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Véres aratás.
A Dunántúl némely vidékein 

gyöngyéletük van most a für
jecskéknek. Más esztendőkben 
már ilyenkor földönfutó a pitty- 
palatty család. A buzaerdöt le
vágta a kasza, a védelem nél
kül m aradt fészket fölveri az 
arató nép, kiszedi a fiókákat s 
árván bujdokolhatnak egy ha
tárból más határba az öreg 
pittypalattyok: mindenfelé ker
geti őket a kaszapengés, vig 
nótaszó.

Hát igen, ezen a nyáron 
gyöngyéletük van a dunántúli 
fürjecskéknek. Kasza nem peng, 
kacaj nem cseng, pedig az ért 
buzamagot mind kipergeti már 
a melegség. Szegény Utenadta 
madarai, bizonyosan erősen meg
vannak győződve az ö kis szi
vükben, hogy csak az ö ked
vükért rendezte ezt igy a fürjek 
sorsát igazgató külön isteni 
gondviselés. S a für-parlament 
örök emlékezet okáért ünnepet 
rendez a maga impériumában, 
fürj-nemzeti ünnepet s a fürj- 
poéták — mind vándor dalos, 
egy se udvari költő — dakti- 
lusokat zengenek a jó anyater
mészethez. Azért az ö nevük: 
coturnix dactily sonans.

A fürj-szempont se jogosu
latlanabb, mint az emberi szem
pont. A homo sapiens-nek sem
mivel sincs több jussa magát 
tenni a világ középpontjává, 
mint az oktalan madárkának.

Miért is volna? Mert ö hús
evő, amaz meg csak magevö? 
Akkor a farkas is előbb való 
állat, mint az ember, hát még 
a tigris, aki huszezrivel pusz
títja ö felsége India császárjá
nak bronzszinü alattvalóit. Ek
kora rekordot mutasson föl a 
homo hom uncu lus!

Mutat is, tízszer, százszor, 
ezerszer nagyobbat. Egymaga 
Napoleon tudatosan ötmillió em 
bert áldozott föl Európa csata- 
mezőin a dicsőség véres iste
nének. S nem a szám a döntő. 
Hanem az, hogy egyedül az

ember eszi meg a maga fajtá
ját. Tigris nem bántja a tigrist, 
farkas békét hagy a farkasnak 
s egyik holló nem vájja ki a 
másiknak a szemét. Az em ber
állatnak fökaraktervonása: hogy 
legnagyobb dühvei egymást 
marja, öli, eszi.

Erre mondja most a dunán
túli fúrj filozófia, hogy Isten 
rendelése. Az emberek, sok ezer 
munkás paraszt, akiknek más 
nyáron egy esztendőre való 
kenyeret keresi be a kasza, 
most embert akarnak aratni az 
egyenesre kalapált kaszával. Ea- 
luról-falura járnak, lázadó szó
val káromolva istent és embert 
s esküdözve, hogy kivetik a 
sarkaiból ezt a gaz világot.

De a világ nem hagyja m a
gát. Az arató-sztrájknak egy 
igen kipróbált orvosságát tudják 
a gazdák : a csendörséget.

Nos, a csendőröknek paran
csoltak és ők szót fogadtak. 
Eöttek és újra lőttek. Elesett 
tiz ember, húsz ember, negy
ven ember. Némelyik úgy, hogy 
sohse kel föl többet, némelyik 
úgy, hogy jobb lenne, ha sohse 
kelne föl többet koldusnak, csa
vargónak, világcsufjának, föld 
terhinek.

Az aranyszínű vetésekre csu
rog a szép piros vér, mert ha
lálos muzsikát pengenek a ki
fent kaszák és dörögnek a csen- 
dörpuskák. Bizony olyan forra
dalom ez, mint annak a rendje, 
akármit mondanak a fürjek és 
a nagy újságok. Forradalom, ez 
első igazán komoly dübörgése 
a vulkánnak, melyen halálláncot 
járunk.

Ma ez az egész ország a po
litika jegyében leledzik s a csen- 
dörpuskák dörgését senki se 
hallja a gravaminális m enny
dörgésektől. Pedig ezekben csak 
egy nyári förgeteg jelentkezik, 
amazok a nagy katasztrófát ve
zetik be, mely világot rombol és 
világot teremt.

Egy újvidéki szerb és a
m agyar politika.

Dr. Gruica János, a mai magyar 
politikai helyzet megvilágításához, 
„tudja meg minden magyar ós min
den igaz hazafi11 cim alatt, a követ
kező röpirattal járul:

Az 1868-iki esztendő elején néh. 
Masirevics Samu gör. kel. szerb ér- 
sekpatriárkát Ó Felsége hirtelen Bécs- 
be hivatta.

Sajnos, kevés illetékes tényező és 
újságíró él még abból a korból, 
akiknek tudomása volna arról, hogy 
milyen elkeseredett harcot folytattak 
dr. Miletics Szvetozár s társai, a 
magyarok ellen Ó9 az akkori szerb 
pátriárka Masirevics Samu, illetve az 
akkori szerb klérus közt a mely 
utóbbinak az élén a diöcesis akkori 
administátora: Angelics Germán állt.

ő Felsége Masireviós Samu pátriár
kához az audencián a következőket
mondta:

• Kedves pátriárkám ! Dinasztiám 
érdeke megkívánja, hogy ön most 
és a jövőben is Magyarország érde
keit istápolja, és nem csak hogy a 
szerb klérus ily irányú tevékenysé
get fejtsen ki, hanem hogy a szerb 
nép magyarjaimmal jó egyetértésben 
éljen ! E célból felette szükséges, 
hogy mielőbb egy szerb lapot indít
son 1 Menjeu sürgőyen Budapestre, 
keresse fel gróf Andrássy Gyulát és 
beszélje meg vele azt a politikai 
programmot, a melyet a megindítandó 
szerb lap vallana ! !. Jpsissima verba.»

Én annak idején az újvidéki gör. 
kel. szerb főgymnasium tanára vol
tam ! Annak idején már több német 
és magyar újságban nyíltan állást 
foglaltam dr. Miletics Szvetozár és 
társai ellen !

Teljesen váratlanul és meglepeté
semre hozzám érkezett akkortájt 
Masirevics Samu pátriárka titkára, 
hogy úgy engem, mint a bácsi diö
cesis akkori administrátorát: Angelics 
Germánt magához hívja.

Masirevics pátriárka szobájában 
Grujics Nikanor szerb püspököt ta
láltuk, hol Masirevics hármunk je
lenlétében, német nyelven olvasta fel 
Ö Felségének fenti nyilatkozatát és 
felkért bennünket, miszerint nyomban 
lássunk hozzá, hogy egy szerb újsá
got alapítsunk 1 Majd hozzám for
dulva ezeket mondta:

• Kedves fiam! ün mindjárt hol
nap reggel Budapestre gróf Andrássy 
Gyulákoz utazik, és onnan a kész 
programmot fogja elhozni, és mondja 
meg Ö Kegyelmessógének, hogy ün 
részére az ovadékot lefogom tenni.»

Mindez megtörtént és az 18Ö8. 
junius 1-én általam alapított „Szrbszki

Narod“ 1901. januárig szerkeszté
semben meg is jelent.

Ha a Habsburg dinasztia érdekeit 
minden áron védve akarja tudni, 
úgy azt csak erős Magyarország által 
érheti el. Erősek pedig csak akkor 
lehetünk, ha a független és önálló 
állam minden atributumával rendel
kezünk.

Mindezekről Írásbeli adataim van
nak, ós ha a szerb nemzetség közt 
legkisebb gyanús izgatást veszem 
észre, akkor néh. hírnevű Rajacsics 
pátriárka politikai végrendeletét fo
gom közzétenni, a melyet ő néhány 
héttel halála előtt, mint kezdő-hir- 
lapirónak átadott, és ő  Felségének 
abbeli nyilatkozatát, a melyet Ange
lics Germán püspökkel és velem — 
báró Molináry tábornok, mint a gör. 
kel. szerb egyházi kongresszus volt 
királyi biztosa 1872-ben irányítás 
céljából Péterváradon közölt.

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

Budapest, julius 4.

Úgy látszik, hogy egyelőre semmi 
újabb fordulat nem várható a poli
tikában. A politikusok nagy része 
elutazott a fővárosból s ilyetén mó
don egyhamar nem is lesznek béke
tárgyalások.

Az ellenkező hírekkel szemben 
illetékes helyről értesülünk, hogy nem 
igaz az a hir, mintha Fejérváry Géza 
báró legközelebb a vezérbizottsági 
tagok egy másik csoportjával akarna 
béketárgyalásokat kezdeni. A mi ér
tesülésünk szerint báró Fejérváry 
miniszterelnök csak közvetlenül a 
képviselőház megnyitása előtt, tehát 
szeptember hónap első napjaiban fog 
tárgyalni, akkor is ugyanazokkal, akik
kel szombaton próbálkozott meg.

A király ma délbe utazottellschelbe 
Mint értesülünk, a jövő héten a mi
niszterelnök Is odautazik es mielőtt 
szabadságra menne kihallgatásra je
lentkezik a királynál.

A szövetkezett ellenzék vezérlő 
bizottsága, mint értesülünk, ebben a 
hónapban már semmiesetre sem fog 
összeülni. Kossuth Ferenc nem tartja 
szükségesnek a bizottság összehívá
sát, miután újabb momentum nem 
merült fel, egyebekben pedig a bi
zottság még a legutóbbi ülésen in
tézkedett.

A nagy csöndben egyébként kel-

Dr. X«<5zler X orVosfudor
izg yő g ytn tczc te
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lemesen hat az a hír, hogy a mi- i 
niszteriumokban nagy buzgalommal 
folyik a munka és rövid időn belül i 
az összes restanciák feldolgoztatnak. J

*
Bécsből kapjuk azt az érdekes 

hirt, hogy a politikai bonyodalmak
ba beleszólt Vaszary Kolos bíboros 
hercegprímás is. Tette azt persze 
úgy, ahogyan az Magyarország egy-1 
házfejedelméhez méltó és illő.

A király ugyanis Vaszaryhoz for
dult tanácsért, mondaná meg mennyi 
igazság van a nemzeti küzdelemben 
és mennyi benne az izgatóktól szí
tott szenvedély. Nem mint herceg- 
prímáshoz intézi ezt a kérdést, hanem 
inkább mint történettudóshoz.

A prímás hódoló tisztelettel vála
szolt a királynak. Valóságos memo
randumot dolgozott ki, amelyben 
kimutatLa, hogy az, amiért most a 
nemzet küzd, életének feltételeihez 
tartozik. Nem föllobbanó szenvedély 
ez, hanem élettörténetének egészsé
ges megnyilatkozása.

Konklúziót nem vont le az egyház
fejedelem. De történeti fejtegetései 
oly világosak voltak, hogy azokból a 
címzett csak egyfajta konklúziót von
hatott le.

líródy Sándor öngyilkossági
kísérlete.

(Saját tudósítónktól).
Budapest, julius 4.

A magyar irodalom egy kiváló 
alakja Bródy Sándor, amint Bécsből 
Budapestre 2 órakor táviratozzák, a 
Szerneringen öngyilkosságot követett 
el. Öngyilkossági kísérletének az oka 
eddig még ismeretlen, A környezete 
azonnal orvosi segítséget hívott. Az 
orvosok kijelentették, hogy állapota 
reménytelen.

Budapest, julius 4.
Egy Budapestre Bécsből délután 

4 órakor érkezett távirat szerint az 
orvosok a legnagyobb erömegfeszi- 
léssel iparkodnak azon, hogy Bródy 
Sándort, ha lehet életben tartsák. 
Morfium-injekciókkal sikerült is őt 
az eszméletlen állapotból magához 
téríteni. Ezt javulásnak jelezték az 
orvosok, de életben maradásában 
még nem bíznak. TarLanak a kom
plikációtól. fia véletlenül kompliká
ciók nem következnek be, tekintve 
Bródy erős szervezetét, Lalán életben 
lehet tartani.

** *
Mi Szabadkán már a délutáni órák

ban külön ingyenes kiadásban jelez
tük a megdöbbentő hirt, a mely a 
magyar irodalomra határozott vesz
teseget jelentett. A magyar irodalom 
barátai között nagy részvétet keltett 
a gyaszhír, de bizonyára örömet fog 
kelteni az, ha az öngyilkossági kísér
let csak kísérlet marad és Bródyt 
sikerül majd a gondos orvosi keze
lésnek megmenteni.

Forradalom Oroszországban.
Pétervár, jul. 4.

Újabb hírek szerint Kronstadtban 
pénteken a mintegy 8000 munkás 
sztrájkja következtében keletkezett 
lázadást katonai karhatalom alkal
mazásával és gépfegyverekkel elfoj
tották. Rendkívül sok embert megöl
tek és megsebesítettek.

Kiew, jul. 4.
A behívott tartalékosok közt ke

vés a zsidó. Azt hiresztelik, hogy 
sok zsidó menekült a városból, kik
nek tudomása volt a küszöbön álló 
mozgósításról. Ezáltal különböző vá
rosokban zavargás keletkezett, mely 
közben pálinkásboltokat és kávéhá- j 
zakat kifosztottak. A tartalékosok sok | 
rendőrt lefegyvereztek és megsebe
sítettek. Egy tartalékost halálosan 
megsebeztek. A rend ismét helyre
állott.

Pétervár, julius 4. (Pétervári Táv 
irali Ügynökség.) A cár ma fogadta 
a kurski nemességnek küldöttségét 
gróf Dorer nemességi marsall veze
tésével. A küldöttség a cárnak fel
iratot nyújtott át, amelyben azt kér
ték, hogy a zemsztvók két alapvető 
rendje a nemesség és a parasztság 
a rendek szerint érvényesüljön a jövő 
törvényhozó és tanács testületében. 
A cár holnap az orosz férfiak egye
sületének küldöttségét fogadja gróf 
Bobrinsky vezetésével. Küldöttségben 
négy paraszt is • lesz. 5 nemességi 
marsall arra kérte a cárt, hogy ad- í 
jón nékik kihallgatást, a cár azonban 
csak kettőjüket fogadta. Trubeckoj 
herceg moszkvai nemességi marsallt 
és a pétervári gróf Gudovicsot. A ki
hallgatás, amely a cár magán kabi
netjében történt, igen sokáig tartott.

Konstantinápoly, julius 4.
A török kormányt nagy aggoda

lommal töltik el az orosz események, 
kivált pedig a fellázadt Potemkinnek 
a feketetengeri megjelenése. Arra az 
esetre, ha a lázadó orosz hajó török 
vizekre jönne, a kormány nagymérvű 
óvintézkedésekről gondoskodott. Ezt 
indokolttá teszi az a körülmény is, 
hogy a mostani szultán ? török ha
jóhad segítségével detronizálta Abdel 
Azisz szultánt s igy attól tartanak, 
hogy az orosz példa átragad a tö
rök hajókra is.

London, jul. 4.I
A cárt hihetetlenül leverték az 

események. A háborupárt emberei
vel most már szóba nem áll. Teg
nap késő este Witte minisztert fo
gadta, akinek többek között ezt 
mondotta:

— Most már tisztességes békét 
kell kötnünk Japánnal.

Nagyon határozottan beszélik, hogy 
az orosz külügyminisztérium fölszólí
totta azokat a hatalmakat, amelyek
nek őrtálló hajóik vannak a Boszpo
rusznál, hogy ezeket a hajókat küld
jék Odesszába a lend helyreállítására.

Bukarest, jul. 4.
Az a matróz, aki a lázadó hajóról 

a konstanzai kikötőben maradt, azt 
mondja, hogy a „Petemkin" a Bosz- 
porus szoroson fog keresztül haladni. 
Beveszi az orosz lobogót és árbócaira 
a vörös zászlót fogja fölhúzni.

Ha az őrtálló hajók nem engednék 
meg a szoroson való átmeneteit, ak
kor a„Potemkin“ harcba bocsátkozik 
velük és kierőszakolja az átmenetet,
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— Lobkovitz herceg Szabadkán.
Lobkovitz Rezső herceg, táborszer
nagy ma este Szabadkára érkezett 
és holnap szemlét tart a 86. gyalog
ezred helybeli zászlóalja fölött. — 
A táborszernagy holnap este utazik 
el Szabadkáról.

— Az uj sziníigyi szabályren
delet. A módosított és ismételten 
átdolgozott szinügyi szabályrendelet 
ma érkezett le a belügyminisztérium
tól, de még mindig nem teljesen 
jóváhagyva. Némi stilaris módosítást 
kíván még a miniszter s ennek esz
közlése után most már valószínű, 
hogy a legközelebbi közgyűlés elé 
kerül a jóváhagyott szinügyi szabály- 
rendelet.

— Peng a kasza. Az istenáldotta 
sárguló rónán megpendítitek a ka
szák. Kezdődik az aratás. Péter és 
Pál napja ugyan a hagyomány sze
rint az aratás kezdete, de a múlt 
hét végén alig fogtak a nagy mun
kához. Most már mindenütt hozzá• •
kezdtek az aratáshoz, ürömmel kons 
tatálhatjuk, hogy inig a Dunámul 
véres zavargásokat idéz föl a mezei 
munkások sztrájkja, nálunk teljes 
békességben indult meg az aratás. 
A termés mindenfelé kedvező ered
ménynyel biztat, a gazdák megle
hetnek elégedve az esztendővel.

— l'j honvédzenekarok. Mikor 
a honvédzenekarokat fölállították, 
csakis a hovédkerületi parancsnok
ságok székhelyei kaptak zenekarokat. 
Étesülésünk szerint most a honvéd
zenekarokat szaporítani fogják s a 
nagyobb honvédségi állomásokon is 
létesítenek zenekart. Ezek közt — 
Nagyváradon szervezik a honvéd 
bandát, mely már az idén meg is 
kezdi működését. Nagyvárad után 
Zágrábot és Eszéket, a horvát szla
vón fővárosokat látják el honvéd- 
zenekarral. Bizony már a szabadkai 
helyőrséget is megilletné egy zenekar.

— A Szabadkai kör által szom
baton este rendezendő táncmulatság 
valóban nagyszabásúnak Ígérkezik. A 
rendezőség érdeme, hogy megpendí
tette a szabadkai Kossuth szobor 
eszméjét. De meg is tesznek a derék 
ifjak mindent, hogy mulatságuk e r
kölcsi és anyagi sikere minél nagyobb 
legyen. A közönség kényelméről gon
doskodnak azáltal, hogy éjjel fél 3 
órakor külön villanyost indítanak 
Szabadkára. A meghívók szétküldése 
ma megkezdődött. Igaz. hogy egy 
kicsit elkésve, de ez bizonyára nem 
fogja gátolni a közönséget abban, 
hogy a mulatságon minél nagyobb 
számban vegyen részt. Jegyek előre 
válthatók: Sz.ilberleitner Ferenc és 
ifj. Illés Antal gyógyszerész uraknál, 
Schulhoff Albert, Sugár Béla, Róth 
Ármin, Neuhausz Bernát urak divat

áru üzletében, a Krécsi A. Nándor- 
féle könyvkereskedésben, Hermann 
Frigyes ur cukrászdájában és a kül
tagjainál. Személyjegy 2 kor., este a 
pénztárnál 3 kor. Családjegy (3 sze
mélyre) 5 korona, este a pénztárnál 
6 korona. Felülíizetéseket a hazafias 
célra való tekintettel a pénztáros 
köszönettel hirlapilag nyugtáz. Felül
fizetni minden jegyelárusitónál is lehet.

Szabadkai baka halála. Szo
morú hirt kapott a boszniai Priboj- 
ban állomásozó 86. gyalogezred egyik 
katonájától egy szabadkai ismerőse. 
Megírja, hogy egyik szabadkai baka- 
társa fürdés közben a vízbe fűlt. A 
szerencsétlenül járt katona nevét 
azonban elfelejtette megírni, s igy a 
szülők, vagy hozzátartozói talán majd 
csak akkor tudják meg az őket ért 
csapást, ha a katonai forsiftos eljárás 
megírja a tanácsnak, rövid szavak
ban, hogy N. N. vitéz ezen a napon 
a vizbe fulladt.

— Zsebtolvaj a vonaton. Woll- 
ner Adolf bajai kereskedő ma reggel 
panaszt tett a helybeli rendőrségnél, 
hogy tegnapelőtt, a Bajáról Szabad
kára jövő vonaton ismeretlen tettes 
kilopta zsebéből az arany óráját és 
láncát.

— Névmagyarosítás. Krautwurst 
Konrád ujverbászi lakos, valamint 
kiskorú Lujza nevű gyermeke családi 
nevüket »Kardos« ra változtatták.

— A szülői gondatlansag áldo
zata. A kellő gondosság hiányának, 
amelyet számos szülő kisebb gyer
mekeivel szemben elmulaszt s ezáltal 
gyakori szerencsétlenségeket idéznek 
elő, újabb áldozata van. Kuluncsics 
Ferenc nevű másfél éves kis íiu ma 
reggel a kórházban kínos szenvedés 
után mérgezés következtében meg
halt. A gyerm-íket szülői harmadik 
köri lakásukon magára hagyták, aki 
Őrizetlen állapotában felmászott az 
aulakpárkányra s az ott elhelyezett 
mosószódát megette. Mire a szülők 
hazaérkeztek, eszméletlen állapotban, 
lélhoitau találták gyermeküket, akit 
a kórházba szállítottak, hol ma ki
szenvedett. A gondatlan szülők ellen 
a rendőrség a büntető eljárást meg
indította.z

— Ékszert opus Szegeden. A
szegedi rendőrségtől ma távirati ér
tesítés érkezett, hogy ott Weisz 
Gizella lakását ismeretlen tettes ál- 
kulcscsal felnyitotta és arany gyűrű
ket, arany karosatokat és egy arany 
melltüt ellopott.

— A varrógép művészete. Nem
régiben városunk legforgalmasabb 
helyén egy szerény üzlethelyiség 
nyílt meg s ma már csodájára jár 
a jóizlésü közönség a látványosság- 
számba menő művészi produktumok
nak, amelyek a kis helyiségben 
láthatók. Á modern technika leg
újabb, de legbámulatosabb fejlődését 
dokumentáljak a Singer varrógépe
ken előállított szebbnel-szebb gobe
lin képek, butordiszek s a inühim- 
zések legkülönfélébb válfajai, amelyek 
a kézi hímzéseknél minden tekin
tetben tartósabbak, szebbek és gyor
sabban készülnek.

— Ila jól Cs olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, Cipó, kalap, 
un és női divat cikkekben, úgy 
forduljunk a Versenyaru üzlethez 
Szabadka, Papucs piac.

— liohn M. és Tarsa gőztégla
gyár Nagykikinda, átfestő cserép rak-

Weitzenfeld Márczell
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára

Telefonsz,úin 190. SZAB Ali kA kovács-u tca  294.

Gabona zsák 4 nyüslös 30, len zsák 40 krtol. Borszürő zsák. Vízmentes és 
rostáló ponyvák negyzetmaterenként 40 krtol. — r - —

Kötéláruk U ni * *8*ran» kotőfeic, rudallo kötelek stb. a legolcsóbb 
—.............  1 * 1 árban, csakis I. kenderből legjobb mibosegben*

JUT T e n n is  p á ly á k  te l je s  b e r e n d e z é s e  IOO K. tfKU
Függő ágy (kcngcniatte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 
= = = = =  Lótakaró hálok 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyári raktára. ct.I
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tárt létesített Szabadkán a magy. kir. 
államvasut területén. Ezen vállalat, 
e szakmában a legnagyobb s a leg
jobb is, nem csak Magyarországon, 
hanem a külfölddel szemben is a 
legelső helyet foglal el. Ajánlhatjuk 
a venni szándékozóknak már azért 
is, mert ezen nagy vállalat előkelő
ségét igazolja az, hogy legtöbb és leg
előkelőbb vevői vannak, u. in.: ő cs. kir. 
fensége József főherceg, Herceg Lich
tenstein, Gróf Nemes, Nádasdy, Sza- 
páry, Károlyi, 1-orgách uradalmai. A 
magy. kir. államvasut, több másik 
vasutak, nagy - és kirbirtokosok, gyá-
rak és vállalatok. Venni szándékú- E ötvös B á lin t m eg m é rg e z te  
zók ügyeimét .felhívjuk a gyár mail Blílgát.
hirdetésére. Budapest, jul. 4. Ma délelőtt 10

óra után Eötvös Bálint volt ország- 
gyűlési képviselő Eötvös utca 28. 
számú lakására hívták a mentőket. 
Eötvös Bálintot, akit tudvalévőén 3 
évi fegyházra ítéltek sikkasztás miatt 
ma reggel heves vérhányások lepték 
meg. A mentők nagynehezen elálli- 
tolt.k a vérzést. Eötvös állapota 
súlyos, valószínű, hogy megmérgezte 
magát.
R ablógyilkosság a havasok  

közt?
Déva, jul. 4. A Kudsir melleti 

Pojana havason rablógyilkosság tör
tént. Az egyik havasi házban át
metszett nyakkal haláa találták To 
nyeszk Máriát, ki gazdag asszony 
hírében állott. — A ládák és szek
rények mind fel voltak feszítve és 
azokból az értékes tárgyak hiányzik. A 
gyanú alapján letartóztatták Kisztean 
Miklóst, a kinek ruháján vérfoltokat 
is találtak. Kisztean erősen tagad. A 
nyomozás folyik.

befózés titka
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salicy I néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál.
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs Salicylt gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban.
Vásárlásnál csak Amerikai Gyü
mölcs Salicylt az Oroszlán véd. 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, Kossuth utca.

T Á V I R A T O K
Toepke Alfréd m eghalt.
Budapest, jul. 4. Toepke Alfréd, 

volt pénzügyi államtitkár, az osztrák
magyar bank alkormányzója ma reg
gel kilenc órakor meghalt. Beszen- 
telése délután három órakor lesz, 
ezután Nagyszebenbe viszik, ahol 
csütörtökön lesz a temetése. Toepke 
egyike volt a pénzügyi adminisztrá
ció legképzettebb munkásainak. A 
politikai életben részt nem vett, de 
a fináncpolitika sok nevezetes moz-A , . . . . . .  K1VIII ÖZáUU UU11CDC 1006 VdlUSUUMl
zanata az ő nevűhez kapcsolódik. Az j ujjus j ti-ika. Érdekfeszitővé teszi 
osztrak-magyar banknál lévő allasaba *’■ > .. • • . . .
két évvel ezelőtt került.

A fegyverszünet.
New-York, julius 4. üysterbayból 

jelentik: A tanácskozás, mely most 
Roosevelt elnök közbenjárására
Oroszország és Japán közt a fegy-, ,, . , L . l£ , .  . . 
verszünet érdekében folyik, az el-| ta képviseltetni lógja magat. 
nökhöz közelálló körök nézete sze-I
rint a háborúskodás beszüntetését TANUGY
illetőleg több reménységgel kecseg
tet, mint valaha. Roosevelt azt í A főgymnasium értesítője. Ma 
reméli és hiszi, hogy a fegyverszü- kaptuk meg a fogy mnasiumnak ér- 
net már rövid pár nap múlva lét- tesitőjét, mely bevezetésképen az
rejön. ! intézet volt tanárának Grohmann
—t------------------------------------------------------------------------------------------------

illa már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Esscnczia-Fluid = =
csak „K A T O N A -fele* „K. A .u v éd jeg y g y e i!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot,
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér._______
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított. ’
K , BudaPe3ten: Török ',ózsef gyógyszeriára; 
napnaio gzakacu^n: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér;
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára 111. kör Zimonyi-ut.
IMF* Megvizsgálva és véleményezve 1

Magyarok indulása Japánba.
Budapest, julius 4. Néhány hét 

múltán, julius hó 28-án indul Eötvös 
Károly magyar csapata Japánba. Ne
vezetességre e kirándulást az emeli, 
hogy maga Eötvös Károly járul a 
követséggel a mikádó elé és Oyama 
generális elé. Eötvös? Akinek támad
hatott minden fajta szenvedélye, de 
utazó szenvedélye soha. És hogy a 
kor is rásulyosodott: ime most el
lenállhatatlan benne a vágy, hogy 
otthonában lássa a legújabb kor 
legnagyobb hőseit: a japánokat.

SPORT.
A Bácska Sz. A. C. athleticai 

versenyei iránt országszerte nagy 
az érdeklődés. Részvételüket már 
bejelentették: dr. Göncy magasugró 
bajnok (Szeged), Somody távolugró 
bajnok (Kolozsvár), Szabó rúdugró 
bajnok (Budapest), Bertalan (Buda
pest), Csorna, a gerelyvetés bajnoka 
(Pozsony) stb. A mint ezen már be
érkezett nevezésekből látszik, rend
kívül szép ünnepe lesz városunknak 

a
viadalt az is, hogy városunkat min
den egyes számban kiváló athleták 
fogják képviselni, kikben az ország 
legjobb versenyzői is méltó ellen
felükre találnak A verseny rendes 
lefolyását biztosítani fogja a Magyar 
Athleticai Szövetség, mely küldöttje

Vilmosnak haláláról emlékezik meg. 
Ezt követte Bölcskey Lajos tanár 
értekezése a középiskola túlterhelé
sének kérdéséről. Ezután jön a tanév 
története. A statisztikai adatok sze
rint az intézetnek 532 tanulója volt. 
Ezek közöl szabadkai 461, megyei 50, 
Vallásra nézve r. kath. 451, gör. ke
leti 18. ág. evang. 9, ev. ref. 25, 
izraelita 129, magyar anyanyelvű 436, 
német 20, szerb 11, bunyevác 60, 
(tehát hatvan bunyevác származású 
már bunyevácnak is vallotta magát), 
lengyel 1. A magaviseletben nem 
igen excelláltak a tanulók, mert jó 
magaviseleté csak 282-nek, szabály
szerű pedig 234-nek volt. Fegyelmi 
eset 62 fordult elő, mely közöl 5 
eltávolítással és kizárással végződött. 
Az 532 közöl 147 bukott meg Jeles 
eredménnyel csak 17-en végezték a 
tanévet, minden tantárgyból elégséges 
eredménynyel 308-an. Ezek az utolsó 
statisztikai adatok meglehetősen szo
morú Képét tarják elénk a főgymna- 
sium tanulmányi eredménynek.

REGÉNY CSARNOK.
A t a t é  t e t t é k

Németből: Körmöczy Ernő. 28.
Csak négy óra felé nyomta el az 

álom. Kilenckor Mihály keltette fel 
s ő sietve kapta magára ruháit, mi
közben néhány falatot csúsztatott le 
sebtiben a száján.

— Egyenest a vasúthoz hajtatunk?
— kérdezte a tiszttartót.

— Ezt nem tartom célszerűnek! 
Úgy hiszem, hogy erősen leskelőd
nek utánnunk, mert egy óra óta egy 
sánta koldust látok a ház előtt, ki 
eddig soha sem mutatkozott erre. 
Gyanúsnak tartom a dolgot s azt 
ajánlom, hogy inkább úgy tegyünk, 
mintha a lóversenytérre mennénk, a 
Champs Elyséetől aztán hajtassunk 
valamelyik pályaudvarra.

— Nekem mindegy, — amint jó
nak látod!

Kevéssel utóbb elrobogott kocsi
juk. Hanem a tiszttartó úgy látszik 
nem hiába gyanakodott a koldusra, 
mert az amint Rajmundot a kocsiba 
lépni látta, egy kis papirszeletet hú
zott elő zsebéből s pár szót jegyzet 
rá ironjával.

— 10787. szám — mormogta ma
gában, — nem fogjuk elfelejteni! Ez 
a tiszttartó ugyancsak nagy kópé!
— csakhogy mi sem estünk ám a 
fejünk lágyára! — Holnapra meg
tudjuk, hova utaztak.

XI.
A herceg riportere.

Egy nappal utóbb kora délután a 
herceg parkjában sétált. Gyönyörű 
enyhe tavaszi nap volt. A kellemes 
áprilisi szellő elűzte homlokáról a 
borút, mely oly sok álmatlan éjeit

d .  ©  x  t  ©  x x ,
állomáshoz 15 percre,

74 holdas birtok,
benní 3 ttot 1 (  holdas izölitítcp.
kedvező árban eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

inden ember tudja, hogy a világhírű  
Valódi Növény Essenczia-Fluid -

csak „K A T Ó N  A -féIe“ „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcaét. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságbaa stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősiti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nól. ------------ —

gJQfe Megvizsgálva és véleményezve !

okozott neki. Később befogatott, de 
amint kocsira akart szállni, Spaven- 
tót vette észre, kit egy toprongyos 
koldus követett.

— Engedőimet, herceg! — szólt 
Spavento, — Geronimot hozom, ki 
olyan fontos közlendőket hoz, me
lyek nem tűrnek halasztást!

Geronimo ugyanaz a cigány volt. 
kit olvasóink már az országúiról is
mernek. Odalépett Palmárihoz.

— Mi jót hozol ? kérdezte ez.
— Tudósítást a fiatal úrról.
— Rajmundról?
— Igen.
— Mit tudtál meg róla?
— Tegnap reggel tizenegy órakor 

tiszttartójával a badeni villából el
távozott Ghanssée d’Antin felé, — 
nem bírtam követni, — feljegyeztem 
azonban a bérkocsi számát, — ma 
reggel aztán nyakon csíptem a ko
csist, — azt mondja, hogy a két ur 
a Maison indóházhoz hajtatott s fe- 
jedelmileg jutalmazta ót, a miért 
még elérte a vonatot.

— Egyebet nem?
— Asszonyomtól megtudtam azt, 

hogy a hercegnő elhagyta Saint-Ho- 
norét és a közeli erdő felé távozott. 
Hét óra körül tért vissza. Az éjjel 
mi nevezetes sem történt. Ma reggel 
azonban a jószágkormányzó . . .

—- Bernát?
— Igen, — ma reggel utazó ru

hában s egy nagy bőrönddel a Saint 
Lazare pályaudvarra kocsizott.

— Merre ?
— Többet nem mondhatok, mert 

ahogy feleségem közelébe akart fu- 
rakodni, egy rendőr ellökte mellőle 
s közben a jószágkormányzó elillant.

(Folyt, köv.)

Felelőn szerkesztő:
D L G O V I C H  I If R E 

Laptulajdonosok : A Z  A L I  P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

K ia d ó  la k á s .
I. kör Árpád-utca 151. szám alatti 

lakház utca felőli része
MF" a z o n n a l k ia d ó . "WH
Áll 3 nagyobb és 1 kis szoba, elő
szoba, élés kamra, konyha és mosó
konyha, pince és esővizes kutból. — 
Értekezhetni lehet Karácsonyi Ár
pádnál, VII. kör Füzfás-utca 315
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden sírt 3  f i l l é r  V nst»r betűkből ©  
f i i ' é r  L e ’kisebb h irdetés 3 0  f i l l é r

Két lanniic Kisr'1 J- cok'Mazdájában.

2 5 0 0 - 3 0 0 0  liter
ségü, 1G— 18 kr. literje eladó. Óim a kiadó
hivatalban

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tikvá
rium  könyvkereskedés Szabadkán szem 
ben a gyninasiuininiiL A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktár t Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak II kr. Levélpapír, Írószer. Jrodai 
felszerelések bámulatos olc ók Kölcsön 
könyvtár havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v áriu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba

V arrá  loállinL figyelmébe. T anuló  
V (11 I II I v í l l l j v h  leányt keresek hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás 
ban jártassággal bir előnyben részesül. Ciin 
Fazekas János férfiíszabó VLTorm a utca 603

CT-O
cö

ocLUCD
CO

Eredeti SINGER varrógép ek .

Tngyws miihimzési Kiállítás-
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget és 

b vevőinket értesíteni, hogy

Szabadkán. Kossntli-utea 22. szám alatt, saját 
üzlethelyiségünkben eredeti SINGER

varrógépeken előá llított

»SWmzíseHMI Kiállítást
rendeztünk. — A himzési technika minden fajtá

50 hektoliter
s ille r bor

literenkint

13 krért e la d ó
Cím a kiadóhivatalban.

Szabadkézből eladó
IV-ik kör, Mayláth-utca 105. számú

s a r o W z ,

.,Milleiiiiimtclcp“ Nagyész.
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Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
segéíylyel és állami felügyelet mellett 

létesült

Lapelárusltók
havi f iz e té s s e l  é s

V*

magas jutalékkal
folvóL in. k (' lap kiadóhivatalában.

03

03

jából m utatunk be saját személyzetünk által ké 
szitett hímzéseket, a melyek szives megtekintésére 
a t. közönséget ezennel meghívjuk
B elépti-dij n in c s ! Vételkényszer n incs !

Egyben van szerencsénk köztudomásra hozni, 
hogy üzletünk mellett varrógép javító műhelyt is 
tartunk fenn s hogy abban mindenféle varrógép 
javításokat jutányosán, alaposan és gyorsan esz
közlünk. Tisztelettel
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S I N G E R  C o .
varrógép részvénytársaság.

amely alkalmas üzlethelyiségnek. —- 
Áll kél külön lakásrészből: az egyik 
3, a másik 2 szobából és a hozzá

tartozó mellékhelyiségekből. HIRDETMÉNY.
Van szerencsénk a nagyérdemű 

vevő közönséget ezúton is értesí
teni, miszerint

jp es-  S z a b a d k á n , ~ * a
a vasút terü letén ,

szabadalmazott 272. sz.
átfedő

# • ► *

Palicson
2  v illa  la k á s

a földmives iskola közelében 
levő fenyvesben

b ú t o r o z v a
v a g y  a n é lk ü l

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a kiadó 

hivatal.

100,000 nél több meggyógyult
az egész világ 
valam ennyi 

állam ában

20,000
köszönet-
nyitvánitás

minden társa
dalmi körből, 
— közöttük 
orvosoktól, a 
legm agasabb 
arisztokrácia 
tag jaitó l, bi
zonyítja, hogy 
a V olta tanár 
szerint 
kesztett

szer-

egyedül valódi Elektro-galv.
KETTŐS VOLTA-KERESZT

három villamos elemmel és

dr. Sandens Elektro-galv. öve
nyolc villamos elemmel biztos gyógyu
lás idéznek elő : köszvénynél, reum ánál 
minden tagban, idegességnél, álm atlaq- 
ság és étvágytalanságnál, influenzánál, 
morfium br tegségeknél, neuralgiánál, y  
hisztérikus rohamoknál, sárgaságnál, 
görcsöknél, szivszorulásoknál, vérömlé- 
seknél, szédüléseknél, hipohondriánál, 
aszthm ánál, ffilzugásnál, kéz- és láb- 
hidegségeknél, vesegyengeséguél, bőt- 
hetegségeknél, száj bűznél, hasmenésnél 
fogfájásnál, női bajoknál stb . — Á r 
1 kettős Volta-kereszt csak 4 korona 
3 darab 10 koroaa, 6 darab 18 korona

Dr. Saodens villamos öve csak 10 kor.
Az összeg előzetes beküldésénél 

(postabélyegekben is) bér- és vámmen
tesen U tánvét 50 fillérrel tö»b .A  meg
rendelések a szabadalom -tulajdonoshoz :

Lodovico Pollak Hallaná (Olaszország)
intézendők. Levelek Olaszországba ‘45
fillérrel, levelező-lapok 10 fillérrel bór-
mentesitendők — Levelezés inagya 

és ném etül

i e r  Tiszta is it TSa

cserepeinkből
a nagyérdemű vevő-közönség 
kényelmére kellő mennyiségben

á l la n d ó a n  K eid b e*  lartunK
s ezen raktárunk kezelésével

Blahó János
urat ( l a k i k  S z a b a d k á n )  híztuk m eg.

Fő-fő törekvésünk o lairányul, hogy t. vevőinket pontos 
és gyors kiszolgálásban részesítsük s kérjük szives pártfogását.BNB* O l c s ó  á r a k !

Kitűnő tisztelettel

B őim  M . és  T ársa i
gőztéglagyár, Nagykikinda.

Nyomatott a Kiadók Kladek ős Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

csomagolópapír
lapunK nyomdájában

Hi’ü k í n t  h  to p h a tó .

Ey nagy pince
az István-utczaban, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

a z p n n a l  k ia d ó .
Felvilágosítást nyújt a házmester.

Egy jé házból való

F IÚ
tanoncul felvétetik Jelűnek fa
szobrásznál Szabadkán Zentai ut




