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Előfizetési á ra k :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona
negyed évre 3 kor.
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S zerkesztőség és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája
Batthyány-utcza 3. sz.

áll, vagy legalább is olyan tanitó m étlöiskoláztatás keresztül vitele vannak Budapestről. Kossuth Ferenc
vezetése alatt, aki gazdasági útjában semmi akadály nincsen este érkezik vissza Békés Csabáról.
Azon alkalomból, hogy f hó tanfolyam ot hallgatott.
körökben feszült kí
és tulajdonképen csakis tanyá Függetlenségi
váncsisággal várják a marosvásár
17-én az úgynevezett „ism étlő'
Nálunk a város belterületén kon virágozhat fel az ismétlő helyi bűnügyi tárgyalás végét, melyvagy m ásként vasárnapi* isko- az általános ismétlő iskola ;
oktatás, különösen a gazdasági nek főszerepvivője Ugrón Gábor
láztatás kezdetét vette, id ö sze-. tanyákon pedig a gazdasági irányú ism étlöiskoláztatás, annál koaliciós vezér.
runek véljük az iskoláztatás e irányú iskola felel meg a köve- inkább, m ert a város e célra
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telm ényeknek.
m inden tanyai tanitó, illetve isAz elemi oktatás az 1868-ban
Ezúttal az általános ismétlő kola részére 1 lánc földet hasit A magyar vasutasok orszákészült népoktatási törvény ér- j iskoláról akarunk szólni,
ki ismétlöiskolai gazdasági oktatás
gos szövetsége.
telm eben két tanfolyamot fog
Miért nem bir az iskolázta céljaira.
— S z a b a d k a s z é k h e ly . —
jál m ag áb an : a 6 - 1 2 életévig tásnak e nem e, (vagyis az is
Még a vasúti sztrájk alkalmából el
tartó m indennapi és a 12— 15 métlő iskola) városhelyen gyö
határozták Magyarország vasutasai,
évig tartó ismétlő tanfolyamot. keret verni ?
A helyzet.
hogy saját anyagi és erkölcsi ér
Az ismétlő iskoláztatás célja :
_Ennek oka a városi viszo- — S a j á t t u d ó s í t ó n k t ó l . — dekeik megvédésének szempontjá
a m indennepi tanfolyam on szer- i nyokban rejlik. A városi gyerból megalakítják a magyar vasutaBudapest, szept. 19.
zett ism eretek felújítása, meg- m ek, elvégezvén az elemi minszilárditása és kibővítése, más dennapi tanfolyamot, giinná- Béci
szóval az a cél, hogy a 12— 15 zium ba, polgári iskolába ira tk o -1kanf?atas u
iszik,
az ige testté fog válni.
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éves korban levő gyermek a zik, vagy ipari, kereskedői pa- v4,.ja , fejieméDyt.ket. n ,.ull ; " e.
Minthogy Szabadka egyik kerületi
;Mintho8,
m ár m egszerzett ism ereteket el lyára lép s úgy elenyészően ménységnek egy-egy sugára is kezdi! , helynak van kiszemelve, a helyne felejtse, sőt azokat lehetőleg kevés az ismétlő iskolára köte- felcsillanni, noha egészen bizonyos,1|3el,i -,lasulas?k1 f'.,hó.X4tlikLn1 ,ne£’
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n°gy az ellentétek még mindig nem >*
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ige" zottakat:
Meghívó.
csekély a reménység, mivelhogy a
szerint kötelessége a tanítótestü
Már most, ba szám ba vesz- j lökérdésben, a magyar vezényszó
A magyar vasutasok országos szö
letnek a m indennapi oktatás szűk bogy a 12 — 15 életkorú i dolgában se a király se a koalíció vetségének megalakulása immár kü
m ellett az általános ismétlő gyermekek részint g im n áziu m b a.! n,el? >enylütették álláspontjukat. Ilye- szöbön áll. A kerületi csoportok
iskolába az inaros la lenkéPen va' ,ni ktíveset ’ehet várni szervezése és felállítására az elő
iskolát a miniszteri tanterv sze nolffári
I ga
SKOiaba, az ípaios la- Andrássy Gyula gróf és Kossuth készületek az ország összes vonalain
rint úgy a liuk, m int a leá nonciskolába, a kereskedő ta-, Ferenc kihallgatásától.
lázasan megkezdődtek. — Minthogy
nyok részére pontosan és lelki- nonciskolába kerülnek: semmi
Fővárosi politikai körökben ma pedig a szövetség kidolgozott alap
ism eretesen ellátni.
csodálni való nincs abban, hogy délelőtt futótűzként terjedt el az a szabály tervezete szerint kerületi
,Janos °r"* CSÜLur' székhelyül Szabadka is felvétetett,
Az ismétlő iskolázásnak a az általános ismétlő iskolába 1
-,i . , i ,
,
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'tokon kihallgatásra megy s mint a helyi bizottság szükségesnek tar
törvény rendelkezései értelm é
ju t tanuló, vagy ha talal dezignált miniszterelnök fogja elben szigorú következetességgel kozik, úgy ez olyan szegény-1 hagynia király dolgozószobáját. A totta az ezen kerületi csoportba tar
tozó összes alkalmazottakat szervez
és lelkiismeretességgel való ke sorsú, ki kénytelen szolgálatba fáma szerint Zichy János gróf első kedés és megalakulás céljából egy
resztül vitele éppen abban a lépni, avagy m ás módon kenyér 'sorban a koalícióval tenne kisérlete- közös értekezletre összehívni.
ket *'s sikertelenség esetén október
Tisztelettel felkérjük ennélfogva a
korban tartja a tanuló ifjúságot után nézni.
10-én feloszlatná a képviselőházat. szabadkai és ennek kerületéhez tar
a m indennapi iskola elvégzése
Hogy a város belterületén az
Nyilvánvaló, hogy a kérdésnek tozó tiszti, altiszti és szolgai kart,
után, nevelő és oktató kezekben általános ismétlő iskola csak ilyen beállítása nyilván kombináció, valamint a vasút üzeménél alkalmaés vezetése alatt, a mikor papiron van és lehet meg, a z t 'Sőt egyáltalában a Zichy János gróf!zott összes munkásokat, hogy f évi
(13— 15-ik életévben) mint a am a körülm ény is bizonyítja, meghívásáról szóló hir legalább is í szeptember hó :'4-énd.’ u. 3 órakor
lelki élet legfogékonyabb korá hogy az ismétlő tankötelesek kura'- Mert. .F’l informált helyeken; a szabadkai Máv. altiszti körben
két köznnntha
a n n a k ! szabadelvüpáptnak
azt beszélik> h°gYegycsütörtökre
ban, m indkét nem beli ifjúságra csak
csak két
központba vvannak
voH minisz.a tartandó értekezleten minél nagyobb
megjelenni szíveskedjenek.
nézve a szellemi és erkölcsi koncentrálva . egyik központ a tér tagja kap meghívást a királyhoz számban
Megjegyezzük ez alkalommal, uu
hogy
elhanyagolás károkat okoz ; vi kakas iskola, a második a ga- s az illető, mint homo regius közve- j az országos szövetség központi szerszont az erkölcsi és nevelői lamb iskola. Mindkét iskolánál!Üfeni fogja a tárgyalásokat a koa-jvező bizottságát a megtartandó éri tekezletről szintén értesítettük s feltám ogatás és vezetés üdvös 3 — 3 nö és 3 — 3 férfi tanitó dcióval.
Amde az sem hivatalos hir, — j kértük, hogy ezen szervezkedő érteel a tanítást, és pedig a
gyüm ölcsöket terem, ix-maert i a látná
■■
iu
i f i -A / ! aminthogy e pillanatig még nincsen ; kezletre saját kebeléből esv előadót
népiskola összes nevelői és ok-j nyári hónapokban heti két és, hiteles információ az elkövetkezőn- kiküldjön.
8Y
tatási eredm ényeit mintegy m eg -' a téli hónapokban heti öt dőkről. Ilyenkor aztán tág tere nyifelhívásunkra a központi szervező
rögziti.
órán át.
dk a kombinálgatásnak s ezt mindig bizottság értesítése szerint Gzövek
A mi ismétlő iskolásaink ezek registrálni kell, mert a kombinációk Gyula máv. ellenőr, Breuer Ferenc
Az ismétlő iskola ismét két
féle : általános és gazdasági szerint az iparos és kereskedő nagy tömege tükrözik vissza leg-1és Turcsányi Pál urak fognak megjobban a politikai világ feszült, iz- jelenni s a szervezkedés illetve megirányú ismétlő is k o la ; utóbbi tanonciskolákba járnak.
! galmas hangulatát.
' alakulás előkészületeiben bennünket
m ár szaktanító vezetése alatt
A tanyakon ellenben az is-1 A koalíció vezérei mind távol I támogatni.

Az ismétlő iskoláztatásról.

Alulírott van szerencsém a nagyérdemű közönség
szives t u d ó m é i - An J lrA .. V lI.kör.B attbánysára hozni, hogy
utci, közvetlen az
ipartestület helyisége mellett, egy a mai kor igényé
nek teljesen megfelelő könyv- és diszmükötő-mühelyt
nyitottam, ahol minden e szakmába vágó munkát
jutányos ár mellet* gyorsan és pontosan es'közlök.
Becses pattogását kérve, maradtam kiváló tisz
telettel
7 könyv- és diszmükötö.

1905. szeptem ber 20.
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— P allos k iép ítése. A Palics
dette meg négy heti szabadságát. A
pénztárt ma délelőtt adták át hiva- fürdőben építendő két egy emeletes
talosan Ognyanov Milán pénztári szálloda, meleg fürdő, gyógyéptilet,
helyettesnek, aki Létmányit szabad hideg vizjjyógyintézet, gépház, nagy
ságának tartama alatt helyettesíteni vendéglő, népvendéglő, szolgalakások,
szabadfürdők és egyéb kisebb épít
fOgí?" a törvényszék uj eln ök e. kezések eszközlésére a közgyűlés
Bár a kinevezés hire hivatalos for által adott felhatalmazást a minisz
mában még nem jutott el hozzánk, ter is jóváhagyta, minélfogva a város
illetékes helyről nyert értesülésünk tanácsa ma értesítette a mérnöki
alapján megírhatjuk, hogy a szabad hivatalt, hogy a pályázat haladék
kai kir. törvényszék uj elnökének talan kiírására tegye meg a szük
kinevezése már befejezett tény. A séges intézkedéseket. A kibocsájtott
hivatalos lap legközelebbi számában terv pályázati hirdetmény értelmében
fogja hozni, mint velünk tudatják, a pályatervek 1906. évi február hó
hogy Wőber Ferencz, a szegedi kir. 1-ig nyújthatók be.
járásbíróság vezetője neveztetett ki
—- A városi kaszálók b érb e
adása. A városi tanács ma foglal
törvényszékünk elnökévé.
_ Kiküldetés. Jövő vasárnap, e kozott a város tulajdonát képező
hó 24-én leplezik le nagy ünnepsé kaszáló földek bérbeadására meg
gek keretében Makón Kossuth Lajos tartott árverések eredményével. A
ércszobrát. A leleplezési ünnepségre tanács legnagyobb részben jóváhagyta
Makó város közönsége városunkat is az árverések eredményét.
meghívta. A mai tanácsülés dr. Bólits
— T ragikus halál. Magyar-KaJózsef kultutarnácsuokot küldötte ki nizsáról táviratozzák: A szomszédos
hogy a várost az ünnepségeken kép Csókán, Borzas Ferenc gazda fia a
szénásszekérről leesett és a kerekek
viselje.
— A közjegyzői kam ara tisz t keresztül mentek rajta. A fiú azon
ú j í t ó i . A szegedi kir. közjegyzői nal meghalt.
kamarának f. h. 17-én Szabadkán
— Vas és fém m unkások n y il
megtartott közgyűlése alkalmával vános azat gyű lése. Szépen látoga
megejtetett tiszt újítás eredménye tott gyűlésük volt a szabadkai vas
a következő: Kamarai titkárrá és fémmunkásoknak múlt vasárnap.
választatott: dr. Jedlicska Béla A gyűlést Hamburger József nyitotta
szegedi kir. közjegyző. Választ meg s elnöknek Németh Istvánt, jegy
mányi tagok lettek: dr. Jedlicska zőnek Hegedűs Jánost ajánlotta, kiket
Béla szegedi, dr. Kern Lajos szegedi a gyűlés el is fogadott. Németh 1.
dr. Flatt Victor szabadkai és Vissy megköszöni a beléhelyezett bizalmat,
Károly ő-becsei kir. közjegyzők. megnyitó beszédében hangoztatja,
Póttagok: dr. Demkó Pál makói és hogy a munkásság nem törődik saját
dr. Heinrich István csongrádi kir. helyzetével, de azzal sem, hogy saját
közjegyzők. A fegyelmi bíróság tag szervezetébe belépjen, hogy ott ön
jául megválasztattak: dr. Jedlicska tudatra ébredjen. Emlegetve azt, hogy
Béla és dr. Kern Lajos póttagokul: a munkásoknak nincsen meg a kellő
dr. Demkó Pál és Mattiasich Dezső védelmük, kell, hogy saját erejükre
kir. közjegyzők.
támaszkodjanak, Ezután Hamburger
— J ó zsef főherceg - és a «Ma József beszélt hosszasan a szervez
gyar Elbeszélők.* Mint értesülünk kedés czélja és haszna felől. Több
ő Fensége József főherceg ur az felszólalás után a gyűlés rendben
Elek Zoltán miskolci irótársunk véget ért.
szerkesztésében megjelenő «Magyar
— E lv eszett egy tizenkét igaz
Elbeszélők* védnökségét a legkegye gyöngygyei ékített brosstű. A becsü
sebben elfogadta. A «Magyar Elbe letes megtalálót kéri a károsult, hogy
szélők* gyűjteménye 50 kötetből áll, a brosstűt 1.0 korona jutalom elle
a legjobb elbeszélő írók müvét fog nében a rendőrségnél szolgáltassa át.
lalja magában s ára világoskék an
— F ive o’ c lo k te a ! Beállított
gol vászonkötésbe kötve 50 korona.
Megjelenik f. évi október havától nemrégiben egy lipótvárosi asszonyka
kezdve negyedévenként 5 kötetes egyik tér kereskedőnkhöz és kért
sorozatokban. E nagyszabású iro tőle five o’ clok teát persze kine
dalmi vállalat tiszta jövedelmét a vették. A szegény (pedig dehogy az)
gyűjtemény nemes gondolkozásu — asszonyka nem értette ezt s
szerkesztője a «Tüdőbetegek Szana azért legközelebb, ne hogy kineves
sék, igy akart bevásárolni: „Kérek
tóriumi Egyesülete* javára ajánlotta teához való legfinomab cognacot“.
föl s igy aki a müvet megrendeli Persze erre már nem nevettek, ha
nemcsak a magyar nyelv és irodalom
fejlődését mozditja elő, hanem egy nem előadtak neki egy üveg barackben jótékonyságot is cselekszik, mi cognacot, melyet az Első Alföldi
vel fillérei által a szenvedő emberi Cognacgyár r. t. készített Kecskemé
ség fájdalmát enyhiti. A mü meg ten. Kérje mielőbb a Barack Hiradót
rendelhető havi 2—3 korona rész melyet ingyen és bérmentve küld a
letfizetés, vagy negyedévi 5 korona gyárvezetőség.
— T udom ásul. Olvasóinknak és
utánvét mellett Szelónyi és Társa
könyvkiadóhivatalától Miskolcon. A az egész érdeklődő közönségnek
müvet olvasóink szives figyelmébe szives tudomására hozzuk, hogy kü
és pártfogásába ajánljuk.
lönösen hirdetésekre vonatkozó te—- A polgári isk ola rajztanára. lefonkérdezősködésekre,az érdeklődés
A helybeli polgári fiúiskolánál rend rohamos emelkedése folytán, telefon
szeresített rajztanári állásra az isko utján felvilágosításokat nem adhatunk
laszék Stepanek Ernő képesített s igen kérjük az érdeklődőket, hogy
rajztanitót választotta meg. Az uj esetleges tudakozódásokat kiadóhiva
tanár ma meg is kezdette műkö talunkban személyesen eszközöljenek,
a hol is szívesen állunk bárkinek
dését.
— H alálozás. Városunknak egyik szolgálatára
közismert derék polgára Jets Lajos
— Mozgó fényképek. Méltó ér
városi állatorvos ma reggel 71 éves deklődés nyilvánul a szónatéren fel
korában hirtelen elhunyt. A jóke- állított elektró bioskop mutatványai
délyü öreg ur még tegnap este vig iránt. Az érdekes műsor és a sok
hangulatban beszélgetett el szom helyről érkező dicséret, amelyet a
szédjával, reggelre pedig házvezető tökéletes mutatványok kiérdemeltek,
nője halva találta. Szivszólhüdés ve biztosítják, hogy a vállalkozásnak
tett véget életének. Temetése holnap állandó pártolásban lesz része vá
délután lesz.
rosunkban is.

BACSEGYEI NAPLÖ
hírlapírókat ő rendelte magához, ő
váratta őket, ő tehetett arról, hogy a
berlini sürgöny tudomásukra jutott,
mert a jelenlevő hírlapírókkal nem
törődve, hangosan diktálta a sür
gönyt. ügy tudjuk, hogy emiatt és az
utóbbi napokban történt egyebek
miatt is, a viszony a főkapitány és
Bérezi tanácsos között feszültté lett
és a főkapitány hivatalos utón is
Nagyfontosságu kulturmisszió tel kifejezte elégedetlenségét.
Zigany 400 koronája.
jesítéséhez fogott a szabadkai Szabad
Ameddig a kir. tábla nem dönl a
Lyceum vezetősége akkor, mikor el
határozta, hogy továbbképző tanfolya szabadlábra helyezés dolgában, umot rendez leányok számára, akik a jabb lépés a Zigány-ügyben nem
polgári iskola négy osztályának el történhetik. Maga a vizsgálat is szü
végzése után »általános műveltségűket netel addig.
A múltkor megemlékeztünk arról
mélyíteni és szélesebb körűvé tenni
hogy a rendőrség a Zigánynál tartott
kívánják.*
A Lyceum vezetőségének erre a házkutatás alkalmával 400 koronát
vallás és közoktatásügyi miniszter az talált. A vizsgálat kiderítette, hogy
engedélyt megadta s akkor lapunkban ez a 400 korona maradványa annak
is közöltük az értesítést, melyben a az 1200 koronának, amelyet Zigány
Lyceum nagy műveltségű és ügy buzgó egy nagyobb mü lefordításáért kapott
elnöke a jelentkezésre hívja fel a a Révai Testvérek cégtől.
művelődésre hajlandósággal biró leá
nyokat, hangsúlyozva azon körül
Az orosz forradalom.
ményt. hogy a tanerők nem elméle
teket, hanem tárgyi ismereteket
Lemberg, szept. 19.
kívánnak közölni s gyakorlati ügyes
Varsóból jelentik, hogy ott a poli
ségeket elsajátíttatni.
A felhívásnak máris meg van a tikai gyilkosságok elszaporodása és
kellő eredménye, amennyiben eddig rendőri közegek folytonos megtáma
már annyian jelentkeztek, hogy a dása miatt legközelebb az ostromtanfolyam megnyitása lehetővé vált. állapot szigorítását várják.
K utarisz, szept. 19.
Holnap délelőtt fél 10 órakor fogja
Mintegy 2000 főnyi tömeg az éjjel
a Lyceum vezetősége a Jtanfolyamot
megnyitni s az előadások is kezde Abaasa állomáson megtámadott egy
tüket veszik. Ismételten felhívjuk a foglyokkal telt vasúti kocsit. A tö
magunk részéről is a holnapi alka meg és a foglyok kiséretében lévő
lomra különösen az intelligens tár csapatok között heves fegyvertüz
sadalmi osztályhoz tartozó családfők fejlődött ki, miközben úgy a táma
figyelmét, hogy ne mulasszák el leá dók, mint a csapatok részéről sok
nyaikat ,a hézagpótló intézmény ember meghalt és sok megsebesült.
igénybevételére serkenteni, mert a
Varsó, szept. 19.
működésre vállalkozó és felügyeletet
Ma délután ismét rendőrség és
gyakorló kiváló érzékkel megváloga katonaság vett körül több imaházat.
tott tanerők biztosítékot nyújtanak A rendőrség behatolt a templomokba
az iránt, hogy a továbbképző tanfo és az ottlevőket átkutatta. Mintegy
lyam által feleslegessé vált a drága 20 zsidót letartóztattak.
magán nevelőintézetekben fejleszteni
T iflisz, szept. 19.
tovább ismereteiket.
Az éjjel tatárok Susából menekülő
örményekkel megtelt öt kocsit meg
támadtak, az örmény férfiak nagy
A Zeysig-botrány.
részét
megölték,
az
asszonyokat
pedig
— Saját tudósítónktól. —
fogságba hurcolták. A keddari Sie
Budapest, szept. 19.
mens-öntöde igazgatósága arra kérte
A Zeysig-bolrány kezdi már a Siremkin tábornokot, hogy küldjön
nagyszabású állambotrányok színét ki kozákokat, mert a vidéket fölfegy
és jellegét magára ölteni, a panamák verkezett tatár bandák tartják meg
és Dreyfus-afférek minden inmorali szállva és a vasöntöde alkalmazottait
tása, gazsága, rágalma, hazugsága és megöléssel fenyegetik. Dacára ennek,
jellemtelensége összehordódott erre mégsem mernek a munkások kezébe,
a szemétrakásra. A szemetet pedig saját védelmükre, fegyvert adni.
ezen a dombon nemcsak az érzések
és események képezik, hanem nagy,
mondhatjuk túlnyomó részben a szin
játszó, színfalak előtt és mögött sze
replő személyek |is. A rágalom és
TÁJÉKOZTATÓ.
piszkolódás bombái repülnek innen
Szabadkai közkönyvtár ós muzeutn. Nyitva
is, tulnan is, bűzt és szennyet ter szerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig
jesztve, a piszkos botrányok sertései Vásárnál) délelőtt. 9 töl 12-ig.
Szeptember 23. A máv. altiszti kör szü
pedig vidám röfögéssel fürödnek,
réti mulatsága saját kerthelyi*égében.
bukdácsolnak a kloakában.
Szeptem ber 24. A katholikus legényIsmételten felkérjük tehát az összes
alkalmazottakat, miszerint a fentebb
kitűzött időben és helyen minél na
gyobb számban megjelenni sziveslí cdj cnok
Szabadkán, 1905. szept. hó 19-én.
A helyi bizottság.

H ÍR E K

B érezi B éla elejtése,

Bérezi sohasem volt rokonszenves
sem a közönség, sem a sajtó előtt.
Túlságosan erélyesen kezelt mindent
és különösen az intelligens osztálylyal
szerette hatalmát éreztetni. Valóság
gal kéjelgett, ha ügyvéd, biró, hírlapiró, vagy hasonló állású ember került
tényleges, vagy ráfogott deliktum cí
men kezei közé. Ez a rábizonyitásra
és elzárásra éhség szinte megrög
zöttnek mondható.
Jelenlegi tulbuzgalmával a főkapi
tányt is beleártotta az ügyökbe. A
főkapitányt természetszerűleg felelős
ség terheli mindazért, amit közegei
cselekszenek, ez alól a felelősség alól
nem is igyekszik magát kivonni. A

egylet szüreti mulatsága, egyleti helyibégé
ben.
Szeptember 24. A magyar vasutasok or
szágos szövetségének megalakulása a máv.
altiszti körben.

— S zem élyi hír. Bezerédy István

főispán ma délelőtt Bajára utazott,
hol a ^törvényhatósági bizottság ma
délutáni közgyűlésén elnökölt.
— K irályi k itü n tetés. A hiva
talos lap mai száma hozza, hogy Ő
Felsége Alster Péter SG. gyalogezred
beli I. osztályú főfegyvermesternek
sok évi kötelességhü szolgálatának
méltánylásául a koronás ezüst ér
demkeresztet adományozta.
— P énztár átadás. Létmányi
Miklós házi pénztári ellenőr ma kez

BACSM EGYEI N A PLÓ .

1905. szeptem ber 20.
— Ha jó l 6s olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cip ő, k alap,
flu ö ltö n y ö k , nri és női divat
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval
m eg n a g y o b b íto tt V ersenyáru üz
leth ez Szabadka, papucs piac. 1082
— A legjob b gyógyszer. Száz

és száz belsőleg sínylődő embernek
adta vissza drága egészségét a Ka
tona-féle növényesszencia-fluid fölülmulhatatlan gyzgy ereje. — Mindenki
meggyőződhetik erről, aki nincs tisz
tában bajának természetével és
egyszer megkísérli e megfizethetet
len szer használatát. Már nemcsak
Szabadkán, de az egész környéken
ismerik kitűnő hatását s a fluid va
lóságos idegenforgalmat produkál a
Vili. köri gyógytárban.

Kincsen
szegénység.
Szegény emberek,
öreg emberek,
gyen ge asszonyok,
fia ta l leányok,
fe ln ő tt gyermekek,
akik a nehéz munkát nem bírják,
mégis kereshetnek naponta egy-két,
vagy három koronát is, ha a

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

Egy krajcárért
minden eladott Bácsmegyei Napló
után fél krajcár az övé.
Már pedig eladhat bárki is könnyű
szerrel két-háromszáz Bácsmegyei
Naplót, mert azt a közönség szí
vesen veszi, ha azt neki kínálják,
házhoz hordják.
És ha egyszer valaki, aki szor
galmasan megszerez magának vagy
kétszáz biztos helyet, ahová aztán
minden reggel rendesen beviszi a
Bácsmegyei Naplót, mint a pék a
zsemlyét a házakba viszi, az állandó,
könnyű keresetet biztosit magának
télen, nyáron.
Különösen alkalmas ez a foglal
kozás szegény asszonyok részére,
akik nyáron reggel öt-hat órától,
télen pedig hét órától tiz óráig,
vagy féltizenegyig eladták az újsá
got és azontúl már haza mehetnek
a házuk körül munkájukat még egész
napon végezhetik; gyermekeiket ápol
hatják, főzhetnek, moshatnak, amit
ha napszámba mennek dolgozni,
nem végezhetnek el. Pedig napszám
ban még kisebb a keresetük, mint
az ujságelárusitással.
A fővárosban és a nagy világ
városokban sok ezer szegény munkaképtelen ember keres szép pénzt
ujságelárusitással, holott azelőtt éhe
zett.
Sok letört úri fajta nép is foglal
kozik most •ujságelárusitással, mert
az könnyű és jó kereset.
Aki a Bácsmegyei Napló elárusi
tásával akar foglalkozni, az jöjjön be
a nap bármely szakában a Bács
megyei Napló kiadóhivatalába, —

Megörült ügyvéd.
Nagy ribilliót okozott tegnap éj
szaka Budapesten az Erzsébet-kör
úton egy szegény tébolyodon ember,
aki családjával együtt Amerikába
készült, hogy — miután itt kirekesz
tették a tisztességes emberek sorá
ból — uj életet kezdjen a tenge
ren túl.
Dr. Ivanic Mladen gavosdiai ügy
véd, akit sikkasztásért és okirathamisitásért négy évi börtönre Ítéltek,
csak a napokban szabadult ki a bör
tönből. Kiszabadulása után pénzzé
tette mindenét, s feleségével és két
gyermekével együtt Amerikába ké •
szült. Tegnapelőtt érkezett meg csa
ládjával Budapestre s itt a Szövetség
utca 28. számú házban szállt meg
egyik rokonánál.
Dr. Ivanic tegnap megváltotta már
a hajójegyeket maga és gyermekei
részére hogy holnap Fiúméba utazzon,
hogy ott a napokban induló Pannó
nia gőzhajóra szálljon. Az este még
elmentek vacsorázni egyik körúti
vendéglőbe ahol úgy féltizenegyig
maradtak.
Alig haladtak pár lépést a körúton,
egyszerre csak kiszakította magát
felesége karjából s ruháit letépve
magáról, a közeledő villamos elé
rohant.
— Nem megyek, nem megyek!
Elnyel a tenger!
A járókelők összeszaladtak s fe
leségével valahogy lecsillapították a
boldogtalant.
Az asszony azután kocsiba ültette
s úgy vitte a lakásukra. Itt Ivanic
egy kissé jobban lett, lefeküdt s el
is aludt.
Éjfél tájban felugrott az ágyból s
az ablakhoz szaladt, hogy kivesse
magát az utcára. Felesége felébredt
az ablak nyitására s kétségbeesetten
fogta le férjét, hogy öngyilkossága
elkövetésében megakadályozza, ami
a házbeliek segélyével sikerült is.

T Á V IR A T O K .
T üzek.
Eszék, szept. 19. A mitrovicai
Veisz H. és fia cég gőzmalma telje
sen leégett. A tűzoltóknak nagy fá
radsággal sikerült la sörfőzdét meg
menteni. A tűzoltóság parancsnoka
és két tűzoltó súlyosan megsebe
sültek.
Beregujfalu, szept. 19. Húsz la
kóház a hozzátartozó melléképüle
tekkel, a behordott takarmánynyal
együtt tűzvésznek esett áldozatul.
Az oltást lehetetlenné tette az a kö
rülmény, hogy az egész községben
csak egy kút van, amely már az első
fél órában kimerült.

Az olaszországi fö ld r e n g é s.
Cosenza, szept.

19. Igen heves
földlökés következtében ma reggel
Sciglíanoban, Rosében, Aigelóban,
Roglianóban, Disignanóban és Fiume
Freddoban számos ház bedőlt. Ember
életben nem esett kár. San Pietroban,
ahol Ferraris miniszterelnök tartóz
kodásának idején volt a földlökés
érezhető, a lakosság elmenekült a
községből. Martiranóban hatalmas
földrengést éreztek. Nagy sziklatöm
bök váltak el a hegységektől és a
völgybe zuhantak. Sok ház bedőlt.
Fambroneben (Monteleone kerület)
Bathyányi-utca (Kiadok és Hambur egy földmivelő embert kilenc nap
ger könyvnyomdája). Itt bővebb fel után élve húztak elő a romok alól.
A Stromboli még mindig háborog.
világosítást kap.

REGENV CSARNOK.

A HÁREM NÖ.
Irta: Dugovloh Imre.
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— Mondtam már, hogy nem ha
talmaztam löl semmiféle találgatásra.
A bor, meg a tánc démonát nem
lehetett már el hallgattatni. A főhad
nagy gúnyosan szemlélte a vele szem
közt táncoló párt. Kálmán most vé
letlenül rátekintett, s e pillanatban
az arca elkomorult. Megint az az
ismeretlen erő figyelmeztette talán.
A főhadnagy mögött Ivánt látta meg.
s ami feltűnt neki az az volt, hogy
Iván nem is Zorkára, hanem a fő
hadnagyra fordítja minden figyelmét.
— Igazán jó Ízlése van Zorkának,
kacagott föl a főhadnagy, s a sze
relemnek nem is kell okvetlenül
plátoinak maradni.
E pillanatban Kálmán egyetlen
ugrással termett a főhadnagy előtt,
s a hatalmas termet, mit a gyik
siklott el közte s táncosnője között,
hogy a másik pillanatban megmar
kolja Ivánnak a főhadnagyra emelt
karját. Máté a következő pillanatban
a főhadnagyot és Olgát vezette tá
volabb, mintegy öntudatlanul.

— Főhadnagy ur, én leszek a
szomszédja, mondta Máté, s feleletet
sem várva állt a főhadnagy mellé,
nem ugyan a szomszédság kedvéért,
hanem, hogy a táncban segítségére
lehessen.
— Nem kell férfi szomszéd, ellen
kezett Olga, de bizony hasztalanul.
Máté, mintha nem is hallotta volna
Olga közbeszólását, átkarolta a fő
hadnagy derekát és a mellette álló
leányét. A másik percben megindí
totta a táncot, észrevétlenül súgva a
katonának a lépéseket. Eleinte aka
dozott a kör, de néhány perc múltán
a jó tanító mellett a főhadnagy is
belejött az ütembe. Hol lasabban,
hol tüzesebben forgott a kör. Mátét
is hevíteni kezdte a tánc s csakha
mar dalával kezdte kísérni a zenét.
A dal ragadós. A nóta ötödik szavát
Folyt. köv.
már az egész táncoló kar énekelte,
kivéve Olgát és a főhadnagyot.
felelős sserkesstA:
A véletlen akarta talán, hogy az
D U O O V IC H
IM R E
egymás mellett táncoló Zorka és Kál Laptulajdonosek J Á Z A I A P I T Í K
mán Olgával és a főhadnagygyal
Szerkesztőségi és kiadóhivatali
szemközt kerüljenek. Talán nem is
telefon szám : 62.
a véletlen, talán az a sajátságos,
csodás erő, amelyet önkéntelenül
Szerkesztői üzenet.
kutatunk és mert székhelyére, lénye
gére nem bukkanunk, azzal akarjuk
L. Z. Budapest. Szívesen vettük figyel
gyöngeségünket leplezni, hogy elne mét, de azt hiazszük, hogy a do’og Meg
vezéseket találunk ki, aminők: gond ismétlése fölösleges lenne, mert hiszen a
viselés, sors, végzet és még egy csomó dolog lényegén nem változtatna.
H. M. Szabadka. Tessék elhinni, hogy
szó, — amely meghatározások az mindkettőre
nézve nem az a fő, hogyan
ismeretlen után való kapkodásnál adta, hanem hogy egyik is a másik is szív
nem egyebek.
ből adta az ajándékot. Utólagos kiegészítés
Olga arcáról boldogság sugárzott ártalmára lenne az égé íz ügynek.
táncközben. Kálmánon is erőt vett
a visszaemlékezés az ifjú kor örö
meire, mikor még Zárkával, a ját
szótárssal táncolt. Az arcaik pirultak,
mozdulataik elárulták, hogy bensőik
ben ártatlan szenvedélyek uralkodnak. Vili. kör Kelet-utcában 414 alatt.
Zórka karja súlyosabban nehezedett
Értesítést ad
Kálmán vállára; ez meg önkényte
M agyarné
lenül vonta magához közelebb az
VI. kör Széchényi tér 98 az.
önfeledten danázó táncosnőt. Tekin 1177
tetük akaratlanul keresték egymást.
Ebben az önfeledlségben a gyönyörű
Egy jó karban lévő, használt
két alak magára kényszeritette a
figyelmet. És az a varázs, amely lé
nyeikből kiömlött, szenvedélyeket, ér
zelmeket, sejtelmeket volt képes kel
teni még a kevésbbé fogékony lel
3 5 fo r in té r t e l a d ó .
kekben is.
Olga és a főhadnagy sem vonhatta
Cim a kiadóhivatalban. 1302
ki magát a két lényből áradó varázs
alól. Olgában valami haragféle kezdett
támadni; a főhadnagyban meg az
imént folytatott beszélgetésre való
visszaemlékezés a gúnyolódó kedvet
kik 1—2 gimnáziumot
ingerelte. Percekig nézte a két alakot,
vagy polgárit végeztek,
észre sem véve, hogy Olga önmagá
val küzködve marad csak meg a
táncoló körben. Ebben a lelki álla f e 1 T7- © t e t x í s
potban szólította meg Olgát.
—- Grófnő, tudom már ki az el lapunk könyvnyom dájában.
érhetetlen imádott.
••
A grófnőnem felelt.Most már valami
félelmes dac kerítette hatalmába;
dac, mely rendesen azokon vesz erőt,
akiket cselekedeteikben sokszor a
nemessel vegyes irigyszég, féltékeny
szerény fizetéssel
ség irányit.
— A grófnő hallgat, alighanem
igazam van.
— Hallgasson, felelt a második
megszólításra idegesen, nem jogosí
Cim a kiadóhivatalban.
tottam föl a találgatásra.
Ha a főhadnagyban a bor hatását
nem fokozta volna a tánc, talán nem
mert volna Olgával feleselni. A meg
szokott illem sem engedte volna meg
neki. De igy nem birt elhallgatni.
— Mondhatom, igaza volt a gróf
nőnek, mikor azt mondta, hogy jó
lapunk könyvnyom dájában.
ízlése van a kicsikének.

Kiadó lakások

Tanonc

KÖNYVELŐ

á llá s t k e r e s.
14— 15 éves leányok

fe lv é te tn e k

4.

ITTCI

Van szerencsém a n. é. hölgy
közönséggel tudatni, hogy a piac
téren. Jakobcölcs-háí 1. em eletén

H „ » nipril& 'V U

lévő használt
hivatalban.

zongorát.

500

J l»
Cím a kiadó’
1204

— j ó t á llá s m e lle tt —

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gy innasium inal. A világhírű »Progres« cigaretta hüvely főraktára Nikotin
men es egyptoini papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön
könyvtár lu.vi dija 30 kr egyedül az An
tik v áriu m könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr
drbja az Antikváriumba.
1010

kiadó úri lakás.

STURCZGYULA
órás mester.
1193
(Föposla sorában, régi halpiac.)

Megvételre

«ók ügy

Női Kalap Divattermet

A legjobb szivarkahüvely a

A sszonyok,
F é r fia k ,
L eányok és
G yerm ekek

Teljes tisztelettel

Rnfnt?
liv lv u

ne* rövidárusegéd, izr. vallása,
v ö 2—4 évi gyakorlattal bir, UgyanKt tan u lóleán yok felvétetn ek .
magyar és németül 1 eszél, ügyes eladó és
rakodó, azonnal vagy október elejére állandó
alkalmazást nyer ^chaffer S. Mór cégnél,
Bácsfeketehegyen.

H elyiség-változtatás fo ly tá n

a gimnáziummal szemben ItVö
dr. Blum-féle házban

f s W sz “W
r

í

két üzlethelyiség

naponta 2— 3 koronát
kereshetnek egy pár órai könnyű
munkával. Cim a kiadóhivatalban.

L a k a to s

együtt vagy külön külön
és az udvarban egy

nagy

ra k tá r,

mely m űhelynek is alkalmas,

.4 í f . é v i n o v e m b e r lió 1 - t ő i

H e u fe W í

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

1133

Értekezhetni K e r t é s z
A l b e r t n á l ugyanott.

Á talakításokat ju tán yos árban
szám itok.

pús Választék gyermek rnhácskákbatt
gyermek-kalapoKbati-

LAKOHAZ

Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztosítják a n. é. kö- Bognár- és Lakatos-utca sarkán,
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
k ö z e l a v a sú th o z ,
nyeknek is képes leszek megfelelni.
Becses pártfogásukat kérve
1154
maradtam kitűnő tisztelettel
Bővebb felvilágosítást ad:
H t o in M a r i s k a .

B O T e la . f i© -

w r a

a' , ?

. -

h .-« *

VI. kör, Harmath-ntca
egy nagy ki terjedésű utcára néző

ház

“£Q

1167

Cim a kiadóhivatalban.

1163

K é t e g e lá n s a n

BÚTOROZOTT SZOBA
esetleg istáiéval,
K o s s u th -u tc a k ö z e lé b e n

azonnal Hiadö

iaos

Bővebbet a kiadóhivatalban.

m ű h e ly

EH

á tv é te l!

Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben
Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

néhai fnlop fajos-fék
épüld ís iaXato5 műhelyt
átvettük és azt újonnan átalakítva épület, raü és géplakatos mühelylyé, tovább fogjuk vezetni.
Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. in. épület
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gépmunkákat stb.
Elvállalunk továbbá épületek és kutak jó karbon tartását
évi átalányban. — Takarék tűzhelyek készítése.
E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint jutá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.
Tisztelettel

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán
mü- és géplakatosok
Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.
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pr. W«isz 3 m , ügyV^d.

Ugyanott tanuló-leányok felvétetnek.

m

Kis Kun Halason.

K IN G .

M in e R u a z n y á k .

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

H a jn a l K e r n é t,

nyosán szállítok.
! 10 doboz (1000 drb) 1 kor. 40 fill.,
parafával 2 kor. 40 fill.
Alakításokat pontosan eszközlöki
és igen olcsón számitok.
j Kapható: D eák-utca 4. szám. 1. em.
A mélyen tisztelt h ölgyközönség!
JOÓ lláZ.
I2r'5
látogatásáért esedezve, ajánlom ma- j
gamat nagybecsű pártfogásába.

kölcsönös segélyzőegylet mint szövet
1200
kezet gyakornokot keres.

É r te s íté s .

Kisebb nagyobb szántó-, kaszáló-,
erdő- és szőlő-birtokok eladásával és
vételével is megvagyok bizva s fölvilágositásokat levél utján is elintézek
1187

szoba verandával,
3
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince, nyitottam.
Raktáron tartok nemcsak szalo
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni nomban készült, hanem valódi párisi
a villanyteleppel szemben levő Ábrahám inodell-kalapokat, amelyeket jutá
Róbert 1’üszerüzJetében lehet.
1032
ke« esek fűszer- és vas_
vagy tiszta füszerüzletet
a vidéken. Ciin Flink István Moór (Fejérmegye/.

u k v iz g y á

ja v ítások at jó l,
niKkelezctt tWeggel
olcsón, p o n t o és gazí-K$5zül$KK«l
s a n eszk özöl Kedvező fizetési föltételek mellett

—

iszji.ui- zongora.

Üzemben .lévő

ÓRA

Minden szó 3 f i l l é r Vnstair betűkből ©
ü l 1ó r legk iseb b hirdetés 3 0 f i l l é r

f p

1ÖÖ5. szep tem b er 20.

B A CSM EG Y EI NAPLÓ

(Batthyányi-utca.)

ia már minden ember tudja, hogy a világhírű
- =
Valódi Növény Essenczia-Fluid =

=

csak „ K A TÓ N A-fél©“ „K. A .“ védj egy gy e l !

csak „ K A T Ó N A -fé le “ „K. A .“ v éd jeg y g y ei!

Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi
gyártmányú KATONA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot,
---------- moly 12 üveg 4 kor., 1. üveg 40 fillér. ------------ Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta KATÓKA 3
------- név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. ------B u d a e s t e u Török József gyógyszer Főraktár: tára Király-utca és Katona gyógyszerésznél
Budapesten, I. Pálya-utca 5. — ■
;
Valódi világhírű
arckrém és E<1 i s i n
s z a p p a n a főraktáron kapható.
.

JCiIímíii

ár minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Essenczia-Fluid =

Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynől
-------------- csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. -------------Cim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 5

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában

