két hét viseli mé- 
hében a döntő krízist és ehhez mér
ten a legmesszebbmenő taktikai in
tézkedéseket megteszi.

Azok a tudósítások, melyek a mai 
lapokban láttak napvilágot s a vezérlő 
bizottság tegnapi két üléséről szól
nak, Polónyi kijelentése szerint egytől 
egyig valótlanok és egyáltalában 
nem tükrei a vezérlőbizottság tegnapi 
üléseinek, melyeken igen nagy hord
erejű határozatokat hoztak.

Különösen annak a kijelentésére 
kért fel bennünket, hogy a leghatá
rozottabban nem igaz, mintha közte 
és Vázsonyi Vilmos álláspontja kö
zött valami nagy ellentét merült 
volna fel.

Egyébként a vezérlőbizottság a 
legközelebb ismét összeül. A nap
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még nincsen megállapítva, attól függ, 
hogy a kiküldött albizottságok mikor 
készülnek el jelentéseikkel.

A vádaláhelyezési albizottság teg
nap este közvetlen a vezérlő bizottság 
ülése után összeült és megalakult. 
Ott voltak a bizottság tagjai: Apponyi 
Albert gróf, Bánffy Dezső báró, Da
rányi Ignác, Zichy Aladár gróf, Po
lónyi Géza, Holló Lajos és Vázsonyi 
Vilmos. A bizottság elnökéül meg
választotta Darányi Ignácot, előadó 
pedig Polónyi Géza leit. Mihelyt 
Polónyi elkészül munkájávai nyomban 
összeül és azután előterjesztést tesz 
a vezérlő-bizottság plénumának.

A választási reform kérdésének 
tárgyalására kiküldött albizottság ma 
ül össze először.

A szövetkezett ellenzék tagjai 
mind nagyob számban jönnek a 
fővárosba és igen sokan nagy ag
godalommal néznek a szeptember 
15-iki ülés elé.

Just Gyula, a képviselőház elnöke 
ma délben érkezett a fővárosba és 
délután megjelent a képviselőházban.

Hire jár, hogy az országgyűlési 
szabadelvüpárt néhány nap múlva 
értekezletet tart. Kétségtelen dolog, 
hogy a párt a Ház összeillése előtt 
feltétlenül megtartja szokásos párt
értekezletét.

Hasonlóképen fog történni ez a 
szövetkezett ellenzéki pártokon is, 
ahol a szokásos napirenden kívül 
még egy tárgy lesz : a vezérlőbizott
ság vád alá helyezési indítványa.

Igen viharosnak ígérkezik a füg
getlenségi párt értekezlete. A párt 
kebelében ugyanis nagy a meghason- 
lás az általános szavazati jog dolgá
ban. S lesznek, akik ezt a dolgot 
okvetlenül szóba hozzák, sőt vég
szükség esetében névszerinti szava
zást kérnek.

Dühöng az uzsora.
Valósággal megdöbbentő adatok

nak jutottunk birtokába, melyek 
kézzolfoghatólag azt igazolják, hogy 
lelketlen uzsorások valósággal pőrére 
vetkőztetik szegény földinives né
pünket. Már a mesébe illőnek kép
zeli az ember a piaci kofáknak azt 
az uzsora-módszerét, melylyel 1 fo
rint kölcsön után egy hétre egy 
krajcár kamatot számítottak és szed
tek, pedig ez a módszer a szabadkai 
uzsorásoknál még fejletteb formában 
van elterjedve. íme, az eset a maga 
meztelenségében:

Egy volt szabadkai gabonakeres
kedő, aki — mellesleg megyjezve — 
az osztrák magyar bank helybeli 
fiókjának u. n. cenzora is, egy kis 
parasztnak, a kivel úgy látszik, egyéb 
manővereket is már véghez vitt, 7 
évvel ezelőtt 200 koronát adott 
kölcsön azzal a kikötéssel, hogy 
köteles neki ezért hetenként egy 
korona kamatot fizetni. Hét éven 
át a paraszt ember hűségesen be

szolgáltatta az obulusokat, mig egy 
másik részről ellene megindult per 
folytán észbe, illetve ügyvédbe ka
pott és az önön magát: kiváló te
kintélynek örvendő és köztisztelet
ben álló egyénnek deklaráló, »végzett< 
gabonakereskedőt uzsora miatt a 
szabadkai törvényszéknél feljelen
tette. Az ügyészség a nyomozás foly
tán és a tanúvallomások alapján 
beadta a cenzor ur ellen uzsora 
vétsége miatt a vádiratot. Ez ellen 
azonban a tisztelt uzsorás igen el
més és példaszerű módon védekezett. 
Azt állitóttá ugyanis, hogy ő a kamat
fizetésről mitsem tud, mert azokat 
a heti koronákat nem neki, hanem 
a feleségének fizette az a bizonyos 
Niracsevics János, mint a hogyan t. 
i. a feljelentő parasztot hívják. Ha 
tehát — így védekezik — valaki 
uzsorát követett cl, úgy az nem 
lehet más, mint szeretett neje, tessék 
tehát azt elővenni, neki hagyjanak 
békét! — Hát a védekezés kétség
kívül ügyes és rávall a mesterére, 
aki körmönfont módon igyekszik 
magáról a piszkos és súlyos vádat 
lemosni, hogy azt a feleségére rá
kenje. Megjegyezzük, hogy a szabad
kai vádtanács nem ült fel a tisztelt 
cenzor ur raffinériájának, hanem 
most már a feleség ellen is elren
delte a vizsgálat foganatosítását és 
igy kilátás van reá, hogy nemsokára 
az egész család a törvényszék láto
gatói közzé fog tartozni, annál is 
inkább, mert az asszony beismerte 
a vádat és egy részét az uzsora- 
kamatokban »tulfizetett« összegnek 
át is adta az ügyészségnek azzal, 
hogy azt a parasztnak adják vissza.

Csak egy esetet hoztunk fel a sok 
közül. Itt az ideje már végre vala- 
hára, hogy az olyan üzelmeknek, 
mint a milyeneket ez az ur sza
badon üz, az illetékes hatóságok 
által vége vettessék. Ideje, hogy a 
kis nép a vérszopók karmai közül 
ki ragadtassák.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és mnzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 8-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 0 -töl 12-ig.

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

Országos vásár szept. 16. Ófuttak.

— Számonkérőszék Baján. Beze- 
rédy István főispán elnöklete alatt 
tegnap a bajai városi hivataloknál 
számonkérőszék tartatott. A félévi 
hivatalvizsgálatoknak kedvező ered
ménye volt, amennyiben az elintézé
sek mindenütt rendben találtattak s 
csupán az adóügyi osztályban észlelt 
a bizottság némi elmaradást.

— Hírek az egyházmegyéből. 
Dr. Schinner Lajos topolyai káplán 
saját kérelmére a kalocsai egyház
megyéből az esztergomi egyházme
gyébe el bocsáttatott. Kápláni minő
ségben áthelyeztettek: Bálint György 
Temerinből Topolyára, Kákonyi Fe
renc Kishegyesről Temerinbe, Vermes 
Gyula Zentárói (sz. Szív) Kishegyesre, 
Schmelhegger Emil Akasztóról Zenta 
sz. Szív plébániára, Kazinczy Imre 
Mélykutról Akasztóra, Leszich István 
Sükösdről Mélykutra, Beit Antal 
Dunabökényből Szilberekre, Kilber-

tusz Mihály Szilberekről Hódságra- 
Kindl Antal Hódságról Dunabökénybe. 
— Gausz Jakab palánkai tanítónak 
kineveztetett.

— A bajai városi tisztviselők.
Baja város törvényhatósági bizottsága 
tegnap tartott rendkívüli közgyűlésé
ben tárgyalta a városi tisztviselők 
fizetésrendezését. A tanács azon ja 
vaslatával szemben, mely az összes 
tisztviselők fizetését lényegesen óhajtja 
emelni, négy indítvány állott szem
ben, melyek közül Bajai Péter in
dítványát fogadta el a közgyűlés. E 
szerint a konvertálásból a városnak 
mégtérülő 7860 koronából a 2000 
koronán aluli fizetésű hivatalnokok 
és szolgák fizetését fogják megfelelő 
arányban felemelni, ami 1L7°/O fize
tésemelésnek felel meg. A közgyűlés 
másik tárgya az uj szervezési sza
bályrendelet volt, melyet részben el
fogadott a közgyűlés, részben pedig 
elvetette, a tiszti orvosokra vonat
kozó részét pedig a közegészségügyi 
bizottsághoz utasította. A számvevő
ség és adóügyi osziály szétválasztá
sát nem fogadták el.

— A kerületi iparfelügyelő. Az
iparfelügyelőségek uj beosztása sze
rint, mint már lapunkban közöltük, 
Szabadka is kerületi iparfelügyelő- 
ségi székhely lesz. A felügyelőség 
vezetésére Kreuter György brassói 
iparfelügyelő nyert megbízatást. A 
szabadkai uj iparfelügyelő november 
hó 1 én veszi át hivatalát és hiva
talos helyisége ezen időponttól kezdve 
Széchényi-tér 104. sz. a. (Halbrohr- 
féle ház) lesz.

— Harakiri. A szomszédos Felső 
Szent-lvánról kapjuk a hirt, hogy 
ott egy szép fiatal menyecske furcsa 
módon akart véget vetni életének. 
Wagner Enokné szenliváni korcs- 
márosnó tegnap kora reggel felkelt, 
kiadta legnagyobb konykakését, hogy 
azt a mindenese fenje a lehető leg
élesebbre. Mikor megkapta az éles 
kést, bement a szobájába és előbb 
a mellén négy veszedelmes sebet 
ejtett, majd pedig felmetszette a 
hasát. Fájdalmas nyöszörgésére fi
gyelmes lett a háznépe, befutottak 
a szobába és rémületükre ott látták 
Wagnernét vérébe fetrengeni. Gyor
san orvost hívtak, ki még kellő idő
ben érkezett, s igy valószínűleg sike
rülni fog az ifjú asszonyt az életnek 
megmenteni.

— Névmagyarosítás. Lőw Ernő, 
Margit és kiskorú Vilmos mélykúti 
illetőségű ugyanottani lakosok veze
téknevüket „Lénárt“-ra változtatták.

— Ötödizben megkísérelt ön- 
gyilkosság. A halál önkéntesei közt 
ritka rekordot ért el Jerics Mihály 
helybeli borbély-segéd, aki tegnap 
éjjel immár ötödször szánta el magát, 
hogy búcsút mond boldogtalan éle
tének. A 23 éves fiatal embert már 
hosszabb idő óta szerelmi bánat 
epeszti s valahányszor tudatára ébred 
annak, hogy szerelmesével nem egye
sülhet, mindannyiszor kárt tesz ma
gában. Az éjjel gyufaoldattal kísérelte 
meg az öngyilkosságot, de ezúttal 
sem érte el célját, mert tettét ideje
korán észrevették és a mentők a 
közkórházba szállították, hol a gyor
san alkalmazott gyomormosás folytán 
most már túl van az életveszélyen.

— A halotti tor áldozata. Bó- 
dics Menyhért szőlőcsősz tegnap te
mette gazdáját. A végtisztesség adást 
megelőzőleg azonban bánatában túl 
sokat talált bevenni a bufelejtő sil
lerből, úgy hogy a temetőből vissza
felé jövet egy sebesen haladó kocsi, 
amelynek közeledését ittas állapo
tában nem vette észre, nekihajtott 
s a kerék ballábán haladt keresztül, 
minek folytán súlyos zuzódásokat 
szenvedett. A mentők a kórházba 
szállították.

— Szobát Uz. Ma délelőtt 10 óra 
tájban V. kör 230. számú házban 
szobatűz keletkezett. A veszedelmet 
valószínűleg egy eldobott égő gyufa 
okozta, melytől a szekrényben levő 
ruhanemű tüzet fogott. A gyorsan 
kivonult tűzoltók a komolyabb ve
szedelemnek elejét vették.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fitt öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac. i©82

— A legjobb gyógyszer. Száz 
és száz belsőleg sínylődő embernek 
adta vissza drága egészségét a Ka
tona-féle növényesszencia-fluid fölül- 
mulhatatlan gyégyereje. — Mindenki 
meggyőződhetik erről, aki nincs tisz
tában bajának természetével és 
egyszer megkisórii e megfizethetet
len szer használatát. Már nemcsak 
Szabadkán, de az egész környéken 
ismerik kitűnő hatását s a fluid va
lóságos idegenforgalmat produkál a 
VIII. köri gyógytárban.

— Szilágyi ős Dískant miskolci 
gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
lamint legújabb „Villám" centrifu
gális bogyozó és zúzógépeire felhív
juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
dők különösen a cég által feltalált 
és készített Kossuth „Kincsem" és 
„Hegyalja" borsajtók, nemkülönben 
a nagyüzemü préseléshez készített 
„Hákocy" „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 leltek ki-
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összeesküvés egy gyár ellen.
Nagybecskereken ma letartóztattak 

három embert, mert bombával fel
akarták robbantani a cseréptető- 
gyárat.

A merenyletterv értelmi szerzője 
Valpech Mihály, aki gyárvezető volt, 
de hanyagsága miatt elbocsátották. 
Valpech két-két ezer koronáért fel
bérelt két rovott múltú embert: Márki 
Antalt és Kecskeméti Andrást, kik
nek az lett volna feladata, hogy a 
gyár igazgatósági helyiségét felrob
bantsák, amikor a főrészvényesek ott 
értekezletet tortának. Az áldozatok 
Nagy Dezső, Gyenes István, Podvinec 
Izsó, Sosmann Endre és János lettek 
volna, ha a bűnös összeesküvést a 
a rendőrség idejekorán fel nem fedezi.

Egy bombát Ritter Oszkár rendőr
főkapitánynak szántak, kinek lakásait 
szintén a levegőbe akarták röpíteni. 
A rendőrkapitányt azért akarták 
megölni, hogy a merénylet után ne 
tudja az eljárást megindítani. A me
rénylők ugyanis féltek Ritter erélyé- 
től s azt gondolták, ha majd más 
vezeti a vizsgálatot, akkor könnyeb
ben megszabadulnak a rendőrség 
körmei közül.

A merénylettervet a felbérelt em
berek valahol elbeszélték. A rendőr
ségnél először azt gondolták, hogy 
egy rossz tréfa az egész összeeskü- 
vás, mindazonáltal Valpech Mihály 
lakásán házkutatást tartottak.

A házkutatás alkalmával a rend
őrség emberei Valpech lakásán több 
bombát találtak, mire úgy Valpechet, 
mint bűntársait a rendőrség letar- 
táztatta.

Nagybecskereken a merénylet nagy 
izgatottságot keltett, mert a cserép- 
gyár igazgatóságának tagjai tekintélyes 
férfiak.

LAKÓHÁZ
Bognár- és Lakatos-utca sarkán, 

k ö z e l a  v a sú th o z ,

Bővebb felvilágosítást, ad:
Dr. Weisz Jeuő, ügyvéd.

1167 (Batthyányi-utca.)

Építkezések és árlejtések
a m egyében.

Szabadka. Az államvasutak Sza
badka állomásán létesítendő gép
ős kazánház, — valamint víz
gyűjtő akna építését a megtartott 
árlejtés alapján Nagy Ferenc szabad
kai építőmester nyerte el 16.828 
koronáért.

Újvidék. A Tisza—toroki sza
bályozó müvek fentartása céljából 
szükséges 1575 m3 elsőosztályu kő- 
hányási munkára szeptember 15-én 
d. e. 11 órakor Újvidéken a m. kir. 
folyammérnöki hivatalnál verseny- 
tárgyalás lesz. Ugyanott a feltételek 
az ajánlati mintával együtt megsze- 
szerezhetők, a tervezetek és a szer
ződési minta megtekinthetők.

Újvidék. Az újvidéki állomás ki
bővítésével kapcsolatosan létesítendő 
emeletes váltótorony és váltóállító 
bódé építésével a budapesti jobparti 
üzletvezetősóg Jentsch Ferenc újvi
déki építőmestert bízta meg 17.254 
korona vállalati árban.

Apatin. Az apalani m. kir. erdő
hivatal hivatalos helyiségében 1905. 
évi szeptember 25-én d. e. 9*/2 óra
kor a bezdáni, doroszlói és palánkai 
erdőgondnokságok kerületében levő 
alább felsorolt vágásterületeken álló 
fatömeg készletek eladása iránt — 
zárt írásbeli ajánlatok tárgyalásával 
kapcsolatos — nyilvános szóbeli ver- 
senytái gyalás fog tartatni Kihaszná
lási időtartam 1906. évi március 31. 
Az árverési és szerződési feltételek 
az apatini m. kir. erdőhivatal és a 
bezdáni, doroszlói és palánkai m. kir. 
erdőgondnokságnál megtekinthetők s 
ott az eladásra kerülő vágások fa
anyagának becslési adataira nézve is 
felvilágosítás nyerhető.

Zombor. Bács-Bodrog vármegye 
alispáni hivatalában j. ő. aug. 28-án 
versenytárgyalás tartatott a megye 
részére 1906. évben szükséges Író
szerek, papirnemüek, szolgaruházat, 
petróleum, tűzifa, seprők és kefék 
szállításának biztozitása végett. — 
Ajánlatot tettek : Hermaneci papír
gyár r. t. (Budapestről) az irodasze
rekre 26°/o árengedménynyel, Inotay 
János és Nyemec Ferenc (Zombor) 
a ruhaszállitásra 10 korona áren 
gedménynyel, Bernhardt Szaniszló 
(Zombor) a kefék és seprőkre 30 
kor. áremeléssel, a faszállitásra aján
lat nem tétetett.

A lelkiismcret halottja.
— Aki gyilkosnak hiszi magát. —

Szombaton, e hó 2-án éjjel együtt 
mulattak Ujpanát aradmegyei község 
legényei a falu korcsmájában. Az 
egyik asztalnál négyen ittak, köztük 
Zeller Péter és Repp János ujpanáti 
lakosok. Éjfél után, amikor már vala
mennyien kisebb-nagyobb mértékben 
be voltak rúgva, Repp János észre
vétlenül kisurrant a korcsma ajtaján 
és hazament, hogy kialudja a mula
tozás fáradalmait.

Mikor a legények észrevették,’„hogy 
Repp János minden búcsúszó nélkül 
eltűnt, fölkerekedtek, hogy a szöke
vény pajtást visszavigyék az ivóasztal 
mellé. Keresték a községben minden
felé, mig végre sikerült Reppet istái 
lójukban megtalálniok. Első látásra 
azt hitték, hogy alszik; nosza, hozzá
fogtak a költögetéséhez. Minthogy 
Repp János sehogy sem akart fel
ébredni, Zeller a kezében levő léccel 
ráütött az alvó legényre. Mikor Repp 
János erre sem adott életjelt magá
ról, otthagyták az istállóban és vissza
mentek a korcsmába, ahol reggelig 
folytatták a mutatást.

Másnap, vasárnap reggel Repp Já
nost a házbeliek halva találták az 
istállóban. Azonnal jelentőst tettek 
a csendőrségnél, amely a vizsgálatot 
megindította.

A nyomozás során minden jeharra 
mutatott, hogy Repp gyilkosságnak 
esett áldozatul és hogy azt senki más 
el nem követte, mint Zeller. Maga 
Zeller is azt hitte, hogy az éjszakai 
ütés következtében halt meg Repp. 
Nagyon szivére vette a dolgot és 
bánatában elbujdosott hazulról.

A csendőrség jelentésére a halottat 
fölboncolták, amelynek nyomán meg
állapították, hogy Repp János nem 
erőszakos halállal múlt ki, hanem 
régi szívbaja ölte meg.

Zeller tehát igy tisztázva lett volna 
a gyilkosság vádja alól, szombat éjjel 
óta azonban nyomtalanul eltűnt s bár 
a szülők mindenfelé keresték, nem 
sikerült megtalálniok. Zeller Pétert 
a gyilkosság tudata űzte, hajtotta a 
határban, hazamenni azonban nem 
volt bátorsága.

A szei encsétlen legény egy napi

bolyongás után végzetes tettre hatá
rozta el magát. Hétfőre virradóra, az 
éj leple alatt haza lopódzott és szü
leinek udvarában, a kocsiállásban 
felakasztotta magát, mert nem tudta 
elviselni azt a gondolatot, hogy meg
ölte legjobb barátját.

T Á V IR A T O K .
A kolera e llen .

Konstantinápoly, szept. 6. Úgy 
szárazon, mint vizen Európából ér
kező utasokat hivatalosan megvizs
gálják.

Berlin, szept. 6. Ma egy Marién 
Wei dérből érkező kereskedőt kolera- 
gyanús tünetek miatt a charlotten- 
burgi közkórházba internáltak.

A békekötés után.
Newyork, szeptember 6. Takahira 

megcáfolja azt a hirt, hogy Japán
ban forradalom tört ki. A szerződés 
aláírása csak azért késett, mert az 
oroszok a tegnapelőtti napot, mely 
a liaojangi csata évfordulója, szeren
csétlennek tartották és nem akarták 
a szerződést ezen a napon aláírni.

Newyork, szept. 6. Nyolcezer 
Havaiban élő koreai tiltakozást nyúj
tott be Roosevelt elnökhöz az orosz
japán békeszerződés ellen és ebben 
azt állítják, hogy összesen 12,000.000 
számitó népük felfogását tolmácsol
ják, amikor a fenyegető japán zsar
nokság ellen amerikai segítséget 
kérnek. Kérelmüket azzal indokolják, 
hogy utalnak az Egyesült-Államok
nak Koreával fennálló szerződésére.

Az orosz forradalo H
Baku, szeptember 6. A vérengzés 

tovább folyik. A kereskedelmi for
galom megakadt, a vasút nem köz
lekedik Több furótelepet felgyújtot
tak és attól tartanak, hogy újabb 
gyújtogatásokat fognak véghezvinni. 
Mintegy 300 forrás ég.

A m atróna gyilkosai.
Rimaszombat, szeptember 6. Ma 

hoztak ítéletet abban a szenzációs 
bünpörben, amelynek tárgya, hogy 
özvegy Kerepesi JenŐné született 
Szontagh Terézt és házvezetőnőjét 
Reisz Máriát meggyilkolva találták. 
Rigó Gyula és Fabra János 18 éves 
legények a vádlottak, akik azt val
lották, hogy őket a meggyilkolt 
unokája, Sebők Iván bérelte fel. Sebők 
le lett tartóztatva, de orvosi véle
mény alapján gyenge elméjüség miatt 
beszámithatatlannak mondták ki. 68 
tanút idéztek a tárgyalásra — Rigó 
és Febra beismerték tettüket. El
mondták, hogy előbb Reisz Máriát 
ütötték agyon karóval és fejszével, 
és Rigó nagy késsel elvágta az urinő 
nyakát. A vádlottak megmaradnak 
állításuknál, hogy a gyilkosságra Se
bők bérelte őket. A tárgyalás haj
nalban ért véget. — Az esküdtek 
bűnösnek mondták a vádlottakat és 
a törvényszék 15—15 évi fegyházra 
ítélte őket.

G yilkos örült.
Zágráb, szeptember 6. Az irgal- 

masok itteni kórházban a múlt éjjel 
Elianics Mária nevű elmebeteg asszony 
őrjöngési rohamában az ágy lábával 
agyonverte Tafcic Anna nevű szoba
társnőjét. Jellemző, hogy a kórház
ban 30 elmebeteg asszony mellett 
mindössze egy ápolónő van.

SZÍNHÁZ.
Beteg primadonna. Az ipartes

tületi kongresszus alkalmából haza
érkező színtársulatunk által megtar
tandó három szinielőadás, mint egy 
ma Nagy-Körösről érkezett távirat 
révén értesülünk, komoly akadályokba 
fog ütközni. A társulat szubrett pri
madonnája Lónyai Piroska hirtelen 
megbetegedett és orvosainak véle
ménye szerint nem valószínű, hogy 
pénteken Szabadkára érkezhessen. 
Az igazgató ismert leleményessége 
azonban hihetőleg lehetővé fogja 
tenni, hogy a háromnapos műsor 
változást ne szenvedjen.

SPORT.
A „Szabadkai Sport Egylet'' 

jubileum i versenye. Tegnap zárult 
le a „Sz. S. E.“ szept. 9 és 10-iki 
versenyének nevezése. A nevezések 
az egyes versenypontokra fényesen 
sikerültek. Benevezett 20 egylet 98 
versenyzővel. A nevezések közül meg
említjük a szertornázást Kmetykóval 
Erődi Béla, Sichtmann Béla, Spéc 
Kerekes és Sackner Rezsővel. Az 
Athletikai benevezettek, Nemes, Kol
ler, Bertalan, Borbás, Hecér, dr. 
Wehcel, Kozla, Drubmó, Varga Pál, 
Nagy József, Manglitz, Sorgó, Pető, 
Garai, Korányi, Kiss Imre és Göncy. 
Az úszásra következő nevezések ér
keztek: Halmay Zoltán világ bajnok, 
Kiss Géza bajnok, mindketten az 
Amerikai világversenyek győztesei, 
dr. Bigéi bauer, Horvát Elemér. Ke
rékpár versenyre: Horváth Gyula, 
Rojkó József, Péter József és István, 
Száríts és Martinz. Az automobil 
versenyre: Kotorovszky báró, Pertich 
Kálmán, Vojnits Béla és Bánócy 
báró. A fenti névsorból következtetve, 
legjobb atlétáink adnak találkozót a 
palicsi sport telepen, s igy az erkölcsi 
siker már eleve is biztosítottnak látszik. 
Ez a körülmény reményt nyújt arra, 
hogy Szabadka város vendégszerető 
és áldozatkész közönsége a verse
nyeket támogatni fogja. A versenyt 
rendező bizottság kérése folytán fel
hívjuk a közönség figyelmét a ver
senyek számaira, valamint a hely
árakra vonatkozó nagy falragaszokra.

REGÉNY CSARNOK.
A  H Á R E M N Ö .

Irta : Dugovich Imre. 23

— Zorka örült Iván boldogságának, 
ha őszinte akarok lenni, inkább a 
leendő menyecske boldogságának. 
Különösen örül annak, hogy az édes 
atyjának méltó utóda lesz Iván.

— És a menyasszony?
— Arról nem sokat beszéltünk. 

Szerettem volna megismerkedni vele, 
de Zorka nem engedte.

— Ugyan, ugyan, hát annyira vi
gyáz mindenre az ön tündére? — 
szólt közbe a főhadnagy.

— Úgy van, főhadnagy, Zorka a 
mesék jó tündére, akit védelmébe 
vesz, annak a boldogságát képes a 
saját életcéljainak tekinteni. Hanem 
a menyasszonyra inkább Iván miatt 
vigyáz.

— Talán féltékeny a fiatalember? 
— kérdé Olga.

— Azt hiszem, Zorka akkor lenne 
igazán boldog, ha bizonyság volna 
a kezében, hogy Iván féltékenynyé 
lett.

— Kezd érdekesen alakulni a do
log, — jegyezte meg Olga nevetve.
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— Lássa, főhadnagy ur, még egy re
gény elejének lehet tanúja.

— Nem hinném — szólt Kálmán.
— A mi szerbjeink ’családi életéből 
ritkán szövődik regény. Amikor a 
pap elmondja az igét: „az asszony 
félje az urát“, a fiatal férj a meny
asszony lábára lép s ezzel a nő 
teljesen hatalmába került. Az övé 
lesz a gondolata, az érzelme, min
dene. így azután nincs alkalom az 
esetleges regény kialakulásához.

— Igen, igen, de miért szerelné 
akkor Zorka, hogy Iván féltékeny- 
kedjék.

— Ne keressük azt, Olga. Ha Zorka 
ilyesmit óhajt, óhajának csak maga 
a tisztaság lehet az oka.

— Kálmán, ha Zorka tudná, hogy 
milyen kitűnő ügyvédje van, — kezdte 
közbeszólását a főhadnagy, de be nem 
fejezhette, amit mondani akart, mert 
Kálmán hirtelenül kipirult arccal sza
kította félbe.

— Ha Zorka tudná, kedves gróf, 
hogy megjegyzéseket fűznek a ne
véhez, akkor tudná azt is, hogy én 
védője vagyok.

Olga arcán is pir jelent meg Kál
mán beszéde alatt, amely látszólag 
kellemetlenül érintette.

— Ne beszéljünk annyit a kis 
tündérről. Inkább mondja el, Kálmán, 
szépnek gondolja-e a menyasszonyt?

— Nem láttam, nem is árulták el. 
Zorka csak aunyit mondott, hogy ne 
legyek kiváncsi, megláthatom a meny
asszonyt még elég jókor, mikor a 
fiatal párt boritó selyem lehull róluk 
az oltár előtt.

Folyt. köv.

Felelői nerkeiztó: 
D Ü Ö O V I C H  I  5T K K. 

Laptnlajdonosok: AZ A L A P I T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

0MT Házfelügyelőnek
kerestetik tisztességes 
gyermekteten házaspár.
Cím a kiadóhivatalban. 1175

I

KIS HIRDETÉSEK.
Hiúdén s ió  3  f i l l é r  Vufttng betűkből ©  
d r é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l e r

11*17 utca főhelyén, 30 év óta fen-
HliZj álló vendéglöhelyiséggel a gimná
ziummal szemben 1000 négysz. in. terület
tel előnyős feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet István-utcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
bet Dr. Blum Lás ló orvosnál Petőfi-u.

1031

(VAl/íllÁnÁ ki a német franczia nyelvben 
l ív fv lv llv  perfect, 3 elem iskoiás fiú 
mellé azonnal felvétetik. Értnkezbetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petőfi- 
utca. 1030

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gyniiiasiummuL A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára 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 Kölcsöu 
könyvi ár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba. 1010

Intelligens ő ri házban f c g #
látásra felvétetik. Cim a kiadóban. 1015

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

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

k ia d ó h iv a ta lá b a n .

Két deák
e g y  szerb  ú r i c sa lá d n á l

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

hivatalában. 1125

dMT A legjobb minőségű fával ége
tett mész állandóan raktáron. TSKJl

Grossol____________________

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

és zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

20384. szám alatt. Vődjetyezve 9375. 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz. 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„Gr08S0l“ „A“ nem olvad, nem folyik, 
nem csepeg és nem repedezik.
„G r0880lu~la1 teljesen elegendő minden 5 
évben a tetőt mázolni, hogy annak viz- 
mentessége biztosittassék.
„Gr08S0l“ a legnagyobb bőségben m ^  a 
leglejtösebb tetőről sem folyk le és télén 
a legerősebb hidegben sen reped, vagy 
pattog fel.
Aki régi tetőt „GrOSSOl‘ -lal átmázol, — 
megtakarítja az uj fedést.
„Gr0880l“ hidegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„GrOSSOl 4 „D“ tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A.“ Ezen tetőragacs az 
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál.
1162 K apható:

E is le r  M anó és F ia
asphalt és kátrány tetőfedő-lemez, elszige
telő-lemez, „G rohol4* asbest-tetőmáz, mész- 
és építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

Mindenfajta gyümölcsszállitó kosarak.

H elyiség-változtatás folytán
a gimnáziummal szemben M f f
dr. Blum-féle házban

két üzlethelyiség
együtt vagy külön-külön 
és az udvarban egy

nagy raktár,
mely m űhelynek is alkalmas,

f. é v i  n o v em b er  h ó  1 -tő l

Értekezhetni K e r té s z  
A lb e r tn á l ugyanott.

1133

Szőlő-vessző!
A világhírű „ D e la w á r e "  adja 

a legjobb bort!
Ottani, permetezni nem k e l l !

A szőlészet kincse.

A ütoxcrhah ellent áll!
Leírását és árjegyzéket 
ingyen küldünk bárkinek.

Szölöoltványok mérsékelt 
áron kaphatók.

Nagymennyiségű sima és gyökeres
D e la w á r e -v e ssz ő  e la d á s .

Cim: H5S

Szigyártó és Takáts
szőlőtelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd. Központi iroda: 
Felső-Segesd. (Somogy-m.)

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

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

ncí Hslap- is  Wsz
s w  HonfíHcií-üzUtít
nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
számítok.

Pös Választ^ gyermek rnhácsHáHhan 
és gyerraeK-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.

9
«
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V e n d é g l ő  m e g n y i t á s .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Nemzeti 

Kaszinóval szemben, volt Piszárovits-féle

ö  x  I x  á  z  &  xxx  t
újonnan felépítettem, megnagyobbítottam és a kor követelményei szerint 
berendezve megnyitottam. Számos látogatást kér

SZ E T I U Á i n  .I Á Ni O S,
1178 vendéglős.
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Via már minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Essenezia-FInid

csak „K A TÓ N  A -té le“ „K. A .“ v éd jeg y g y e i!
Óvakodjunk tehát hatásnólküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fil'ér. ----------
Minden olyan FLILDOT, melyen nem áll rajta KATONA
-------  név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. -------

B u d a e s te u  Török József gyógyszer 
Főraktár: tára Király-utca és Katona gyógyszerésznél 

Budapesten, I. Pálya-utca 5. —— ......=
Valódi .világhírű E<1 is in  arckrém és E d is in  

ssa p p a n  a főraktáron kapható. ---- : .

VI. kör, Harmatli-ntea
egy nagykiterjedésii utcára néző

h . z
szabadkézből eladó.

Két ú ri családból való tanuló

úri családhoz
teljes ellátásra

Cim a kiadóhivatalban. ii63 felvétetik. Cim a kiadóban. 1169I

ooco

a már minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Essenezia-FInid

csak „K A T Ó N  A -féle  “ „K. A .“ védjegygyell
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenü! megbízható
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a
test súlyának növekedését időzi elő, az egész idegrendszert
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynól
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. -----------—
Cim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 6

Nyomatott a kiadók Kladek ás Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




