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Az izgatok.
Egy fővárosi hírlap szerint

Őfelsége m ondta volna a Keichs-
rath összes képviselőihez:• •

„Önöknek most mindannyiok- 
nak segíteniük kell nekem, Tá- 
mogatniok kell engem “

Ennyit mondott volna csak 
és hogy Őfelsége az osztrák kép
viselőknek ezt a támogatását 
Magyarország ellen kérte, azt 
csak sejteti a fővárosi lap.

Zeysig-féle röpiratba való idé
zése királyi szavaknak. Ennek 
az idézésnek el kellett volna 
m aradni akkor, mikor egyide
jűleg hirt kellett adnia lapok
nak a király azon elhatározá
sáról, hogy a válság ügyében 
először is az ellenzék vezérem
bereit hallgatja meg. Ma minden 
zeysigeskedés a válság megöl 
dása elé gördített akadály.

Mindenkinek joga és köteles
sége megvédeni a magyar nem 
zet jogait, melyeknek érvénye
sülését megakadályozni nem 
lehet, mert a történelem a jo 
gok érvényesülésénél csak akkor 
ismeri ezt a szót, soha, ha a 
nem zet a jogért folytatott harc
ban elbukik örökre. A magyar 
nem zet azonban elbukni nem 
fog soha. |

De ha a küzdelem köteles
sége a nemzetnek, kötelessége 
az is, hogy a küzdelm et ész
szerűen vezesse, nehogy az el
hamarkodottság, a meggondo
latlanság a harcba rohanó nem 
zetet a mélységnek vezesse. Úgy 
tesz pedig mindenki, aki a harc 
hevében nem az ellenfél erejét 
mérlegeli, hanem  csak gyűlöle
tet akar kelteni.

Zeysig-féle röpiratok, fent idé
zett szavakhoz hasonló szavak 
idézései pedig csak erre töre
kednek. Haragot, gyűlöletet akar
nak kelteni, meg akarják za
varni a harcosokat, hogy a za
varban ne hallják meg a vezérek 
parancsszavát.

A nemzet küzdelmének mél
tóságát eddig semmi sem zavarta. 
A szabadelvüpárt félreállt az út

ból s elismerve a koalíciós több
ség jogát, nemcsak követelte a 
többségtől a kormányzás átvé
telét, de maga is sorompóba 
lépett a kinevezett ügyvezető 
kormány ellen, mikor azt im- 
parlamentárisnak jelentette ki 
az ország színe előtt. A szabad
elvüpárt került mindent, ami a 
gyűlölet keltésére vezethetett 
volna, mert elismerte a nagysá
gát azon m unkának, melynek 
elvégzésére vállalkozott Ha kü
lön álláspontja volt és van, ezt 
csak azért foglalta el, mert is
merte teljes komolyságukban a 
küzdelem nehézségeit.

A koalíció zömének higgadt
ságát sem tudták megzavarni 
eddig a koalíció intranzigens 
elemei A vezérek higgadtsága 
az intranzigens elemek izgatá
sát féken tudta tartani. Ezt el
ismerte mindenki.

Vájjon szabad-e az utolsó 
pillanatban veszélyeztetni ezt a 
higgadtságot? Szabad-e feltűnési 
viszketegségböl röpiratokat gyár
tatni, királyi szavakat idézni, 
hogy lehetetlenné tegyék a ki
rály elé hívottaknak a békés 
megoldást, hogy a higgadt ele
meket e fejvesztett dolgokkal 
provokálva, kierőszakolják a 
nyugodtságból, s igy a koalíció 
ellenfeléből a koalíció ellensé
gét, a koalíció barátjaiból a koa
líció ellenfeleit gyártsák.

Ez csak azoknak a politikája 
lehet, akiket első sorban is nem 
a hazaszeretet, nem a nemzeti 
jogokért érzett önzetlen lelkese
dés, hanem  az önérdek vezet.

Ezektől az elemektől kell a 
magyar nemzetnek leginkább ir
tózni, mert a mai viszonyok 
között Sezek, —  megengedjük 
öntudatlanul, -  de legnagyobb 
ellenségei a magyar nem zetnek.'

A szegedi kamarai titkári
állás.

Az az önkényes eljárás, melyet a 
szegedi kereskedelmi kamarai titkári 
állás betöltésénél a betöltés módo
zatainak megállapítására kiküldött

bizottság követett, nagy felháboro
dást keltett a kamarai kültagok kö
zött. Ez eljárás ellen és dr. Soltész 
Adolf érdekében Szabadkáról Nánay 
Mihály indított mozgalmat és körle
vélben mutat rá azon bajokra, me
lyek a kamara életében megálla
píthatók.

A körlevél fontosabb részei a 
következők:

«A szegedi kereskedelmi és ipar
kamaránál Kulinyi Zsigmond halálá
val megüresedett titkári állás betöl
tése leend a legközelebbi teljes ülés 
tárgysorozatának egyik tétele.

Tudvalevő dolog, hogy kamaránk 
két megye területén létező kereske
delmi és ipari gócpontokból küldi 
tagjait, mint a kereskedelem és ipar 
képviselőt: 32-tőt Szeged városa, 
mint székhely, 32-tőt felosztva a két 
megye nagyobb köztörvényhatósága 
és községe. E feles szám elég a 
székhely kereskedelme és iparérde
keinek előnyösebb megvédésére és 
előbbvitelére. Azonban ha a szék
helyről választott tagok önmaguk 
iránt egy kis szerénységgel rendel
keznek, a kültagok által képviselt 
kereskedelem és ipari érdekek iránt 
pedig némi méltányosságot gyako
riak, akkor a feles érdekközösséget 
magába foglaló kamara, hivatásának 
megfelelően, teljesiti is azt, amire 
rendeltetett.

Már most tekintsük elsősorban, 
hogy kamaránk beltagjai (szegediek), 
mint az egésznek egyik része, mennyi 
szerénységet tanúsít és mennyi elő
zékenységet gyakorol a másik rész, 
a kültagok irányában akkor, amidőn 
a kamaránál a legfontosabb tényező, 
a titkári állás betöltése van a napi
renden. Javaslatba hozta, keresztül 
is vitte a legutóbbi ülésen, hogy a 
titkári állás betöltése módozatainak 
megállapítása egy 15 tagú bizottságra 
ruháztassék. Ezen 15-ös bizottságba; 
az elnökség részéről ajánlatba ho
zatott 11 beltag és 4 kültag, holott 
tudvalevő, hogy mindegyik 32 tagot 
számlál. Hogy volt-e itt szerénység 
a beltagok részéröl, vagy volt-e mél
tányosság a kültagok irányában, azt 
állapítsa meg más. Tekintsük to
vábbá a kamara évi zárszámadásait 
és költségvetéseit. Ott találjuk, ez 
évben is, a 42,467 kor. 61 fillér be
vételt, mint a 3°/0 járandóságot 
Ebből kereskedelmi és ipari célok 
istápolására elő van irányozva 9000 
korona, tízeged után Szabadka szol
gáltatja a legnagyobb hozzájárulást 
és az előirányzott 1)000 koronából] 
szokott kapni éven át 280 koronát. !

Most már tekintve ezen rövid, de 
való adatokat, a tanulság elég arra, 
hogy a kü;tagok mint egy test, kül

detésökből kifolyó kötelezettségük 
tudatában, odatörekedjenek, hogy ha 
már a törvény kedvezése folytán a 
székhely mindig előnyben van a 
kamarához csatolt más községekkel 
szemben, akkor, amidőn a kamara 
eszményesitője, célirányitója, a tit
kári állás betöltése fölött kell hatá
rozni, akkor most ne a személyt, ne 
a helyi pátriotát engedjék érvénye
sülni, hanem egyedül azt, aki maj
dan biztosítékot nyújt arra, hogy a 
kamarához csatolt két megye keres
kedelme és ipara ugyanolyan istápo- 
lásban részesül, mint a székhelyé. 
A titkári állás ezidő szerinti betöl
tésénél, az eljárás módozatához elő
léptetés volna elsősorban a méltá
nyosság és hogy miért nem jön ez 
javaslatba, azt majd megtudjuk a 
teljes ülésen. Ha már azonban mel
lőzte ezt a 15-ös bizottság, akkor 
feltétlenül nyilvános pályázatot kel
lett volna kiírni és az esetleges 
pályázók közül módjában és jogában 
állott volna a 15-ös bizottságnak 
egyiket vagy másikat meghívásra 
ajánlani. De csak úgy suttyomban 
cselekedni, mintha cselédet akarnánk 
fogadni, ez nem méltó ahhoz az 
álláshoz, amelyet betölteni akarunk, 
de nem méltó ahhoz a férfiúhoz 
sem, akivel azt betölteni akarjuk.

A szegedi kereskedelmi és ipar
kamarai állás nem a nyugdíjasok 
menhelye, hanem komoly munkára 
kész tetterő és teremteni vágyó, a 
gyakorlati téren múlttal biró, a jö
vőben a cél felé mutatni tudó férfiak 
munkatere. Ilyen férfiak egyike, kit 
nemcsak én, de az ország összipa- 
rossága ismerhet: dr. Soltész Adolf.

Ilyennek ismerem dr. Soltész 
Adolf urat, az országos iparegyesü
let már több év óta és jelenleg is 
működő titkárát, ha őt megválasz
tanánk és megnyerhetnénk kamaránk 
titkári állására, akkor kamaránk 
egész területén a kereskedelem és 
ipari közérdek pártatlan és hivatott 
kezek irányításába jutna.>

A helyzet.
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  — 

Budapest, szept. 21.

Az általános érdeklődés a holnap- 
utáni audiencia felé irányul. Minde
nütt a négy koalíciós pártvezér ki
hallgatásáról beszélnek és széliében 
hosszában találgatják, hogy mi lesz 
az eredmény. Több koalíciós vezér
hez kérdést intéztünk, hogy mit vár
nak az audienciától. Mindenütt kitérő 
választ kaptunk, pusztán azt erősit- 
gették, hogy a négy vezér csak a 
koalíció eredeti álláspontját képVi 

Alulírott van szerencséin a nagyérdemű közönség 
szives t’idomA-LJry.jku J h ó n  Vll. kör, Batthány- 
sáta hozni, hogy nZilIWdUAlHI. utci, közvetlen az 
ipartestület helyisége mellett, egy a mai kor igényé
nek teljesen megfelelő könyv- és diszmilkötő-miihelyt 
nyitottam, ahol minden e szakmába vágó munkát 
jutányos ár mellett gyorsan és pontosan esíközlök.

Becses pártfogását kérve, maradtam kiváló tisz
telettel

9 könyv- és diszmukötő.
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selheti, azt, amely a júniusi felirat
ban van kifejtve. Ha hangulatokról 
Ítélnénk, akkor azt lehetne megálla
pítani, hogy a béke okvetlen meg
lesz. Mert most már a koalíció nagy 
része is belátja, hogy a harc további 
folytatása az országra nézve igen
káros hatással lesz.

A vezérlő bizottság tagjai közül 
Apponyi Albert gróf, Andrássy Gyula 
gróf, Zichy Aladár gróf és Rakovszky 
István a déli órákban érkeztek Buda
pestre. A délutáni ülésről aligha 
hoznak valamit nyilvánosságra.

Kossuth Ferenc kijelentette e sorok 
Írója előtt, hogy a mai vezérlőbizott
sági ülés nem fog utasításokat adni, 
csak a helyzetet vitatja meg. A leg
közelebbi ülés hétfőn lesz és ezt 
követik az egyes koalíciós pártok 
értekezletei.

A Zcysig-botrány.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. szept. 21.

A Zeysig-ügyben tegnapról mára 
nem történt semmi különösebb for 
dulat. Most az érdekli leginkább a 
közönséget is, a hatóságokat is, hogy 
ki adta a pénzt a Zeysig-féle röp- 
iratra ?
íf A feleletet erre a kérdésre ez idő 
szerint a báró Herzogék Tabakre- 
gie-je adhatja meg, mert egyedül 
neki van módjában és pedig már 
mintegy két hét óta. A Tabakregie 
vizsgálatot indított ez ügyben Ber
linben és ez a nyomozás megálla
pította már két hete, hogy ki adta 
a röpirat megrendelésére a pénzt. 
A vizsgálatnak ezt az eredményét 
azonban titokban tartják, nem akar 
ják kiadni kezükből.

Bakonyi vizsgálóbíró most a ber
lini rendőrséget fogja megkeresni, 
hogy a Tabakregie vizsgálatának 
iratait foglalja le és küldje át a 
budapesti törvényszék vizsgálóbirá- 
jához.

Gsetei Herzogék berlini helytartó
jának, Baneth Sándornak a szökésé
ről nem akar tudomást venni a rend
őrség. A röpirat állítólagos német for
dítója tiz napja már, hogy eltűnt Ber
linből, bár kézenfekvő, hogy bűntársai 
segítették a szökésben, mindeddig 
nem történt intézkedés a kézrekerí- 
tésére. Baneth Sándort illetőleg ér
dekes adatoknak jutottak birtokába. 
Az a hir terjedt ugyanis el róla, 
hogy a bátyjához szökött, aki kül
földön ékszerész. Ez a hir nem igaz, 
Baneth Sándor ékszerész bátyja 
Bécsből vasárnap érkezett haza Bony- 
hádra az anyjuk házába és hétfőn 
táviratváltás történt Baneth és bátyja 
között.

A főkapitány újabb nyilatkozatot 
adott ki. E szerint a főkapitány nem 
nyilatkozott 'újságírók előtt, Zigány 
Arpádnéval szemben eljárást nem in
dított, tehát nála rendőri közeg nem 
is járhatott, végül kijelenti, hogy a 
„Budapest4' lap ellen mai közleménye 
miatt a bűnügyi feljelentést megtette. 
Végül kijelenti a rendőrség, hogy 
nem ő Íratta a Zeysig-röpiratot. A 
kormánynak egyetlen tagja nem 
hozta még csak szóba sem a ren
dőrség bármely tagja előtt a röpirat 
dolgát.

Letartóztatott egyetemi
hallgató.

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, szept. 21.

A „Budapesti V. kerületi takarék- 
pénztár mint szövetkezet" följelen
tésére a rendőrség tegnap közokirat

I és váltóhamisítás bűntettének gyanúja 
miatt megidézte ifjn Grossmann Jó
zsef huszonegyéves joghallgatót. A 
fiatalember még az éj folyamán je 
lentkezett kihallgatásra, mely letar
tóztatásával végződött.

Ifjú Grossmann József rövid idő
közökben három váltót nyújtott be 
a Budapesti V. kér. takarékpénz
tárhoz értékesítés végett. Az első 
kettő egyenként 1200—1200 koro
náról szólt, a harmadikat 2000 ko
ronára állította ki. A váltókat a 
fiatalember atyja, idősb Grossmann 
József nagyszombati géplakatos fo
gadta el és kibocsátotta : Gsizina- 
zia Ferenc országgyűlési képviselői 
forgatókként Kollár Márton ország
gyűlési képviselő és dr. Emmer 
Kornél nyugalmazott kúriai biró 
szerepeltek.

Az utolsó kétezer koronás váltó 
lejártakor Csizmazia Ferencet ajánlott 
levélben fizetésre szólították fül. A 
képviselő azonnal elment a takarék- 
pénztár Lipót-körúti helyiségébe és 
miután megmutatták neki a Gross- 
mann-féle váltókat, kijelentette, hogy 
az azokon levő aláírások nem az 
övéi s fölhatalmazást sem adott 
arra senkinek, hogy a nevét a vál
tókra írja. A takarékpénztár erre 
felszólította ifjú Grossmann Józsefet, 
hogy a váltókon levő aláírásokat köz 
jegyzőileg hitelesítse. A fiatal ember 
már másnap elhozta a dr. Zimányi 
közjegyző által kiállított, aláirt és 
lepecsételt közjegyzői okiratot.

A takarékpénztár vezetősége azon
ban nem hitt az okiratnak sem. 
Kérésére dr. Zimányi Alajos királyi 
közjegyző kijelentette, hogy az ok
iratok hamisítványok s nem az ő 
irodájából kerültek ki. Erre a taka
rékpénztár följelentést tett ifjabb 
Grossmann József ellen.

A rendőrségen ma éjjel harmadfél 
óráig faggatták a fiatal® bűnöst, aki 
végig tagadta, hogy neki része van 
a hamisításban. Azt vallotta, hogy 
ő csak az édesapjának, idősb Gross- 
József nagyszombati géplakatosmes
ternek a megbízását teljesítette, mi
kor a teljesen fölszerelt váltókat a 
takarékpénztárnál honoráltatta. Ki
hallgatása közben házkutatást tar
tottak a fiatal embernek Újpesten, 
a Király-utca 61. sz. lakásán s tö
mérdek levelet foglaltak le, melyek 
tényleg az atya bünrészesége mellett 
bizonyítanak. Csak az a kérdés, nem 
hamisitotta-e ezeket is a fiatal 
Grossmann.

A rendőrség ifjú Grossmann Jó
zsefet előzetes letartóztatásba helyezte 
s erélyes vizsgálatot rendelt el, hogy 
teljes világosságot derítsen az ügyre.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár óa muzeuni. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Szeptember 23. A máv. altiszti kör szü
reti mulatsága saját kerthelyisé gében.

Szeptember 21. A katholikus legény- 
egylet szüreti mulatsága, egyleti helyiségé
ben.

Szeptember 24. A magyar vasutasok or. 
szágos szövetségének megalakulása a máv. 
altiszti körben.

|  H elb ling F erencz. |

A máv. szabadkai alkalmazottainak 
gyászuk van. Helbling Ferencz. a 
szabadkai vasúti állomás ny. főnőké 
tegnap este Szegeden 62 éves ko
rában elhunyt.

Harminczkét éven át szolgálta az 
elhunyt városunkban, mint állomás
főnök a magyar államvasutakat s 
ezen idő alatt úgy polgári erényeivel

a társadalomban, mint pedig igaz
ságosságával és mindenkori jóindu- 
latával hivatalnoktársainál föltétien 
tiszteletet és becs ülést vívott ki 
magának.

Helbling Ferencz 1848-ban szüle
tett Bécsben s 1864-ben lépett a 
Nándor császár északi vasutakhoz 
szolgálatba. 1870-ben lépett _ át a 
magyar alföldi vasúthoz s 1871-ben 
már a b. gyulai állomás főnöke lett, 
honnan a következő évben helyezték 
át a szabadkai vasúti állomáshoz s 
itt működött egészen 1903-ig, mikor 
a jól megérdemelt nyugalomba lépett.

Osztrák származása dacára, mint 
magyar hivatalnok, városunkban meg
szerezte a magyar honosságot és a 
szabadkai illetőséget s buzgó és kö- 
telességhü szolgálatai elismeréséül a 
királyi kegy is kitüntette, mikor a 
koronás arany érdemkereszttel jutal
mazta meg.

Nyugalomba lépése után egy ideig 
még Szabadkán lakott, de ez év 
márciusában Szegedre költözött hoz
zátartozói körébe.

Halála, bár hosszú évek óta súlyos 
belső bajban szenvedett, váratlanul 
következett be, s úgy a szabadkai 
állomás személyzete, mint pedig nagy 
számú tisztelői és jóbarátai körében 
nagy megdöbbenést keltett.

Temetése holnap délután lesz Sze
geden, mely alkalomra a helybeli 
állomás összes személyzete, ameny- 
nyiben a szolgálati érdekek engedik, 
a ravatalhoz zarándokol, hogy lerójja 
hálájának utolsó adóját. A személy
zet a ravatalra díszes koszorút helyez 
a következő felírással: «Szabadka 
állomás volt főnökének. — A sza
badkai állomás személyzete.*

— Kitüntetés. A hivatalos lap 
mai száma hirt ad egy magasabb 
jellegű kitüntetésről, mely dr. Beck 
Gyulát, a magyar jelzálogbank ügy
vezető igazgatóját érte. A király a 
harmadosztályú vaskoronarendet adó 
mányozta neki. Dr. Beck Gyula tagja 
annak a bácskai származású mada- 
rasi Beck-családnak, mely évtizedek 
óta vezető helyet toglal el a magyar 
pénzügyi világban. Működésével ha
tározottan rászolgált a 32 éves 
korában kapott kitüntetésre. — Ö 
alapította a magyar telepitő és 
parcellázó bankrészvénytársaságot, 
melynek igen nagy hivatása van a 
jövő hazai agrárszocialisztikus poli
tikának megvalósítása terén. Ez a 
bank már a jelenben is fontos köz- 
gazdasági kérdetést tőit be és a jövő 
alighanem egyéb nagy földhitelben 
dolgozó intézeteinkkel egy sorba 
fogja állítani. Beck Gyula párhuza
mosan megindította a bank műkö
dését Erdélyben is, ahol különösen 
a Székelyföldön a jelzálogbankkal 
mint anyaintézettel egyetemben rend
kívüli szolgálatot tesz a nemzetisé 
gek által veszélyeztetett magyarság
nak.

— Az alkoholizm us e llen  az 
iskolákban. A lemondott kultusz- 
miniszter, Lukács György csak nem
régiben adott ki egy rendeletet az 
alkoholizmus ellen, amelyet most a 
hivatalos közlöny tegnapi számában 
kiegészít egy másik rendeletével A 
rendelet megengedi, hogy a közép 
és szakiskolák növendékei lehetőleg 
egyik tanítójuk vagy tanáruk veze
tése mellett résztvehessenek a „Ma
gyar alkoholellenes egyesület" illető
leg a „Good Templar" egyesület által 
akár az illető iskolában, akár az 
egyesületek helyiségeiben, vagy erre 
alkalmas más helyeken időnként 
tartandó ily tárgyú előadásokon. Az 
előadók kijelölését és az előadások 
tárgyának megállapítását az illető

intézetek és a nevezett egyesületek 
elöljárósága közös egyetértéssel ha
tározzák el.

— Árvák ügyel. A közigazgatási 
bizottság gyámügyi felebbviteli al
bizottsága szombaton délután Beze- 
rédy István főispán elnöklete alatt 
ülést fog tartani.

— A bácskai kom lóterm elök  
sérelm e. Nemrégiben a bácskai gaz
dák azt kérték ai.bácsmegyei gazda
sági egyesület utján a földmivelésügyi 
minisztertől, hogy tekintettel a foly
ton nagyobbodó komlótermelésre, a 
komlótermelési szaktanár székhelyét 
Kolozsvárról tegye át vagy Zom borba 
vagy Szegedre. A miniszter az egye
sület kérését azzal az indokolással 
utasította el, kogy a bácskai gazda
közönséget a komlótermelés további 
terjesztésére egyelőre nem buz
díthatja, mert a megyében termő 
komló értékesítése körül annak má
sodrendű minősége miatt nehézségek 
állhatnak be. A komlótermelők egye
sülete nyomban igazgató-választmányi 
ülést hívott egybe, amely elhatározta, 
hogy miután a miniszteri leiratban 
foglalt kijelentés rossz információból 
ered, a valóságnak meg nem felel s 
a bácskai komlótermelők érdekeit 
mélyen sérti, az egyesület hiteles 
adatokat és okmányokat szerez be 
a komló jó minőségének igazolására 
s a gazdasági egyesület utján arra 
kéri a minisztert, hogy téves állítá
sait egy uj leiratban vonja vissza.

— Tem plom  avatás. A zombori 
izr. hitközség áldozatkészsége lehe
tővé tette, hogy a 40 év előtt épí
tett és a jelenlegi hitközségi tagok 
létszámának meg nem felelő, szűk 
templomát kibővithette és abban a 
mai kornak megfelelő modern stilu 
átalakításokat véghez vihette. Ennek 
a restaurált templomnak felavatására 
készül most a zcfmbori izr. hitfele- 
kezet polgársága. Jövő vasárnap, e 
hó 24-én d. e. 11 órakor fog az 
egyházi ünnepély lefolyni, melyre a 
meghívókat és az ünnepi programmot 
a napokban szétküldték. Ott lesznek 
a megye és város törvényhatóságá
nak és egyéb hivatalok és egyletek 
fejei, a felekezetek papjai és kikül
döttei. A templomban a villamos 
világítás lett bevezetve.

— A városi tűzoltóság köré
ből. Dr. Biró Károly polgármester 
Sábics István leköszönt városi tűz
oltó helyére további intézkedésig 
Katancsics Albert volt napidija s 
tűzoltót szolgálattételre beosztotta.

— Szüret. Mikor az ország bor
termő vidékein véget ér a szüretelés, 
akkor veszi kezdetét a naptár-szüret. 
S itt minden évben jó termés ígér
kezik. Bármily nagy legyen azonban 
a piacra kerülő naptárak száma és 
különlegessége, magasan emelkedik 
valamennyi fölé a Pesti Hírlap nagy 
képes naptára, mely immár 16-ikéve 
jelenik meg a Pesti Hírlap olvasói
nak szívesen látott karácsonyi aján
déka gyanánt. Hogy ajándék — annál 
népszerűbb. Mint a kiadóhivatal ve 
lünk közli, a jövő évi naptár, melyet 
a Pesti Hírlap minden előfizetője 
karácsony előtti héten kap kézhez, 
24 oldal aktuális képen a szokott 
gazdag szépirodalmi tartalmon kívül, 
több közhasznú és ismeretterjesztő 
rovattal lesz gazdagabb, hogy egész 
éven át még több hasznát vehesse 
a közönség Tisztelt olvasóink figyel
mét azért hívjuk fel erre, mert aki 
a Pesti Hírlap 1906-ik évi naptárát 
magának biztosítani akarja, ha nem 
megszakítás nélkül előfizetője a lap
nak, úgy október elsejével legalább 
negyedévre kell előfizetnie (7 koro
nával), hogy a naptárt karácsonyi
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ajándékul megkaphassa. A Pesti Hír
lap hazánk legkedveltebb legelter
jedtebb napilapja, mely egyenlő ár 
mellett (egy hóra 2 kor. 40 fillér, 
3 hóra 7 korona) sokkal többet nyújt 
mint más napilapok, mert napról- 
napra nagyobb terjedelemben jelenik 
meg s aki rá előfizet, a leggazdagabb 
tartalmú s kiválóan praktikus Divat 
Salon című divatlapot kedvezményes 
áron kapja, negyedévre 2 koronáért, 
úgy hogy a Festi Hírlap és Divat- 
Salon együtt negyed évre 9 koroná
ért rendelhető meg a kiadóhivatalnál: 
Budapest, V., Váci-körut 78. Onnét 
mutatványszámokat is lehet kérni.

— Elfogott tol vajszövet kőzet. 
Szabadkán és környékén már hóna
pok óta garázdálkodik egy bűnös 
szövetkezet, amely tolvaj kőrútjaiban 
kisebb eredményekkel is megelége
dett ugyan, de annál gyakrabban 
rándult ki és eddig mindig sikeresen 
operált. Főleg az aprójószágra és az 
éléskamrákra vetették ki hálójukat s 
utolsó cselekményükig a következő 
helyeken követtek el kisebb tolvaj- 
lásokat: Prokes Mihálytól 5 ludat, 
Ürmös Ferenc radonováci lakostól 6 
tyúkot, Fodor János átokházai lakos
tól 3 birkát, körösi csőszház körül 
egy birkanyájból 2 birkát, Jánostelek 
pusztán Orbán Istvántól 13 tyúkot 
és 1 kakast, Fucek Józseftől 7 tyú
kot, Krix Pétertől 6 tyúkot, Balog 
Jánostól 5 tyúkot, szegedi határban 
Nagy György Jánostól 3 zsák bur
gonyát, özv. Köthenc Jánosnétól 1 
zsák burgonyát, Födi Dömétől bur
gonyát és tököt és Rizsányi József
től 15 kereszt zabot loptak el. — 
A helybeli csendőrs most végre raj
tuk ütött s a jeles kompánia tagjait, 
ifj. Hunyadi Bosnyák Pált, idb. Hu
nyadi Bosnyák Pált és Bartók Antalt 
elfogta. Egyik lopásban Kollár Oszlati 
Antal is mint tettestárs szerepelt. 
Valamennyien rovott múltú csavar
gók s ügyüket most a rendőrség 
vette át, hol a nyomozás tovább 
folyik.

— Szökevény tolonc. Nikolics 
Vazul átutazó toloncot a rendőrség 
tegnap Budakalászra továbbította s 
az útra Viola András rendőrt adta 
mellé kíséretül. A tolonc, úgy látszik, 
nem igen kívánkozott vissza illető
ségi helyére, mert Pictó-puszta köze
lében a haladó vonatról leugrott. 
Szökési kísérlete azonban nem sike
rült, mert a vasúti Őr észrevette, 
hogy szökni iparkodik, utána eredt 
s sikerült is elfognia. A szökevény 
tolonczot ezután átadta a kisérő 
rendőrnek, aki ezután már jobban 
vigyázott reá s rendeltetési helyére 
juttatta.

— Ékszerlopás. Mai lapunkban 
hirt adtunk arról, hogy Frank Sándor 
helybeli sörkereskedőnél ismeretlen 
tettes nagyobb ékszerlopást követett 
el. A megindított nyomozásnak már 
is van annyi eredménye, hogy a 
valószínű tettesnek nyomában vannak. 
Egyik arany nyakláncot ugyanis meg
találták a helybeli zálogházban s az 
elzálogosítás gyanúja Szerencsés Mar
gitra, a károsult szobaieányára hárul, 
akit a rendőrség ma előzetes letar
tóztatásba helyezett.

— Majmok alkonya. Nem a 
mások szokásait utánzó emberi 
majmokat értjük, hanem azon va
lódi majmokat, melyeket a jó fa
lusi nép és a városi konyha és is
tálló személyzet nagy nevetés és

duhajkodás között nehány krajcárért 
tulajdonosának dobverése és éneke 
mellett utcahosszat táncoltatnak. 
Mindezen olcsó gyönyörűségnek vége 
lesz. A belügyminiszter rendeletet 
adott ki, hogy ezentúl az országban 
majmokat táncoltatni nem szabad. 
A majomtáncoltaték nagyobbrészt 
Szerbiából való cigányok — kik itt 
évente 6 —8 száz koronát szerez
nek 1 — 1 majom után. E napokban 
is Szabadkán keresztül három majom
táncoltató vonult hazafelé és még 
42 család van szerte az országban, 
kik lassan kivonulnak és inajom- 

i táncoltatás mellett nem fogják a 
köz és vagyonbiztonságot veszé
lyeztetni.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fiú öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac. 1082

Rablógyilkos cigányok.
Vér fogyasztó kegyetlenségggel vég

rehajtott gyilkosság tartja izgalomban 
Szabadszent Mihály, baranyamegyei 
község lakosságát.

Beke Zsigmond, szabadszentkirályi 
jómódú gazda szombaton este, amint 
17 éves fiával a jószágot ellátta, az 
istálló elé terített pokrócra feküdt. 
A fiú az istállóban helyezkedett el. 
Az egész falu mélységes mély csend
ben volt: valamennyien aludtak.

Beke felesége és leánya éjfél táj
ban a lakásra behallatszó lódobo
gásra és nyerítésre figyelmesek lévén 
gyertyát gyújtottak és kimentek az 
udvarra.

Ott találták az istállóból kikerült 
lovak egyikét fölkantározva. — 
Beléptek az istállóba s a mélyen 
alvó fiút felverték álmából. A íiu 
semmiről semmit se tudott.

A lovat ismét bekötötték az istái 
lóba s Beke Zsigmond keresésére 
indultak. A szerencsétlen embert 
elvágott nyakkal, holtan találták meg 
a közeli trágyadombon, szalmával 
beborítva.

A tettes valószínűleg, hogy az 
istállóba bejuthasson az ajtó előtt 
fekvő gazda nyakát fejszével vágta 
keresztül, úgy, hogy az áldozat meg 
se mukkanhatott. Amint az öreggel 
végzett, bement az istállóba s a 
lovak fejébe kantárt vetett. Az egyik 
ló kiszökött az udvarra s nyeríteni 
kezdett. Amint erre a házban feléb
redtek s gyertyát gyújtottak, az ab 
lakon kiszűrődő világosság láttára a 
tettes elmenekült.

Az esetről a csendőrségnek jelen
tés tétetvén, megindult a vizsgálat. 
A gyanú valami Kari János nevű 
embert terhel, aki egyszer már 
Beke Zsigmond ablakán belőtt. A 
gyanúval terhelt egyént letartóztatták 
aki azonban erősen tagad.

A törvényszéki orvos tegnap — 
végezte a boncolást. Egy Szlavóniából 
átjött cigánykaravánt is gyanú ter
heli. A szentlőrinci járás valóságos 
cigányország, egy járásban se törik 
meg annyira a kóborló cigánytanyá- 
zást, mint itt. A lakosság nem képes 
védekezni tőlük. Állandóan lopnak, 
rabolnak s nem tanácsos a polgár
ságnak a cigányokkal kikezdeni, 
mert az életük forog kockán. A 
csendőrség nagy erélylyel végzi a 
nyomozást.

T Á V I R A T O K .
A néptelen  G alícia.

La Coruna, szept. 21. Naponta 
érkeznek kivándorlókkal telt vonatok 
a kik Dél-Amerikába készülnek. Ga
líciában egész falvak állanak üresen. 
A kivándorlási ügynökök lő nagy 
gőzöst béreltek a kivándorlók szálli- 

! tására. A sajtó felhívja a kormányt,
. hogy tegyen intézkedéseket a vesze
delmes kivándorlás ellen.
A szom bathelyi m andátum .

, Budapest, szept. 21. Szombathely 
városa az általános választások al- 

j kalinával tudvalevőleg dr. Blaskovich 
Sándor disszidens-pártinak adott — 
mandátumot Éhen Gyulával, a volt 
képviselővel szemben. A elbukott 
kormánypártiak a választást petíció
val támadták meg. Elsősorban arra 
alapították támadásukat, hogy Blas- 
kovichnak választójoga sincs, egyéb
ként pedig a mandátumát etetéssel- 
itatással és vesztegetéssel szerezte. 
Az első vád hamarosan megdőlt, 
mert a megtámadott képviselő vé
dője, dr. Bródy Ernő bebizonyította 
hogy Blaskovich igenis benne van a 
választók listájában. A többi vád 
dolgában a Kúria rendeletéből vizs
gálatot tartottak, amely immár be
fejeztetvén, ma került az ítélet 
kihirdetésre. A Kúria, minthogy a 
választás körül semmi törvényellenes 
cselekedet nem történt, a kérvénye
zőket elutasította és Blaskoviehot 
törvényesen megválasztott képvise
lőnek jelentette ki.

A kolera.
Tanger, szept. 21. Az egészség- 

ügyi tanács a Hamburgból jövő 
Pharao nevű német gőzöst kolera- 
gyanúsnak jelentette ki és vesztegzár 
alá helyezte.

Stockholm , szeptember 21 A 
kereskedelmi testület a kelet-porosz
országi kerületeket és Posent vala
mint a stettini kerületet kolerajárvá
nyosnak mondotta ki.
L em észárolt ném et katonák,

Fokváros, szept. 21. Hivatalosan 
közük, hogy Vitboj, miközben őt és 
csapatait Ttotha tábornok üldözte, 
az üldöző elől elmenekült és rövid 
idővel azután megtámadta Keep- 
manshoop mellett egy német csapat 
hátvédjét, akiknek embereit hirtelen 
meglepte és megölte. Vitboj csapatai 
ezer darab marhát, 122 kocsit, sok lő
szert és fegyvert ejtettek zsákmányul.
H erkulesfürdő veszedelm e.

H erkulesfürdő, szept. 21. A fürdő 
mellett lévő erdőségben pusztító tüzet 
még mindig nem sikerült eloltani. 
A tűz már ezer lépésnyire pusztít 
a gyógyteremtől s komolyan fenye
geti a fürdőt is. A fürdőigazgatóság 
Temesvárról újabb katonai segítséget 
kért. A pusztító veszedelemnek csak 
egy hatalmas eső vethetne véget.

KEtiEN ¥  CSARNOK.
A  H Á R E M N Ó .

Irta : Dugovich Imre. 34
— Mit kivan tőlem, Zorka? kérdé 

remegő hangon az erős férfiú?
— Sokat, nagyon sokat. ígérje 

meg, hogy teljesíteni fogja a kíván
ságomat, nem is, a kérésemet.

— Előre nem ígérhetek semmit. 
Nekem elégtételt kell szereznem an
nak a szerelemnek, mely a legtisz
tább, melyet ha nem bírok viszo
nozni, legalább is becsülnöm, tisz
telnem kell, mint a szeplőtelen esz- 
ményiséget. És ha nem becsülném, 
nem érdemelném meg a magam be
csületét.

— Hát nem kérem előre az ígé
retét, folytatta Zorka most már a 
a boldog megindultság hangján. Hall
gasson meg. Amit a főhadnagy ur 
feleségének mondott, azt magának 
nem szabad tudnia.

— De tudom, Zorka.
— És mégsem szabad tudnia. 

Higyje meg, amit a főhadnagy mon
dott, annak az elmondására akarat
lanul jogosították föl.

— Épen ezt kell még megtudnom, 
felelt Kálmán a dühtől elfojtott han
gon.

— Ezt én tőlem is megtudhatja. 
Amit mondok, az nem tudás, az 
több a tudásnál, meggyőződés. A 
feleségében feltámadt a féltékenység, 
mint ahogyan feltámadt első talál
kozásunkkor. Ez megsúgta neki rosz- 
szul titkolt vonzalmamat. Tudja, hogy 
a féltékenység merész a beszédében. 
Sejtette a főhadnagygyal ezt a von
zalmat. Azután jött a tánc, mely 
barátságunk legszebb óráit varázsolta 
vissza. Ez a két dolog jogosította föl 
a bortól hevített férfit, hogy elmondja 
azt, amit elmondott. Mi is hibásak 
vagyunk, mi vagyunk a hibásabbak.

— Azért, mert átengedtük magun
kat a barátság boldogságának ?

— Nem azért, de mert senkivel 
sem törődtünk azok közül, akik kö
zött voltunk.

Kálmán tágra nyitott szemekkel 
bámulta ezt a tündért. Egyetlen szót 
sem tudott felelni.

— Lássa, ha most a maga hibá
jáért kérdőre von mást, akivel talán 
csak a megbocsátható szenvedély 
követtetett el hibát, a hibájából bűn 
eredhet. De megbántja azt a boldog
ságot is, amely néhány percig le
foglalta a lényeinket, mert először 
ezt kellene kérdőre vonnia. Az üd
vösség kérdőrevonása az üdvösség 
száműzése. Ezt akarja?

Kálmán félig nyitott ajkakkal hall
gatta a bölcselkedő szerelmet. Mikor 
ez bevégezte beszédét, hirtelenül, ön
kénytelenül lehajolt Zorka kezéhez 
és forró csókot lehelt rá. Csak azután 
kezdett beszélni.

— Nem akarom, Zorka. Úgy lesz, 
amint akarja.

— Köszönöm, Kálmán. Most már 
még valamire kérem. Sohase feledje 
el ezt a jelenetet. Én megfogadom 
magának, hogy maga mellett leszek 
mindig, mikor a szenvedély el akarja 
ragadni. Még ha nem hi, még akkor 
is ott leszek.

— Nem felejtem el.
— Köszönöm. Hanem én megígér

tem maga helyett, hogy a főhadnagy 
elmegy innen.

— Elmegyünk.
— Isten vele !
És ez a két szó édes parancs volt 

a távozásra, boldog búcsú, üdvözítő 
lemondás, ami után némán váltak 
el. Kálmán az övéihez, Zorka Iván
hoz ment.

Máté és a főhadnagy tanácstala
nul álltak Olga körül, akinek szemei-

neV«, lakása <5 lesz közölve
a Czim

ükjegyzlk




