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zet, kínlódik a haza m inden
A vihar.
polgára. És e kínlódás annál
Valami rettenetes nyom ás n e  nagyobb, m ert tudják a h a tá r
hezedik a m agyar nem zet lel időt, m elyben le fog zuhanni a
kére, amely visszafojtja a lélek- veszedelem , vagy pedig üdv árad
zetet, összeszoritja a szivet, ráül szét a hazára. H anem az elő
az agyra s a kiszám ithatatlan jelekből nem következtethetünk
véggel járó veszedelm et sejteti. arra, hogy az üdv, vagy a ve
Ezt a rettenetesen kinzó álla szedelem fog-e bekövetkezni.
potot csak az igaz m agyar érezi, És ez csak kínosabbá teszi a
csak az érezi, aki rajongással helyzetet.
szereti a hazáját, m ás nem .
Ha tudnánk, hogy az üdv
Úgy van ez a m agyar em ber, fog ránk virradni, a kínok pok
mint a szántóvetö, akinek a lán m ennénk keresztül készsé
vetése fölé jéggel terhes felhők gesen. Ha tudnánk, hogy a
tornyosulnak. A tapasztalat sej veszedelm ek árja fog ránk z ú 
teti a gazdával, hogy abból a dulni, meg tudnánk találni a
felhőből, ha m egszakad a m éhe, m egnyugvást, mint az, aki halni
pusztulás zu h an a vetésre, s készül, m ert tudja, hogy a halál
tönkre teszi nem csak egy év órájának legközelebbi időkben
fáradtságteljes m unkájának az ütnie kell. De nem tudunk, még
eredményét, hanem talán az csak nem is sejthetünk sem m it
egész élet rem ényeit. Hiszen sem.
egyetlen egy válságos esztendő
Szeptem ber hó 15-dike itt
kihathat az egész életre.
van a küszöbön.
Remegve, im ádkozva tekint
Ez a válságok válságának
szüntelenül az ég felé. Egy-egy napja, mely élé gyötrődve te 
erősebb szélroham ineg-megvál- kint a nem zet, gyötrődve, ere
toztatja a veszedelem m el teljes jét fogyasztva.
felhők irányát, s ilyenkor a félel
V ihart várunk, nem csak se j
m et rem ény váltja föl, gyenge, tünk, békét rem élünk, de bízni
szintelen rem ény. Mikor azután nem m erünk benne.
a másik pillanatban az irányát
De mindegy. M inden m agyar
változtató szél ism ét visszatereli em bernek bele kell törődnie a
a felhőket, a félelem kettőzött helyzetbe. M inden m agyar e m 
erővel tám ad lelkében. Kezeit bernek készen kell lennie arra,
összekulcsolva im ádkozna, de hogy a haza üdvének m egm en
nem bir a gyötrelemtől. A szél tésére az utolsó pillanatban, ha
egyre erősödik, a felhők m ind m ásképen nem lehet, az utolsó
jobban tornyosulnak feje fölé {pillanatban találja meg a mentöés mégsem indul még meg a szerszám ot.
veszedelem árja. Inkább meg
Az észnek nyugodtnak kell
indulna, m ert legalább a gyöt lennie, mint a viharban a hajó
relmek m egsem m isítenék az em  kapitányának. Az érzelm eknek
bert, m elyben m ár nem talál m űködnie kell, hogy az értel
met erősítse, világosítsa, hogy
helyet a rem ény.
Igen, igy van m a Magyar- annak a m egm entésére gondol
ország. H árom hónap óta tor jo n először, am inek élnie kell.
nyosulnak föléje a viharral teli És m indaddig, mig a veszély
felhők. Három hónap óta szám it nem kezdi ránk önteni vesze
a veszedelemmel, három hónap delm es árját, csak azt az óhajt
óla naponkint újra tám ad és kell táplálnunk, hogy az ész
újra éled benne a rem ény. A nyugodtsága és az érzelmek
politikai egünkön tornyosuló fel világítása erösbödjék. Azt kell
hőket néha szétveri a vihar, de óhajtanunk, hogy ne hallgas
a kővetkező percekben ismét sunk m ásra, m int a legszen
összetornyositja. Kínlódik a n em  tebbre, ami em berben és állam 
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polgárban élhet, az élet sza
vára, arra a törvényre, mely az
életet parancsolja a d u la k o d á s 
ban csak úgy, m int a nélkü
lözésben.
És ez meg is fog történni,
m ert ha volt a nem zeteknek
képviselője, a m agyarnak m in
dig volt.

A helyzet.
— S a já t tu d ó s ító n k tó l.
Budapest, 1905. szept. 12.

ennek az újabb konferenciának a
folyamán fog a döntés megtörténni.
Bécsi körökben azt hiszik, hogy a
király 'nem Fejérváry programmja
javára fog dönteni s igy a lemondás
bekövetkezik.
Béé*, szept. 12.
Politikai körükben hire jár, hogy
Fejérváry környezetében remélik,
hogy sikerülni fog a király bele
egyezését a választói jog reformjá
hoz megnyerni. Más verzió szerint a
király beleegyezését a választói jog
reformjáról csak utólag kérték és
Kristóffy beszédéről csak utólag ér
tesült, ami a királyra nagyon rossz
benyomást tett. Az a hir, hogy a
kormánynak újabb tárgyalásai van
nak küszöbön a koalícióval, valónak
bizonyul.
*
*
*
Máramarosvármegye törvényható
sága ma báró Perényi Zsigmond
főispán elnöklésével tartott ülésében
a Fejérváry Géza báró miniszterelnökké történt kinevezéséről szóló
leiratot és a kormány intő szózatát
a törvényhatóságokhoz, továbbá Kris
tóffy, Lukács és Vörös miniszterek
kinevezését tudomásul vették. Ga
vallér Lajos ügyvéd indítványára
kimondották, hogy a törvénytelen
kormánynak sem adót, sem újoncot
nem szednek.
A tisztviselők bántódása esetén
ezeknek védelmet nyújtanak. Tallián
Béla és Berzeviczy Albert volt mi
niszterek bucsuiratát a törvényható
ság tudomásul vette A bizottság
elhatározta, hogy 5 > évre vissza
menőleg a volt főispánok arcképeit
megfesteti a terem részére. Azután
Mandies Dezsőt
megválasztották
szolgabiróvá.

A politikai világ érdeklődésének
középpontjában ma Fejérváry Géza
báró kihallgatása áll. A miniszterelnök délelőtti tiz órakor jelent meg
a felség előtt, de kihallgatásáról a
déli órákig még nem érkezett Buda
pestre semminemű jelentés.
A koalíció soraiban nagy az izga
lom s sokan igen nagy szenzációkat
várnak. Nagy az elkeseredés a kor
mányváltozási hírek miatt, mert most
aztán csakugyan nem tudják, h>«gy
mi lenne egy esetleges kormányvál
tozás esetén. Mind többen vannak a
koalícióban olyanok, akik még Fejér
váry báró julius 1-i prepozícióival is
hallandók volnának a békére, de a
pártokban annyira elharapódzott a
szélső elemek terrorizmusa, hogy
minden Őszinte megnyilatkozás gya
nússá teszi az embereket.
Az albizottság, melyet a vezérlőbizottság a kormány vád alá helye
zésének dolgában küldött ki, ma
délelőtt fél 11 órakor Darányi Ignác
elnöklete alatt ülést tartott, amelyen
részt vettek Polónyi Géza előadó,
Bánll'y Dezső báró, Vázsonyi Vilmos
és Zichy Aladár gróf. A tanácskozás
1 óráig tartott s eredményképen el
fogadták azt a vádinditványt, melyet Az eltűnt anyakönyvvezetó.
Polónyi Géza szerkesztett, Az indít
Nem komolyan tűnt el, ezt előre
ványt a vezérlőbizottság a holnapi
kell bocsátanunk minden félreértés
ülésen tárgyalja.
kikerülése végett. Alighanem csak
* * *
•• i úgy mókázik, ami kiválóan humoros
A M. T. I. tudósítása szerint 0 természetéhez illik. Valószínűleg csak
felsége a király ma déletőtt 10 óra Tokióba ‘utazott, hogy jelen legyen
kor rendkívüli hosszú magánkihall a japán köztársaság kikiáltásánál.
gatáson fogadta Fejérváry báró
A dolgot csak az teszi érdekessé,
miniszterelnököt. A kihallgatás ered hogy néhány nap előtt nyiltterezett
ményéről délután 2 óráig még semmi T. I. helybeli anyakönyvvezotő ellen,
sem került nyilvánosságra.
mert nem tűrhette azt, amint saját
A Magyar Estilap tudósításai a szavaival mondá, hogy vele szemben
következők:
Platz Bonifácoskodjanak.
B écs, szept. 12.
Ez a nyilttér megszülte a hiva
A délelőtt folyamán fogadta a talnokoknál természetes következ
király Gautsch, Goluchovszki és Fe ményeket, az úgynevezett fegyelmi
jérváry minisztereket. Ebben az órá eljárást megelőző vizsgálatot.
ban a király még nem döntött. jHir
Ennek a folyamán Sz. K. anya
szerint a király a délután folyamán könyvvezetőn erőt vett a humor és
még egyszer fogadja Fejérváryt és kijelentette a következőket:

________BA CSM EG Y EI NA PLÓ
— Jegyző ur, bemondom a le- j — E lő lép ett m á v fö h lv a la ln o k
mondásomat, vegye jegyzőkönyvbe,! A Szabadkán állomásozó m. kir. állammert nem tűrök semmit magam vasúti főhivatalnokok közül Schmidt
Lajos ellenőr a IV. fizetési osztály
ellen.
A fegyelmi eljárást megelőző vizs I-ső fokozatából a III. fizetési osztály
gálatot vezető jegyző eleget is tett 3-ik fokozatába főellenőrré lépett elő.
ezen óhajnak, ami annyira meg
— E ljegyzés. Weitzenfeld Mar
nyugtatta Sz. K-t, hogy ismét fel- cell helybeli kereskedő ma tartotta
jogositva érezte magát a következő eljegyzését Dohány Margit kiasszonykijelentés megtételére.
nyal, Dohány József helybeli keres
— Van ugyan revolverem, de kedő leányával.
bármint Platz Bonifácoskodjék is el
— D él m agyarországi m éhészeti
lenem T. 1. ur és akárki, én azért egyesület. A városunkban nemrég
nem fogom követni Kosztics Brcsics j megalakult s eredetileg megyei jelle
Miklós példáját.
gűnek szánt méhészeti egyesület ügye
És ezen kijelentés után csütörtök I váratlanul oly fordulatot vett, mely
óta az anyakönyvvesető nem talál ezen szakintézményt országos jelle
ható Bujdosik. talán csak úgy, mint gűvé teszi. Ugyanis a szomszédos
a magyar bujdosó pohár. Sőt sokan megyékből, mint Torontál, Gsongrád,
vannak, akik a leghatározottabban sőt Pest megye több vidékéről a szak
merik állítani, hogy máskép nem is körök oly irányú kéréssel járultak
bujdosik. Ez pedig nagyon viga«7taló, az elnökséghez, hogy az egyesület
mert tudvalevőleg a magyar bujdosó működésében részt kivannak venni
pohár mindig visszakerül oda, ahon s ez okból óhajtják, hogy annak
nan elindult.
müsödési köre a megye határain túl
A városban egy kis feltűnést kel is terjesztessék. Az elnökség egybe
tett ugyan ezen szokatlan bujdosás, írván az érdekelt köröket, a jogos és
de megvigasztalhatjuk magunkat és méltányos kívánalmakat figyelembe
megvigasztalhatja magát mindenki, véve elhatároztatott, hogy az erede
mert mi ismerjük a bujdosó pohár tileg bácsmegyeinek szánt egylet
szerepére vállalkozó jó kedélyét. Ez „Délmagyarországi méhészeti egyea jó kedély nem engedheti meg sület“ czimét fogja felvenni. Az
neki, hogy tultegyen társán s vissza egyesület egyébiránt a kormány szak
ne kerüljön oda, ahonnan elindult. körök figyelmét is magára vont?,
Egyet sejt csak mindenki, hogy ahonnan Kováts Antal orsz. méhészeti
ez az ut hosszabb, mint a rendes főfelügyelő üdvözlő és buzdító sorokat
bujdosó poháré, mert talán többen intézett a vezetőséghez. Részünkről
vannak, akik szorongatni óhajtják. őszintén örvendünk annak, hogy ezen
Ez azonban ne Dúsítson bennünket most már országos jelentőségű intéz
s várjuk nyugodtan a bujdosó vissza mény székhelye városunkban leend.
térését.
— UJ irod alm i társaság. Zomborban „Bács Bodrogmegyei irodalmi
társaság" van alakulóban, melynek
Merénylet Barcsay Domokos élén
Vértesi Károly iró áll. A m e 
k é p v ise lő e lle n .
gyéből és városaiból szép számmal
gyűltek össze az irók és újságírók
— Saját tudósítónktól —
az alapvető munkára s vasárnap a
A végkedélyü „fejedelem4' se kerül városháza termében behatóan tanács
hette el a komoly fejedelmek sorsát: koztak. Megvitatták s megállapították
merényletet követtek el ellene.
az alapszabályokat, melyek jóváha
Tegnapelőtt a csúcsai szociálde gyása után nyomban megalakul az
mokrata pártszervezet népgyülést irodalmi társaság, melynek célja a
tartott, melyre Bánffyhunyadról szá megye és városai szellemi életének
mosán utaztak ki Barcsay Domokos emelése, a nemzeti közművelődés
vezetése mellett. A gyűlés végeztével elősegítése, a magyar irodalom mű
a társaság gyorsvonatra szállott s velése, pártolása, fejlesztése s a
egy étkezőkocsiban helyezkedett el. magyar társasélet fejlesztése irodalmi
Miután a vonat a kissebesi állomást ünnepélyek és társas összejövetelek
elhagyta, a vasúti töltés mellől két,
rendezésével.
jól irányzott revolvergolyó hatolt át
— Tem etés. Ma temették el nagy
annak a kocsinak ablakán, melyben
részvét mellett a tragikus véget ért
Barcsay Domokos és tá/sai ültek.
Az ablak csörömpölve hullott szét törvényszéki bírót, Mahr Antalt. —
s a revolvergolyók a kocsi másik A temetésen a gyászoló családtago
oldalán levő ablakon hatollak ke kon kivid megjelentek a törvényszék
resztül. A revolvergolyók áltak szét bírói kara és a törvényszéki hiva
tört ablak üvegcserepei a társaság talnokok.
- Javító érettségi vizsgálat.
egyik tagját, kinek nevét eddig nem
sikerült megtudni, súlyosan megse A kegyesrendiek vezetése alatt álló
szegedi városi főgimnáziumban Platz
besítettek.
A golyók szerencsére nem talál Bonifác főigazgató elnöklésével teg
tak senkit s csak az üvegcserepek nap tartották meg a szegedi tanokoztak apró sérüléseket. A vonatot kerület területén az elmúl t iskola
a lövések után a nyílt pályán meg év végével egy tantárgyból elbukotállították, de a tettest nem sikerült tak érettségi vizsgálatát, amely alka
megfogni, mivel az a lövések meg lommal a vizsgát 24 jelentkező közül
17 állotta meg sikerrel, 7 pedig újra
történte után azonnal elmenekült.
Az ismeretlen merénylő ellen a megbukott. Ma és holnap folytatják
az érettségit, ekkor azonban vala
vizsgálatot bevezették.
mennyi tantárgyból olyan jelentke
zők vizsgáznak, akik a múlt tanév
végén vagy az osztályvizsgán elbuk
H Í R E K
tak, vagy pedig betegség miatt nem
tehették le az érettségi vizsgát.
TÁJÉKOZTATÓ.
— H alálozás. Súlyos csapás érte
Szabadkai közkönyvtár és rauzeuui. Nyitva
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig Hirschberger József helybeli gyakorló
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.
ügyvédet. Leánya Stefánia tegnap
O rszágos v á s á r szept. 18. Ófuttak.
Szeptem ber 27. A máv. altiszti kör szfl este 10 órakor hosszas szenvedés
után, viruló ifjúsága 17. évében el
réti mulatsága saját kerthelyiségében.
hunyt. Temetése holnap délután lesz.
— S zem ély i lilr. Bezerédy István A család a következő gyászjelentést
főispán ma délelőtt a gyorsvonattal adta ki: Hirschberger József úgy
Budapestről hazaérkeaett.
saját, mint neje született Jung Ka

_______

1905. szeptem ber 13.

róim, valamint gyermekei: Félix,
Soma, Valéria, Elza, Izabella és a
rokonság nevében sajgó, fájdalomtól
lesújtott szívvel jelentik felejthetetlen
drága, forrón szeretett leányuknak,
testvérüknek, illetve rokonnak Hirsch
berger Stefániának f. évi szeptember
hó 11-én, hétfőn este 10 órakor,
élte rügyfakasztó tavaszán, 17 éves
korában hosszas, nehéz, fájdalmas
betegség után történt csendes el
huny tát. Benne szerető, érte rajongó
édesanyja a háztartás vezetésében
jobbkezét, kis nővére, az 5 éves
Izabella pedig születésétől kezdve
ápolóját, gyámolitóját, nevelőjét vesz
tette el, mi többi testvérei pedig a
mindig gyöngédlelkü, jószivii nővért
siratjuk. Szerencsétlen, drága halot
tunk temetése f. hó 13-án, szerdán
délután ő órakor fog megtörténni.
— Kí tarth at feg y v ert? BácsBodrogh-vármegye szabályrendelete
szerint aki hatóság, vagy magános
elleni erőszak, gyilkosság, rablás,
zsarolás, lopás, vagy két Ízben el
követett orvvadászat miatt büntetve
volt, avagy a fölsorolt büntettek
miatt jogerős határozattal vád alá
helyeztetett, fegyvert nem tarthat.
Aki ilyen embernek fegyvert kölcsö
nöz, azt 5 napi elzárással l>>0 kor.
pénzbüntetéssel büntetik. A községek
ben és annak közelében a lövöldö
zés a vagyon- és személybiztonság,
úgy a köznyugalom érdekében tilos.

darabig. Majd tovább rohant
Tovább . . . Tovább I Nem tudta
hova, nem tudta miért — csak
rohant. Áldott állapotában kívánt
valamit. Valami isteni j ó t ! Ami
kielégítse azt a titkos, borongós
vágyat s hite szerint könnyű szülést
adjon. Kimerülve a forró kívánság
zaklatásától egy fényes üzlet kirakata
előtt összerogyottt. Szeme elhomá
lyosult. Az utolsó hetük, melyet
elolvashatott, az Első Alföldi Cognacgyár, Bészv. Társ. által készített
barack-krém vignettáin voltak. A
fényes úri dámák illemszerü jószí
vűséggel felsegítették s bevitték a
boltba megmenteni. Cognacot, majd
barack-krémet erőltettek szájába.
Mikor magához tért, keskeny foszlányos kendőjét bütykös kezével idét
lenül húzogatta magán. Lázas kívánó
hangon suttogta: „Adjanak abból a
jóból, mert mindjárt meghalok
epedő kívánságomban.14 Adtak neki
barack-krémet. Megerősödött idegei
lecsillapultak. Könnyen váita a vál
ságos órát. A barack cognac és krém
készítése világhírre tett szert. Az
Első Alföldi Cognacgyár Bészv. Társ.
székselye Kecskemét, s a gyárveze
tőség mind az öt kontinensen ingyen
küldi a »Barack Híradó*t. Aki ezt
olvassa, fogalmat alkothat magának
egy speciális magyar gyár kitűnősé
géről.
1166
— H a jó i és olcsón akarjuk szük
— Országos betörök elfogatá-a. ségletünket beszerezni, cipó, kalap,
Szemfüles rendőrségünk ismét jő fiti ö ltö n y ö k , úri és női divat
fogást tett három veszedelmes be cikkekben, úgy forduljunk, a jóval
törő letartóztatásával. Vasárnap óta m egn a g y o b b íto tt Versenyáru üz
figyelték meg a polgári rendőrök a leth ez Szabadka, papucs piac. i082
három gyanús alakot, akiket tegnap
— A legjobb gyógyszer. Száz
este Maródics Szávó''polgári rendőr és száz belsőleg sínylődő embernek
a vasútnál több rendőr segítségével adta vissza drága egészségét a Ka
elfogott. A betörők könyöradomány tona-féle növényesszencia-fluid fölülgyüjtőivekkel jártak mindenfelé s mulhatatlan gyógyereje. — Mindenki
ezen réven több helyen bebocsátást meggyőződhetik erről, aki nincs tisz
nyerve, ismerkedtek meg a helyzet tában bajának természetével és
tel. A legveszedelmesebb közöttük egyszer megkísérli e megfizethetet
Schwarcz Jenő ismert budapesti be len szer használatát. Már nemcsak
törő, aki a rendőrségnél ugyan Feuer- Szabadkán, de az egész környéken
stein Markusznak nevezte meg magát ismerik kitűnő hatását s a fluid va
s bár kétséget kizárólag meg van lóságos idegenforgalmat produkál a
állapítva kiléte, meg tagad minden Vili. köri gyógytárban.
felvilágosítást, sőt nyíltan bevallja,
hogy semmiáron sem nevezi meg
magát az igazi nevén. A másik kettő
Schőn Alajos szabó és Wachs Avram
dobozkészitőnek vallja magát. Schőnís
nél egy hamis bizonyítványt találtak,
mely azt igazolja, hogy részt vett
az orosz-japán háborúban. Mind
hárman tagadják, hogy betörők len
nének, de a nyomozás már eddig
is kiderítette, hogy Brausvetter sze
gedi órásnál betörést kísérelték meg,
mely azonban a műszerek elégtelen
b á r m ily s z ín b e n és
sége folytán nem sikerült nekik.
a la k b a n k é s z it =
Most a fővárosból újabb betörő
szerszámokat hoztak magukkal a
melyek közül egy feszítő vasat és
könyvnyomdája.
három darab finom acél álkulcsot
meg is találtak náluk, s igy felsze
relve akarták a betörést újból meg
kísérelni. Most azonban egyelőre a
Innen-onnan.
hűvösön vannak és a rendőrség Bu
Lőrinc: Mi külömbség van egy
dapestről kért felvilágosítást múlt
megtévedt nő és egy elázott alkojukat illetőleg.
— A nyom or madonnája. Egy koholista között ?
Tóni: Semmi. Mindakettő elbukik.
nő bolyong az utcán. Gsillagolva hull
arcára a fehér zúzmara, ha pi henni
* * *
egy fához dűl. Áldott állapotban
Vendég: (Türelmetlenül csönget
van. Beteg és lázas. Az éhség, a egy poháron a pincérre Gleichenhideg lilára marta képét. Szeme bergben.)
beesett. Nagy vértelen ajkai kirepe
Igazgató: Kérem uram ! Ez itt
deztek. Valami kimondhatatlan vágy nálunk nem szokás, ncgyon föltűnő
űzi, hajtja céltatlanul. A templomi és zavar volna, ha valamennyi ven
zsolozsma áhítata, a kőszemnek dég csöngetne ! Azonnal jön a pin
merev nézése nem nyugtatta meg. cér, annál tessék majd parancsolni.
Vendég: (Mikor még mindig nem
A templomból egy nagy korcsma
elibe futott. Kitűnő ételek finom jön a pincér, újra csönget.)
Igazgató: Kérem uram, erélyesen
párázatán át tüzes, észbontó muzsika
hangjai hallatszottak. Ott állott egy felszólítom ne tessék csöngetni.

Kosár- zsákjegyeket

elszaKithatlan csrtonMI
Kladek és Hamburger

1905. szeptem ber 13.
Vendég: Hogy mer engem igy
megtámadni! Én közlörvényhatósági
bizottsági tag vagyok Szabadkán.
*
♦
*
A 870. számú közrendőr nyugodtan
ballagott a lánchídon fel s alá. Szám
olgatta a perceket, amikor jön az
őrjárat s felváltja.
Észre sem vette, amint egy izgatott
alak hirtelen a hid pillérére ugrik és
beleveti magát a rohanó Dunába.
A locscsanás felébresztette álmo
dozásából. Az egyszerű ember nem
sokat gondolkozott, hanem utána
ugrott az öngyilkosnak, aki már sülyedőben volt.
Megragadta erős karjával és dacolva
a rohanó folyóval, a partra úszott.
Ott az elalélt embert levetkőztette
és előírás szerint dörzsölni kezdte.
Nagyon erősen dörzsölte vagy 15
percig, mire felnyitotta szemeit, meg
pillantotta az élesztési kísérlettől
véres mellét, másnap pedig bűnvádi
feljelentést tett, súlyos testi sértés
miatt a 870. számú közrendőr ellen.

BA CSM EGYEI N A PLÓ .
beleegyezni a szakításba, minden
utón módon magához akarta édesitgetni régi ideálját. A férfi az édes
getésre nem hallgatott. A leány látva
újabb csalódását, sötét gondolatok
kal foglalkozott.
Meg akarta ölni magát és szerel
mesét. Tegnap vásár volt Érmihályfalván. Eljött a vásárra Derzsy László
tanító is. A leány amint meglátta
régi szerelmesét, feltépődtek befor
rott sebei. A magánál szorongatott
revolverét előrántotta és a férfire
lőtt. A golyó talált. De az ejtett seb
nem lett halálos.
A leány amint látta, hogy a férfi
összerogyott, maga ellen fordította
revolverét, de a körülötte levők meg
akadályozták, kezeit lefogták, mielőtt
árthatott volna magának.
A leány ellen a csendórség meg
indította az eljárást. Sírva vallotta
meg bosszújának okát. Az elkesere
dett szerelmes leányzót bekísérték
a nagyváradi kir. ügyészséghez.

Kettős gyilkosság.
Untba ugrott szerelmesek.
— Saját tudósitóoktól. —

Egyszerű emberek megrendítő sze
relmi drámájáról ad alább hirt
bátai tudósítónk. Az esetről, melynek
három ember élete esett áldozatul
a következőket Írja levelezőnk:
Pál János és Magyar József bátai
legények egy leányra vetették sze
müket, Gerő Rizáért lángolt szivők.
Emiatt természetesen csak a látszat
kedviért álltak egymással szóba.
Semmi baj sem lett volna, ha
Gerő Riza egy harmadiknak nyújtja
kezét. De mivel Magyart tette meg
a kedvencnek, ő vele jegyezte el
magát, Pál János bosszút, esküdött
Magyar ellen, mondva: — Inkább
egyönké se legyen, mint az övé.
Bosszút lihegve, megleste a sze
relmeseket este a találkájukon, Gerőék kertjében a kút körül. A szerelmi
találkára elsőnek a legény érkezett
meg. Ezt látva a dühöngő Pál János
nekirontott és fojtogatni kezdte.
Magyar segélykiáltásaira előjött
Riza is, ki vőlegénye segítségére
sietett. Pál azonban mit sem törődve
a szép leány könyörgésével, ellenfe
lét otthagyva, Rizát kezdte ütlegelni
fojtogatni. Magyar ezt látva, föltá
maszkodott, de a sok ütés és fojtogatás következtében annyira elgyen
gült, hogy nem tudott lábán állni,
elszédült és a kútba esett.
Menyasszonya ezt látva, utánna
ugrott, s mindketten a kutban lelték
halálukat. Végre a szerelmi drám á
nak meglett a harmadik áldozata
is. Pál János, ki Gerő Riza halála
fölötti bánatában szintén a kútba
vetette magát.

Lövöldözd leány.
A nem viszonzott szerelem elkese
redettséget okoz. A megcsalt, a ki
játszott szerelmes megbosszulni igye
kezik magát. Ilyen esetről tesz je
lentést érmihályfalvi tudósítónk:
Braun Giza a legcsinosabb leányok
közé tartozott Érraihályfalván. Régebb
idő óta szerelmi viszony fejlődött ki
közte és Derzsy László oltani gazda
sági iskolai tanító között. Derzsy
László bár nős ember volt, minden 
nek dacára viszonozta a leány sze
relmét s viszonyukat mi sem zavarta
meg. Utóbbi időben azonban héja
módra csapott le közéjük a féltékeny
ség. Ez aztán a férfit szakításra
késztette.
A leány, aki sehogy sem akart

(Saját tudósítónktól).

tént, mely eddig tiz ember életébe
került. A szerencsétlenségnek 40
súlyosan megsebesített további ál
dozata, részben rettentően megcson
kítva fekszik a kórházakban. Egy
öt kocsiból álló vonat, a melyen
munkások és munkásnők ültek,
— az utca közepén, a harmadik
emelet magasságában lebegő pálya
testen éjszak felől, a 9. avanue hoszszában az alsó város felé haladt,
miközben megtörtént, hogy az egyik
váltóőr a váltó beállítását eltévesz
tette. A váltóőr a legutolsó percben
észrevette a hibát és jóvá akarta
tenni, aminek az volt a következ
ménye, hogy a vonat kisiklott. A
második kocsi átbukott a lebegő
vasút vaskorlátján és a kövezett e
zuhant, ahol járókelőket és teher
kocsikat temetett maga alá és egy
ház homlokzatán nagy rést ütött

Az osztrák k ép v iselő h á z
ü lése.
Bécs, szept. 11. A Neue Freie
Presse értesülése szerint az osztrák
képviselőház 26-án rövid ülésszakra
ül össze.

E gy h eteg seg ély ző -p én ztá r

Ma hajnalban véres családi dráma
panam ája.
volt a fővárosban. Egy vadházas
Kaposvár, szept. 12. Mihalik Gyula,
ságban élő embert és asszonyt szúrt
a kaposvári kerület betegsegélyzőmeg életveszélyesen albérlőjük.
Az esetről tudósítónk a követke pénztár nyilvántartója lemondott ál
lásáról, fegyelmi vizsgálatot kért maga
zőket jelenti:
A Maglódi-ut 53. szám alatt lakik elleu és a kerületi betegsegélyzőMrzsva József 38 éves nőtlen nap pénztár ellen feljelentést tett, mely
számos, a vele vadházasságban élő ben több kompromittáló adat van
36 éves Kovács Mária napszámos elősorolva Kardos Ignác pénztári
titkár ellen. Befizetett tagdijak be
nővel.
Náluk lakott albérletben egy mun [nem vételelezése és egyébb kiderí
kásember, akiről a házban azt rebes tendő szabálytalanságok miatt. A kir.
gették, hogy Kovács Máriának második ügyészség a visszaélések ügyében
szeretője, vagyis a boldog házasélet szigorú vizsgálatot indított.
harmadik részese.
A Z eysig ügy.
Az még nincsen kiderítve, vájjon
Budapest, szeptember 12. A bu
Mrzsva tudott e felesége hűtlenségéről
vagy sem, a verekedések a trium dapesti rendőrség ma délelőtt újból
virátus között napirenden voltak és kihallgatta Zigány Árpádot, a kit
a bekebelezett pálinka mennyiségétől tudvalévőén az elmúlt éjszaka letar
függött, vájjon a maglódi-uli tuszku- tóztattak és azóta fogvatartanak.
lánum hangosabb volt-e, vagy csön Kihallgatták egyszersmind Dénes
József államvasuti tisztviselőt és
desebb.
Az éjjel Mrzsva később jött haza, s Fekete József irót, a Magyar Szalon
előzőleg alaposan felöntött a garatra. volt szerkesztőjét. A kihallgatások
A felesége és az albérlő már otthon még egyre tartanak
voltak
Röviddel később iszonyú lárma,
orditozás verte föl a ház lakóit, akik
TANUGY.
pedig nincsenek csend és békesség
Isk olaszék i illés. Folyó évi szep
dolgában elkényeztetve.
tember hó 14-én délután fél 5 óra
Mrzsva lakásáról segélykiáltások kor a központi községi elemi nép
hangoztak és nemsokára kirontott iskola nagytermében tanitóválasztási
az albérlő éjjeli pongyolában, véres és rendes iskolaszéki ülés tartatik.
bicskával a kezében és azt ordította: Tárgysorozata a következő: Három
— Megöltem mindkettőt!
külterületi tanítói állás betöltése. A
A háziak lefogták a dühöngő em polgári leányiskolái rajz- és ének
bert és behatoltak a piszkos odúba, tan itónői állás betöltése. A polgári
ahol Mrzsva és Kovács Mária tényleg fiúiskolái rajztanitói állás betöltése.
a vérükben fetrengtek.
Városi tanács határozata Konc István
Értesítették a mentőket, rendőr és Miloszávlyevics Milán isksz. tag
is került csakhamar, aki megállapí ságuk tárgyában. U. a. határozata a
totta, hogy Mrzsva és az albérlő r. kath. ügyvezető hitoktató megbi
egymásra támadtak, mire Kovács zásának tudomásvétele tárgyában.
Mária Mrzsva segítségére sietett.
U. a. határozata Pózna János kor
Az albérlő kést kapott fel az asz pótlékának megállapítása tárgyában.
talról és előbb Mrzsvákot szúrta U. a. határozata a polgári fiúiskola
mellbe, aztán Kovács Máriát hasba. felépítése tárgyában. Elnöki jelentés
Mindkettőnek életveszélyes a sebe Tuba Erzsébet működési bizonyít
sülése, a Rókus kórházba szállították ványának tárgyában. U. a. a polg.
őket a mentők.
fiúiskola rajztanitói állás ideiglenes
A vérengző albérlőt a rendőrség betöltése tárgyában. U. a. jelentése
letartóztatta.
a 2. kerületi trachomás iskola át
helyezése tárgyában. U. a. jelentése
Ognyanov Péter szabadságolása s
T Á V IR A T O K .
helyettesítése tárgyában. U. a. jelen
N agy vasú ti s z e r e n c s é tle n  tése dr. Zsulyevics Antalné szabad
ságolása és helyettesítése tárgyában.
ség.
U. a. jelentése a f tanévben a beit.
B erlin , szept. 12. A Lokalenzei- ism. iskolák vezetése tárgyában. U.
gernek jelentik Newyorkból: A magas a. jelentése Simókovics R. tanító
vasúton nagy szerencsétlenség tör elhalálozása következtében eszköz-

3.
lendő intézkedése tárgyában. Szilágyi
Imre jelentése a gazd. ismétlő isk.
tiszteletdij utalványozása tárgyában.
Piukovics Antal jelentése u. a. tárgy
ban. Szilágyi Imre jelentése tiszto
gatási és fűtési átalányának kiutaltatása tárgyába. Sztipicsné Kiss Z.
Mária kérvénye dijlevelének helyes
bítése s korpótlékának kiutalványo
zása tárgyában. Kovács Gizella je
lentése fél lánc föld haszonélveze
tének utalványozása tárgyában.
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A HÁREM NÖ.
Irta: Dugovich Imre.
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— Annak csak örülünk. Csak k ö 
szönettel tartozunk főhadnagy ur, ha
velünk vigad szívvel, lélekkel.
Máté akkor már előre ment, s
Iván a katonát utánna vezette az
udvarba ahol Kálmánék az öreg tanitóval és Zorkával beszélgettek. A
bemutatkozás után Iván engedelmet
kért, hogy távozhassék. A társaság a
lakodalomról Kezdett beszélgetésbe
raélyedni, miközben Máté alkalmat
talált, hogy észrevétlenül Iván után
menjen. A szobában rá is akadt.
Ünneplő köntösét készítette elő. Máté
belépése meglepte, de a fesztelenség
melylyel a belépő üdvözölte a kö
vetkező pillanatban eloszlatta a meg
lepetés külső jeleit. Máté figyelmét
azonban még sem kerülte ki Iván
pillanatnyi zavara.
— Készül az esküvőre Iván ? Sze 
retném megismerni a menyasszonyát
az esküvő előtt. Egy kis meglépést
készítettem számára. Hogy is hívják
a menyasszonyt ?
— Marica, a felső sori jómódú
gazdának a leánya.
— Hiszen akkor ismerem is.
Ugyan mi késztette azt a zsugorit
arra, hogy szegény tanítóhoz adja
a leányát?
Ez a különös kérdés mindenkit
meglepett volna, de Iván egész kö
zömbös hangon adta meg a feleletet.
— A faluban, ne vegye dicsekvés
nek, megszerettek. Az öreg tanító
valóságos tekintély. Sikerült nekik
elhitetni az apával, hogy megbecsül
hetetlen szolgálatot tesz a művelő
désnek, ha a leányát hozzám adja,
s ezzel arra késztetett, hogy itt ma
radjak s átvegyem az öregtől
tanitóságot.
— Bizony erre én is gondolhattam
volna. Ilyen szemre való legénynek
a leány meg csak örülhet. Azt hiszem
az öregek megegyezése után nem is
igen volt már akadály.
— Nem.
— A leány még elég szép ahhoz,
hogy lebilincselje a férfi szivét.
— A szépsége igaz szép leány ...
igen igaza van . ..
A zavar melyet szaggatott beszéde
elárult, Mátét nem lepte meg. Hiszen
épen azért jött Ivánhoz, hogy ki
kutassa Iván lelkének sejtett titkait,
s ha kell, ha- szükség lenne rá, ele
jét vegye a lakodalom folyamán
minden váratlan szerencsétlenségnek.
Tudta, hogy Iván Zorkát szereti, s
hogy a szerelemnek sokszor hihetet
len, megmagyarázhatatlan hatalma
kényszeritette a fiatal tanítót erre a
szerelem nélküli házasságra. A zavar
melyet a vőlegény elárult, megerő
sítette feltevését Ezt a bizonyságot
akarta csak, s most már segítségére
sietett Ivánnak.
— Persze, nem csak mindig a
szépség kelti a szerelmet.
Iván megragadta a segítséget.

BA CSEGYEI NAPLÓ
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— Igen, úgy van, Marica végtele
H ely iség -v á lto zta tá s folytán
nül jó leány, nemes gondolkozása
a gimnáziummal szemben leVő
Sokszor eltépelödtem azon, hogyan
fejlődhetik oly egyszerű lényben,
dr. Blum-féle házban
hiszen nincs tanult műveltsége, az finom csemege akáez és kiváló jó
minőségű fenyő
érzéseknek, a gondolkodásnak az a
nemessége, amely Maricát jellemzi.
v ir á g -m é z
Ezért szerette meg Zorka is. Zorka
talán jobban ragaszkodik hozzá,
(gyógyméz) kapható
együtt vagy külön külön
mint ragaszkodnék a tulajdon nő
és az udvarban egy
véréhez.
Karácsonyiéinál
— Valószínűleg nem is az apánál 1184
FUxíás^utoza 313.
laknak.
— Úgy van, Zorka kikötötte, hogy
mely m ű h elyn ek is alkalmas,
hozzájuk költözködjünk. Higyje meg
uram, boldogabb családi életet el
f. é v i n o v e m b e r I16 1 - t ő i
sem képzelhet, mint aminőt én aka
rok teremteni.
1133
Vili. kör Kelet-utcában 414 alatt.
- Folyt. köv.
Értekezhetni
L e r té s z
Értesítést ad
felelős sierkesstő:
A l b e r t n á l ugyanott.
M agyarné
1) u O 0 V I C H I ¥ K E
1177
VI. kör Széchényi tér 98 az.
(.n^tulajdonosok : AZ A t í BITÓK
7 0 koronáért
Szerkesztőségi és kiadóhivatali
e
a d ó
telefon szám : 62.

Méz eladás

két üzlethelyiség
nagy

ra k tá r,

Kiadó lakások

B o r e la d á s .

egy jó karban lévő

Jő minőségű és tisztán kezelt 22
hektóliter világos s ille r és fehér

bor
S zilá g y i István füszerkereskedőnél

z o n g o ra

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3 f i l l é r V«Ht«g bellikből ©
f i i é r LciíhlNebb hirdetés 3 0 f l H ó r

Helybeli ügynökök
felvétetnek. Cim a kiadóhivatalban.

1031.

NoVOláflá ki a németfranczia nyelvben
llCIOIUIIV perfect, 3 elem Lkoiáa fiu
mellé szonnal felvétetik. Értekezhetni dr.
Blum László orvosnál Szab dka PetófL
iitca.
1030

||j i y Petófi utca főhelyén, 80 év óta fenn tl/j á |ió vendéglőhelyiséggel a gimná
ziummal szemben 1000 négysz. m. terület
tel előnyös 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

Kiadó úri lakás.
külön álló konyhával, íürdő szoba, pince’
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni
a villanyteleppel izemben levő Ábrahám
Róbert füszerüzleiében lehet.
yo32

Vesz használt tankönyveket

regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gym nasium m ul. A világhírű »Progres» cigaretta hüvely főraktára Nikotin
1185 Gim a kiadóhivatalban.
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 80 kr egyedül az An
Van szerencsém a n. é. közön tik v áriu m könyvkereskedésében. Képes le
ségnek szives tudomására adni, hogy velező lapok nagy választékban csak 1 kr
1010
helyben, Deak-utca, dr. Szilasi-féie drbja az Antikváriumba.

É r te s íté s .

Szabadka, a gázgyárral szemben. 1179
Szegény emberek,
öreg emberek,
•o
gyenge asszonyok,
fia ta l leányok,
házban, Havas Ferenc mellett, — SÍ7ÜIÍ1 HU í üli vaKY a villanyoson vagya
fe ln ő tt gyermekek,
szeptember l-én egy, a mai kor igé tfAVUIOíHUII földműves iskolában elnyeinek teljesen megfelelő, egészen veszett egy ezüst fogantyus bot. Megtaláló
akik a nehéz munkát nem bírják,
jutalm at k«p.
ujjonnan
berendezett
mégis kereshetnek naponta egy-két,
szerény fizetéssel
vagy három koronát is, ha a

ZZ

KÖNYVELŐ

Bácsmegyei Napló
elárusitásával foglalkoznak.
Ennél könnyebb kereset manap
ság nincs.

női
Halasis
H
sz
w
á llá s t k e r e s.
K o n f íX c id - ü z k t c t
Gim a kiadóhivatalban.

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

Egy krajcárért

Á talakításokat ju tán yos árban
szántitok.

JUzftliigyriffiieH
KresMiK tisztességes
gysr»«KtekB házaspár.
Cim a kiadóhivatalban.

1175

minden eladott Bácsmegyei Napló
után fél krajcár az övé.
Dús
Választék
gyermek
rnhícsKW>3t?
Már pedig eladhat bárki is könnyű
Vl. kör, Harmath-utca
gyermeX-KalapoXbatt.
szerrel két-háromszáz Bácsmegyei
Több éven át Bécsben szerzett ta- i Bgy nagykiterjedésü utcára néző
Naplót, mert azt a közönség szí
pasztalataim biztosítják a n. é. kö
vesen veszi, ha azt neki kínálják,
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
házhoz hordják.
nyeknek is képes leszek megfelelni.
És ha egyszer valaki, aki szor
Becses pártfogásukat kérve
galmasan megszerez magának vagy
kétszáz biztos helyet, ahová aztán
1154
maradtam kitűnő tisztelettel
minden reggel rendesen beviszi a
S
í
é
i
n
l
l
u
r
i
s
í
k
a
.
szabadkézből eladó.
Bácsmegyei Naplót, mint a pék a
Ugyanott tanuló loányok felvétetnek
zsemlyét a házakba viszi, az állandó,
Gim a kiadóhivatalban. 1136
könnyű keresetet biztosit magának
■ a '
télen, nyáron.
Különösen alkalmas ez a foglal
L a k a to s m ű h e ly á tv é te l!
kozás szegény asszonyok részére,
akik nyáron reggel öt-hat órától,
télen pedig hét órától tiz óráig,
Van szerencsénk értesíteni a n. ó. közönséget, hogy helyben
vagy féltizenegyig eladták az újsá
Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű
got és azontúl már haza mehetnek
a házuk körül munkájukat még egész
n ih a i fiilő p f a j o s - f f l<
napon végezhetik; gyermekeiket ápol
hatják, főzhetnek, moshatnak, amit
ha napszámba mennek dolgozni, m á r c s a k r ö v i d i d e i g
nem végezhetnek el. Pedig napszám
v é te tn e k fel
ban inég kisebb a keresetük, mint
az ujságelárusitással.
átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mű és géplakatos mtiá rb a n
A fővárosban és a nagy világ j u t á n y o s
helylyé, tovább fogjuk vezetni.
városokban sok ezer szegény munka
Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület
a
képtelen ember keres szép pénzt
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gépmunkákat stb.
ujságelárusitással, holott azelőtt éhe
Elvállalunk továbbá épületek és kutak jó karbon tartását
zett
évi átalányban. — Takarék tű zh elyek k észítése.
Sok letört úri fajta nép is foglal
E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a
kozik most ujságelárusitással, mert
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint jutá
az könnyű és jó kereset.
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.
kiadóhivatalában
:
Aki a Bácsmegyei Napló elárusi
Tisztelettel
tásával akar foglalkozni, az jöjjön be
a nap bármely szakában a BácsBory
Béla
és
Mamuzsich
Kálmán
inegyei Napló kiadóhivatalába, —
1063
mü- és géplakatosok
Bat hyanyi-utca (Kladek és Hambur
könyvnyomdája
Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.
ger könyvnyomdája). Itt bővebb fel
Szabadkán, edény-piac
világosítást kap.
Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villaraeróre berendezett könyvnyomdájában.

az

B á c sm e g y e i “’W ®
Képes Naptár

KLADEKés HAMBURGER

