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Batthyány-utczs 8. sz.

Az ellentétek kiélesedése.
Aggodalommal nézünk a leg

közelebbi jövö elé. A törvény- 
hatósági bizottságok határoza
taira megérkezett a kormány
elnök felelete. És ebből a fe'e- 
letböl arra kell következtetnünk, 
hogy a törvényhatóságok passiv 
rezisztenciája ellen a kormány 
a törvények szigorú megtartását 
fogja követelni azon jog alapján, 
amely neki a törvényhatósági 
bizottságok határozatoinak meg
semmisítését biztosítja.

Be fog következni az, amikor 
a hatóságok, a kormány által 
hangoztatott törvény és a tör
vényhatósági bizottságok hatá
rozatainak prése közé fognak ke
rülni. Ez pedig a tekintély ve
szedelme; azé a tekintélyé, amely 
már amúgy is megingott, s 
amely ha összedől, — szentül 
meg vagyunk róla győződve, — 
először is azokat fogja maga 
alá temetni, akik, mint a tör
ténelmi jogoknak magyarázói e 
jogot nem bírva, nemtudva, vagy 
nem akarva a változott fejlő
dési viszonyokkal megegyeztetni, 
a mai helyzetet megteremtették 
akkor, amikor a kormányok el
leni harcban nem csak a hegy 
szélére gurították a sziklatöm
böt, hanem onnan le is lökték.

Mert ezt tették akkor, mikor 
a fokozatos haladás természetes 
menetét maguk előtt látva és 
ismerve e haladásnak meg nem 
sérthető törvényeit, az örvény 
szélén magasra nőtt, s a szik
lát a lezuhanástól fentartó óriási 
fát gyökerestől és szükségtele
nül kirántották, hogy a talajából 
kitépett óriást a nemzet előtt 
lobogtathassák, mint amelynek 
hivatása az államfentartás. A 
szikla elvesztette a támaszt, gu
rul; s a nép a kitépett fában 
az életképességétől megfosztott, 
száradó fára fog ismerni term é
szetszerűleg

A nemzetnek meg vannak a 
jogai, de az ezekért folytatott 
küzdelem ma el nem választható

azoktól a küzdelmektől, melye
ket mi népküzdelmeknek szok
tunk nevezni, s amelyeknek ered
ménye az államok szervezeté
nek teljes felforgatása, meg-
semmisitése azon jognak, mely í vetlen jövö, de az elbizakodás 
megillette a régi államot, mintegy jövője, mellyel számolnunk kell.
embercsoportnak önalkotta tör
vények által való igazgatását, 
békés együttélésének biztosíté
kát. Ma már nem választható 
el. A történelem a XVIII. szá
zad végéig nem igen m utathat 
föl hasonló forradalmakat — s 
ha voltak, államok rom badőlé
sével végződtek — de a XVIII. 
század vége óta a történelem 
más forradalmakat m ár nem
.smer. És ezt tudta K ossu th! kockára vetve latjak.
Lajos is, mikor a 48-diki k ü z - ! ^ tunk kívül illő  pénzügyi, 
delmek megindításakor előre ! közgazdaság., ső merőben uraim.
gondoskodott arról, hogy a ma
gyar nemzet küzdelmei, a re
mélt győzelem esetén, a nemze-
tiségek és a Balkánfélsziget i figYelmunk megoszlása révén ha 
népeinek elégedetlensége révén íle" ' ls, RYcngu.unk de megél
ne legyenek dluzorissá. A népek, I'J‘lk ' ^ á l l a m u n k  más alkoto
a nemzetiségek szövetségét akarta l®!6™®1.’ ™éK ka .csak kozom-
létrehozni, még a szerémségi í b?®ek ‘s küzdelm eink  ,rant, eros-
bánság felállítását sem p e rh o r-! bo*ne.k’ ;8 W  nehezebbé tesz.k
reskálta, hogy így a nemzeti i * késóbb ^következendő  kuz- 

delmeket. Es meg kell fontol-f orradal o inna k nép forradalo in m á 
leendő, s az uj történelmi ala
kulás következtében már mint
egy természetes fejlődését meg
akadályozza.

Megengedem, sőt tudom, hogy 
közvetve ez a veszedelem nem 
fenyegetheti még a magyar ál
lam évezredes alapját, csupán 
csak azért, mert a törvényes 
tekintély megingott. Megenge
dem, sőt tudom, hogy a tör
vény tekintélyének inegingásá- vényhozás rezisztálói között 
ban a nép saját tekintélyének | forrón óhajtsuk a fokozatos ha- 
inegerösödését és ebben jogai ladás révén is ;  elég, hogy a 
nak biztosítékát fogja látni sőt koalíció a magyar állam érde- 
látja is. De viszont meg vagyok keit tartva szem előtt, ne az 
arról győződve, hogy sajátlagos álszeméremmel, hanem  a meg- 
államalakulásunkban a nemzeti fontolt hazaszeretettel irányitassa 
jogok és a népek természetes magát, hogy hazaszeretete ne a 
ősjogai csakhamar szembe ke- szerelmi lángra lobbanó ifjúé,
rülnek s a közöttük támadó küz
delemnek nem lehet más ki
egyenlítése, mint a történelmi 
alapoknak megsemmisítése ré
vén teljesen uj alakulás, vagy

a magyar nemzet körül han
goztatott, de letűnt történelmi 
állapot visszaállítása az állam 
magyar nemzeti jellegének ro
vására. Es ha ez nem is a köz-

Ne kételkedjünk abban, hogy 
e küzdelemből a magyar nem 
zet kerül ki győztesen; kishi
tűség volna a kételykedés De 
fontoljuk meg, hogy az államot 
alkotó külötnbözö tekintélyek 
között megindult harc az állam 
erejét támadtathatja m íg azon 
hatalmak által, melyek a m a
gyar mozgalomban saját érdek-

érdekek ezek. Es mig mi, mint 
magyar nemzet, sokféle ellen
ségeinkkel szemben erőink és

nünk azt, hogy a mai korban 
a megállás pótolhatatlan vesz
teség.

Nem rövid cikk keretében 
fejthetök ki ezek az igazságok. 
De már ennyi is elég arra, hogy 
féltsük a tekintélyek között meg
indult harcban a magyar szente
sített törvények tekintélyét. Elég, 
hogy komoly megfontolás révén, 
az egyezséget a korona és tör

hanem a férfiúnak az élet folyta
tásáért élő szeretete legyen.

Dngovich Imre.

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

Budapest, julius 14.
Fejérváry Géza bárónak a törvény- 

hatóságokhoz intézett leirata nagy 
forrongást idézett elő a koalícióban. 
A vezérlő bizottság tigjainak egy 
része ma reggel a fővárosba érkezett 
és a hozzájuk intézett kérdésekre, 
csaknem kivétel nélkül azt felelték, 
hogy a miniszterelnök leirata való
ságos arculcsapása a képviselőházi 
többségnek.

És ebben — mondotta e sorok 
írójának a vezérlőbizottság egyik 
oszlopos tagja — az a legbotrányo
sabb, hogy Fejérváry Géza báró nyíl
tan, minden skrupulus nélkül tulteszi 
magát a képviselőház junius 2l-iki 
határozatán. Az én véleményem az, 
hogy a miniszterelnök a tegnap ki
adott rendelettel végleg lehetetlenné 
tette azt, hogy mi vele ^zóba áll
hassunk.

A vezérlő bizottság délután 5 óra
kor tartja ülését. Általános az a vé
lemény, hogy a miniszterelnöki leirat 
kapcsán el fogja határozni, hogy szó
zatot intéz a nemzethez. Teszi ezt 
főképen azért, hogy megtartsa a lel
ket a törvényhatóságokban, nehogy 
elbátortalanodjanak. Mert a koalíció 
vezetőségének az a terve, hogy az 
összes törvényhatóságok egyöntetűen
lépjenek a kormány ellen indított 
küzdelembe.

Kossuth Ferenc ma reggel Liptó- 
sztmiklósról a fővárosba érkezett. 
Apponyi Albert gróf nem jött Buda
pestre, hanem eberhardi birtokára 
utazott. Polónyi Géza, Darányi Ignác, 
Kaas Ivor báró, Zichy Aladár gróf 
és Andrássy Gyula gróf szintén a 
fővárosba érkeztek.

Délután 2 órakor Darányi Ignác 
meglátogatta Andrássy Gyula grófot.

A vezérlöbizottság mai ülése két
ségtelenül újabb lökést ad az ese
ményeknek, amelyek egyáltalán nem 
biztatnak azzal, hogy egyhamar meg 
lesz a béke.

Koalíciós körükben nagy aggoda
lommal olvasták Tisza István gróf 
cikkeit és több oldalról az a véle
mény hangzott el, hogy a szabad- 
elvüpárt vezére cikkeivel újabb harcra 
fogja szólítani híveit.

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

TelefonsKám 190. SZA BA D K A  K ovács-utca 294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. Vízmentes és 
:—  rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól----- ---------

K ötéláruk U m ' l8trán» kötőfék. rudallo kötelek stb. a legolcsóbb
. -------- - ’ * árban, csakis I. kenderből legjobb mihöségben.

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  100 K.
Flltrgö ágy (hengcm atte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 
= = = = =  Lótakaró hálók 10 koronától kezdve. Lópokróeok gyári raktára. = = = = =
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Forradalom Oroszországban.
Odessza, julius 14.

Hire jár, hogy a legutóbbi zavar
gások főkolomposai közül nyolcat 
nyilvánosan, a város egyik közterén 
fognak kivégezni. Harmincat közülök 
már a börtönben kivégeztek.

Moszkva, julius 14.
Gróf Suvalov holttestét ma a 

rangját megillető katonai diszszel és 
tiszteletadással a Nikolajev pályaud
varra vitték. Az óriási gyászmenetet 
dragonyosok kisérték. A gyászkisé- 
retben volt Erzsébet nagyhercegnő,' 
a meggyilkolt Szergiusz nagyherceg 
özvegye is, továbbá a jelenlegi mosz
kvai főkormányzó, a katonai és pol- j 
gári hatóságok fejei. A koporsót) 
melyet egy lafellán vitték, óriási 
embertömeg követte.

Odessza, julius 14. (
A Georgij Pobjedonoszcev pán- - 

céloshajó uj legénységével ma ide-! 
érkezett, hogy elvigyen magával 71 | 
matrózt, kik az ezen hajón kitört : 
zendülésben résztvettek. Ezeket a • 
matrózokat Szebasztopolba viszik és j 
ott haditörvényszék elé állítják. 1

Pétervár, julius 14.
Tiíliszben egy bomba készítő mű

helyt fedeztek föl, melyben 4 meg
töltött és 24 készülőben levő dina- 
mitbombát, valamint 500 csomag 
dinamitot és nitroglicerint találtak. 
A rendőrség megakadályozta a bom- 
bakészitőknek ama kísérletét, hogy 
az egész laboratóriumot felrobbant
sák. Házkutatás közben a szomszéd 
kertekben puskákat és revolvereket 
találtak elásva. Tizenegy embert le
tartóztattak. Az egyik a börtönben 
megölte magát.

- , — —■ ■ ■■ ■ - —- I

Veszett kutyák garázdái-
kodása.

Hét egyén a Pasteur intézetben.
Évről-évre veszedelmesebb mérve

ket öltenek a nyári forró hónapok 
alatt előforduló veszettségi esetek, s 
az idén már majd minden héten 
egy két veszett eb által megmart 
egyént kell a fővárosi Pasteur inté
zetbe szállítani.

Valamennyi esetet azonban felül
múlnak a tegnapelőtt dr. Purgly 
Sándor Széchenyi-téri házában tör
téntek. Egy kölyök kutyán ütött ki 
a vész s a kis állat rövid idő alatt 
a háziak és szomszédságban levők 
közül hét egyéni m art meg.

A kutya Vágó Györgyé, a háztu
lajdonos kertészéé volt s elsősorban 
is a gazdáját, Vágót harapta meg, 
majd ennek Róza nevű leányát. 
Később meg Slezák Ferencet, Nagy 
Sándort, Baka Lajost, Nagy Józsefet 
és Gyúró Julist sebezte meg a beteg 
állat, s csak ekkor bunkózhatták le.

A mint értesülünk, eddig csupán 
négy egyént szállítottak a megmartak 
közül a Pasteur intézetbe. Hogy hol 
rejlik a késedelem oka, nem tudjuk,

a közbiztonság érdekében azonban 
feltétlenül sürgős intézkedésre van 
szükség, hogy az elővigyázatosság 
követelményeinek elég legyen téve.

Nem lesz érdektelen ez alkalommal, 
ha a jelen évben előfordult veszett
ségi esetekről egy kis kimutatást 
közlünk.

A félév lefolyása alatt előfordult 
11 veszettségi eset, a megmart egyé
nek száma 23. A veszedelmes kór, 
egy macska kivételével, valamennyi 
esetben kutyákon tört ki.

De hogyan védekezzünk a veszett 
és harapós kutyák ellen ? — kérdik 
az érdekeltek és közönyösek. Tessék 
más kulturvárosok ilynemű intézke
déseit tanulmány tárgyává tenni! 
Tessék az ebzárlatot vagy legalább 
a szájkosárkényszert szigorúbban el
lenőriztetni és a kihágásokat szigo
rúbban büntetni, ezt az eljárást a 
falusi embereknek magukkal hozott 
kutyáira már a '.vámokon alkalmazni 
és az ebadót kivetni. Ezek minden
esetre humánusabb, inkább célra 
vezető és minden irányban méltá- 
nyosabb intézkedések, mint a förtel
mes kutyafogdosás az utcán.

A panamista nagyherceg.
A nemrégen meghalt pétervári hi

res gyáros és emberbarát Marozov 
zsidók gyermeke, de már maga orosz 
vallásu, az orosz-japán háború alatt, 
mikor hire ment, hogy az orosz csa
patok mennyit szenvednek az ázsiai 
időjárástól 25.000 darab téli takarót 
ajándékozott a katonáknak és az 
ajándékot az azóta meggyilkolt, akkori 
helytartónak Szergiusz nagyherceg
nek ajánlotta föl, aki el is fogadta 
az ajándékot.

Röviddel később a gyáros Nischni- 
Nowgorodba ment a vásárra és ott 
megtalálta a hadseregnek küldőit ösz- 
szes takarókat, amelyeket jóval a 
gyártási áron alól vesztegettek, Maro
zov tehát amennyit lehetett megvásá
rolt, még 18.000 darab igy visszake
rült a birtokába.

Hazaérve, azonnal felkereste Ser
gius nagyherceget és szigorú vizsgá
latot követelt a takarók ügyében, de 
Sergius azzal válaszolt, hogy elfogatja 
Mazarovot és Szibériába küldeti ha 
be nem fogja a száját!

Ekkor történt hogy Mazarov a 
telefonhoz ment és ezt telefonálta a 
gyárba is: — Miután az igazság 
érdekében lépéseket tettem, engem 
letartóztatnak, az összes munkáso
kat azonnal el kell bocsátani."

Mazarov több mint ezer munkást 
foglalkoztatott és Sergius annyira 
megijedt attól, hogy ezek a munká
sok kenyér nélkül maradnak, hogy 
haza engedte Mazarovot.

De hogy ki lopta el a takarókat, 
ennek titkát Sergius nagyherceg ma
gával vitte a sírba.

h í r e k

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár éa muzeutn. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 8-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.

Julius 16. Országos athletikai viadal Pa- 
licaon.

Julius 16. A magyarországi szabómun- 
kások és munkásnök szakegyesiile.te sza

badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julius 16. Az általános ipartcatiilet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Ju liu s  16. A szabadkai építő iparosok 
körének közgyűlése d. u. 3 órakor, a kör 
helyiségében.

Ju liu s  30. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cimbalomversenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

— Személyi hir. Dr. Wilheim 
Adolf közkórházi igazgató főorvos 
négy heti szabadságra Karlsbadba 
utazott.

— A szabadkai országos iparos 
kongresszus nagybizottságában le
endő részvételre felkérettek még: 
Braun Henrik a B. H., Czeiz Máté a 
Sz és V., Pusztay Béla a Sz F. U. 
és Szabados Sándor a Sz. K. szer
kesztője. Itt jegyezzük még meg, 
hogy a nagybizottság első ülésétmelyre 
a meghívók már szétküldettek, f. hó 
17-énd. u. 5 és fél órakor tartja a sza
badkai általános ipartestület tanács
termében.

— A szabadkai .Délvidéki ta
karékpénztári birtokvásárlása.
Megírtuk, hogy az állam Pivnicán egy 
nagybirtokot vásárolt meg, hogy azon 
minta komlótermelést kezdjen. Amint 
most értesülünk, az állam ezt a 
birtokot most már csak a szabadkai 
délvidéki takarékpénztártól veheti 
meg, mert a takarékpénztár ezt idő
közben megvásárolta.

— Támadás Pansies János ellen.
Pausics János, az ipartestület elnöke 
ellen egy röpiratot terjesztenek, mely
ben Pausicsot, mint az ipartestület 
elnökét rendetlenséggel vádolják a 
vasárnap megtartandó közgyűlést 
megelőzőleg. Ez a támadás nagyon 
is méltatlan, mert Pausics János a 
legnagyobb lelkiismerettel ügyelt fel 
mindig arra, hogy az ipartestület 
anyagi ügyei a legutolsó krajcárig 
rendben legyenek. Hosszú működése 
alatt sikerült is neki szép alapot 
teremteni. Az ellenfelei nagyon rosz- 
szul teszik, ha a korteskedésbe ily 
igaztalanságokat visznek be. Minden
kinek joga van véleményének az 
érvényesítésére törni, különösen a 
közügyekben, de megvádolni valakit 
igaztalanul olyasmivel, hogy egy tes
tület anyagi életében rendetlenséget 
okozott, különösen mikor ennek az 
ellenkezője igaz, az már még sem 
járja.

— Az egyetemi hallgatók Sza
badkai Köre által 1905. évi julius 
hó 8 án Palicson, a Szabadkán léte
sítendő Kossuth-szoboralap javára 
rendezett táncmulatságon felülfizet
tek: Szabadkai Kör 54, Krausz Lajos 
12, dr. Mukits Simon 10, Balog 
Lipót G, dr. Fischer Frigyes, dr. Flatt 
Viktor, Kunetz Endre, Szabadkai 
Kereskedelmi és Iparbank, dr. Taus
sig Izsó 5—5, dr. Horváth Ödön 
(Belgrád), ifj. Illés Antal, dr. Milkó 
Izidor, Sugár Béla 3—3, dr. Ács 
Jenő, dr. Bilitz Hugó, Délvidéki 
Általános Takarékpénztár Részvény- 
társaság, Hoffmann Mihály özvegye, 
Hoffmann Oszkár, Jakab Dezső (Buda
pest), dr. Kiss József, Lénárd Imre, 
dr, Manojlovits Vladiszláv, Mérey 
Agostné, Nojcsek Géza, dr. Petrovics 
János, dr. Pillér Artur, dr. Schaffer 
Adorján, dr. Singer Simon, dr. Szilasi 
Fülöp, Szuknovics Alajos, Takács 
János, dr. Temunovich Zoltán 2—2,

Bárdos Izsó, Bittermann Jenő, Dobéi 
József, Farkas Károly, dr. Fábián 
László, Fischer Salamon, dr. Gruber 
Károly, dr. Hirschberger Félix, dr. 
Horvát Móric, Kellert Benő, Kertész 
Zoltán, Krauser Andor, Kunetz Béla, 
Licht Zoltán, Manojlovits Dusán, 
Matievich Dezső, Mérey Andor, Mérey 
Jenő, Milassin János, dr. Nagy Ödön, 
Ognyanov Szvetozár, Oláh József, 
Oszter Péter, Pataki Antal, ifj. dr.

' Paukovich Andor, Polyákovics Elemér, 
Popovics Milivoj, Babstein Mátyás, 
Rafajlovits Milos, Schützenberger Ala
jos, Sebők Dezső, Stein féld Lipót, 
Szárics Tamás, dr. Szeifert Ernő, 
Székely Andor, Szilasi Ödön, Szu- 
dárovits Félix, Szűcs Jenő, Tóth 
István, Török Jenő, Vass Adám Kál
mán, Vértes Árpád, dr. Völgyi János, 
Weisz Évi, Weisz Ida, Wilheim Imre, 
dr. Winkler Elemér 1 — 1 kor., Schul- 
hoff Albert 50 fill. Összesen 204 
kor. 50 fül. Az adományozóknak a 
a kör ez utón fejezi ki köszönetét. 
A táncmulatság tiszta jövedelme 250 
korona.

— Eljegyzés. Buchwald Herman 
a Berger testvérek cég alkalmazottja 
vasárnap tartja eljegyzését Weisz 
Mór ujszivaci kereskedő leányával, 
Terézzel.

— A magyar fürdők érdekében.
A magyar közönség különös elősze
retettel keresi fel a külföldi gyógy
fürdőket és üdülőhelyeket, holott be
bizonyosodott dolog, hogy a magyar 
fürdők úgy gyógyító hatásra, mint 
természeti szépségekre felveszik a 
versenyt a legtöbb külföldi fürdővel. 
A Magyar Gazda-Szövetség ez okból 
társadalmi utón kíván odahatni, hogy 
a közönség a magyar fürdőket meg
kedvelje. Egyelőre azt kérte a szö
vetség a kereskedelemügyi minisz
tertől, hogy az országos statisztikai 
hivatallal állíttassa össze, hány ma
gyarországi megy évente külföldi 
fürdő és nyaralóhelyekre s mily 
nagy az az összeg, a mit a fürdőzök 
évente idegenben elköltenek. Az 
akciónak jelentékeny célja lesz a 
magyar fürdők ellátásának lehetőleg 
kedvező megoldása, a mely kérdés 
régebben foglalkoztatja már a többi 
gazda társadalmi szervezeteket.

— Csőd. A szabadkai kir. tör
vényszék Schwartz Mór bajai cég 
ellen a csődöt elrendelte. Csődbiztosul 
dr. Kindris Gábor törvényszéki biró, 
tömeggondnokul dr. Valentin Emil 
bajai, helyettesül dr. Hercegh Lajos 
szabadkai ügyvédek neveztettek ki.

— A bajai kölcsönös segélyző
egylet, mintegy 40,000 korona költ
séggel Vadász Pál bajai építész tervei 
szerint intézeti házat akart építeni 

I s ebből a célból már másodízben 
I tartott versenytárgyalást. Mivel azon
ban az ajánlkozók ezúttal is felülfi- 
zetést kértek, az egylet az építkezést 
egyelőre elhalasztotta.

— Lóverseny Zentán. A zentai 
Gazdakör szeptember hó 24-én tartja 
meg ez évi lóversenyét, melyre ez 
ideig a földm. miniszter 300 korona 
segélyről, az Urlovasok Szövetsége 
szintén 300 korona segélyről bizto
sította a Gazdakört.

— Pénzhamisítók letartózta
tása. A kiszácsi rendőrség — mint 
nekünk Írják — a napokban Kármán 
András ottani egyént meglepte ab-

Dr. jíeiszler 3. orVostodor

izg yó g y ittieze tc
Szabad^ n, Márla-Terízia parK, Vasút mellett

GyógymddoK
Villanyozás, továbbá orVosi toros

Telefon 211. sz. 
Prospectus n r a

Javalva van: az idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél 
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynól. W  Mérsékelt árak. WBT Nyáron át frissítő fürdők. " W
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ban a pillanatban, midőn hamis 20 
filléreseket hozott forgalomba. A 
nyomozás kiderítette, hogy Karmán 
András hamis 20 filléres, 1 koronás 
és 5 koronás fémpénzeket Csóman 
Samu újvidéki lakossal, Silits Markó 
újvidéki lakos szállásán készítik ólom
ból. A járőr az említett szállásra 
ment és kutatása közben talált né
hány darab hamisítványt és gépeket.
A tetteseket elfogta és a bünjelvé- 
nyekkel együtt az újvidéki kir.
ügyészségnek átadta.

— A munka sebesültjei. A men
tők ma két esetben nyújtottak segélyt 
munkaközben történt baleseteknél 
Pecker Péter pintérsegédnek a bal
lábára esett egy hordó s leszakította 
a körmét, Temunovics János aszfalt
munkásnak pedig egy gránátkő esett 
a lábára és súlyosabb zuzódást 
okozott.

— Fizetésképtelenségek Bács 
megyében. A rossz üzletmenet kö
vetkeztében fizetésképtelenek lettek: 
Szunyega János palánkai Kellér Ár
pád adai és Mojzes Mária bajai ke
reskedők.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap9 
fiú öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac.

Letartóztatott betörő.
A szabadkai rendőrkrónikában is 

igen ismert nevű ember Görög Béla, 
aki bár Félegyházán látta meg a nap
világot s illetékességének szálai is 
oda nyúlnak vissza, igen ismert legény 
ő Szabadkán is, mert bravúrjainak 
egy részét itt vitte véghez.

Most megint rendőrkézre került 
Görög. Miután Félegyházán és Sza
badkán sikeresen operált, Szegedre 
ment, hogy folytassa műveleteit és 
gyarapítsa sikereit. Működött is dere
kasan, de éppen munkában találta 
őt a végzet, mely lecsapott rá és 
rendőrkézre juttatta.

Cifra történetének rövid leírása a 
következő:

Görög Béla legutóbb Félegyházán 
és Szabadkán járt s mindkét helyen 
lopást követett el. Félegyházán na
gyobb ékszerlopásnak a nyomait és 
kellemes emlékét hagyta hátra, azután 
Szabadkára rándult s az itteni Nem
zeti Szállodában vett lakást. Folyó 
hó 8-án éjjel, a kilencedikére virradó 
hajnalon egy szállóbeli utastól 165 
korona készpénztlopott, 12-én délben 
pedig Kertész Albert üzletébe tört 
be és itt is lopott mintegy ,30 ko
ronát.

Tegnap hajnalban ért Szegedre s 
már délelőtt munkához látott. Egye
nesen Meskó Zoltán utászhadnagy 
legénylakásába tért s ott sietve össze
pakolt egy pár csizmát és egyebet. 
Éppen indulóban volt,"hogy zsákmá
nyával odébb álljon, amikor váratla
nul ott termett a hadnagy tiszti szol
gája. A kutyamosó nem gondolkozott 
sokáig, hanem nyakoncsipte a tolvajt 
s átadta az éppen arra portyázó 
rendőrjárőrnek. Ott mindjárt kihall
gatták. A rendőrség nagy körültekin
téssel vezeti a vizsgálatot, mert való
színűnek látszik, hogy Görögnek bűn
társai is vannak.

Érdekes, hogy Görög Bélát hivata
losan is körözték s a Rendőri Köz
lönyben csak ;a minap jelent meg az 
arcképe. A hírhedt és leleményes tol
vaj fejére 1000 koronát tűzött ki a 
hatóság. Ebből is látszik tehát, meny
nyire érdekében volt a közbizton
ságnak, hogy Görög Béla kézrekerül- 
jön. Most végre megint ártalmatlanná 
tették s hihetőleg jóidéig nyugta lesz 
tőle a vidéknek.

Innen onnan.
Egy szabadkai bohémhez ül a kávé

házban egyik ismerőse.
— Hallotta kérem a panaszt ?
— Mi az? Mi az? kérdi lelken

dezve a bohém.
— Ha ilyen szárazság lesz, alig 

fog adni egy kis vizet a város vala
mennyi kútja.

— Hallja, pattant fel mérgesen a 
bohém, mi közöm van nekem ehez ? 
Olyan sok vizet iszom én, hogy ok
vetlen szívfájdalmakat kell éreznem 
a kutak kiszáradása miatt?

*♦ *
Egy vigkedélyü fogorvos a Hermann 

cukrászdában fagylaltozik. Az asztal
nál újságírók is ülnek.

— Urak, mondja a doktor hallot
ták, hogy fogházi orvos lettem ?

— Na hát ez borzasztó, mondja 
az egyik újságíró. Ma már kétségbe- 
ejtően túlteng a humánizmus. Hát 
már a rabok fogát is plombirozzák.

— Ne úgy tessék érteni, kacagott 
a doktor, egy úri háznak lettem 
házifogorvosa. így vagyok én fogházi 
orvos.

— Az újságírók csüggedten néztek 
egymásra — fizettek, aztán kétségbe
esve eltávoztak.

T Á V I R A T O K .
M iniszterválság S p an yo lon  

országban.
Madrid, jul. 14. Hivatalos körök

ben az hírlik, hogy a miniszterválság 
elkerülhetlen. A pénzügyminiszter be 
akarja nyújtani lemondását.

A ngolok M agyarországon,
Budapest, jul. 14. Augusztus 28-án 

Londonból egy 60 tagu'társ2ság ér
kezik Máramaros vármegyébe, hogy 
az itteni sóbányákat és a vidék egyéb 
nevezetességeit megtekintse és részt 
vegyenek egy tutaj-kiránduláson.

Mérges kígyó az aratásnál.
Déva, jul. 14. Vormaga község

ben Vojka Lázár birtokán búzát arat
tak a munkások, miközben egy mér
ges kígyó mászott elő és Popa Mária 
leányt a lábán megmarta. A leány 
azonnal megbetegedett és egész teste 
felpuffadt. Állapota menthetetlen.

Rigó Jancsi Budapesten.
Budapest, jul. 14. Hosszas viszon

tagságok és tenger kaland után, Rigó 
Jancsi megtér oda, ahonnan hóditó 
világkörutjára elindult. Vissajön a 
magyar fővárosba, hogy hegedűjével 
itt rikassa meg az embereket, no 
meg, hogy csengő aranyakat is ke
reshessen vele.

M inisztertanács.
Budapest, jul. 14-én. Ma délben 

minisztertanács volt, melyen a kabi
net valamennyi tagja részt vett.

A kereskedelm i szerződések.
Budapest, jul. 14. Gautsch oszt

rák miniszterelnök, mint bécsből 
jelentik, már hazajött lschlbő'. és 
még a mai délelőtt folyamán a 
kereskedelmi miniszterrel hosszasab
ban értekezett. Ebből a külsőségek
ből is nyilvánvaló, hogy az ischli 
kihallgatáson elsősorban a kereske
delmi szerződésről volt szó. A je
lentés szerint a külügyminiszter 
máris megkezdte a bizalmas tárgya
lásokat és legközelebb már a ma-

gyár kormány képviselői is felutaz
nak Bécsbe, hogy a kereskedelmi 
szerződések ügyében tárgyalásokat 
folytassanak.

Családirtó apa.
Budapest, jul. 14. Dancigból teleg- 

rafálják, hogy Delitschben egy Kali- 
novszky nevű cipész a négy gyermekét 
a folyóba dobta és azután ő is utá
nuk ugrott. Iskolás fiuk a két leány
kát kimentették, a két fiú és az apa 
azonban odaveszett. A kétségbeesett 
tett rugója: a nyomorúság.

A Bosporus m egerősítése.
Konstantinápoly, julius 14. A 

legújabb határozat szerint a Boszpo
rusz felfegyverezésére 20 drb. 24. 
centiméteres Krupp-ágyut, továbbá 
két 15 centiméteres Armstrong 
ágyút használnak fel. Eddig 8 Krupp 
ágyút szállítottak. Az á gyufelállitást 
elhatározták, bár nincs kellő ágyú
állás, mert orosz előterjesztésből 
tartanak.

SPORT.
Előzetes értesítés. „Sz. S. E.“ 

football osztálya t. tagjaival tudatom, 
hogy f. hó 23-án tartja training mér
kőzését a Szegedi Athletikai Club 
csapatával. Felhívom tehát úgy az 
első mint a második csapat legény
ségét, hogy addig is a naponta 6 
órakor a városligetben tartandó gya
korlatokra megjelenni szíveskedjenek. 
A football osziály vezetője.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes“ Magyar Általános váltó 
üzlet Részvénytársaság, Budapesti 
heti jelentése a tőzsdeforgalomról és

a pénzpiacról
Budapest, 1905. julius 13.

A lefolyt héten a budapesti tőzsde 
irányzata elég szilárd volt, ami azon 
kedvező hangulatra vezetendő vissza, 
melyet Gautsch osztrák miniszter- 
elnöknek az osztrák magán vasutak 
államosítására vonatkozó kijelentései 
a bécsi tőzsdén keltettek. Elsősorban 
az osztrák magyar államvasut rész
vények iránt mutatkozott nagy ér
deklődés, melyeknek árfolyama 679-ig 
emelkedett és csak később, midőn 
utalás történt azon nagy nehézsé
gekre, melyekkel ezen vasútnak álla
mosítása előreláthatólag járni fog, 
hanyatlott a részvények árfolyama 
674-re, A többi internationális érté
kek közül magyar hitelrészvények 
emelkedtek, szintúgy rimamurányi 
vasmű részvények is, mely utób
biaknak előnyére szolgált azon hir, 
hogy a mérleget most záró társaság 
által a második félévben elért üzleti 
jövedelem semmiben sem maradt 
vissza az első félévnek kedvező ered
ményével szemben.

A befektetési értékek piacán a 
4°/0-os magyar koronajáradék újabb 
árhanyatlást szenvedett, mely követ
kezménye azon eladásoknak, melyek 
Hollandia és Franciaország részéről, 
állítólag cserében orosz kötvények
kel eszközöltettek.

Folyó hó 11, 12 és 13-án bocsát
tatott aláírásra az uj 30 millió 
font sterling összegű 4 1/2°/o*°s japán 
kölcsön 90%-os árfolyamon és ed
digi értesüléseink szerint fenti ösz- 
szeg kb. hétszeresen tuljegyeztetett; 
Ausztria-Magyarország mintegy 3 
millió font sterlinggel vett részt ezen 
aláírásban.

A pénzpiacon még mindig mutat
koznak nagyobb igények, melyek 
azonban könnyen találnak kielégítést, 
annál is inkább, miután a külföldi 
pénzpiacokon a kamatlábak inkább 
hanyatlóban vannak.

A hét legnevezetesebb árfolyam- 
változásai a következők voltak: ju
lius 6. julius 13. 4%-os magyar ko
ronajáradék 97*20- 9 6 -85. Magyar 
hitelrészvény 775 60-780-25. A ri
mamurányi vasmű részvény 549-— 
550‘—. Osztrák magyar államvasut 
részvény 670 50—674-—.

REGÉNY CSARNOK.

A
Németből: Ktfrmtfezy Ernő. 37.

XVII.
Geronimo.

Néhány napra rá a herceg épen 
sétáról érkezett haza, mikor az inas 
Colonnát jelentette nála.

Sápadtan, lehangolva, gyűrött ruhá
ban lépett be a kalandor.

— Na, kérdé a herceg, mi tör
tént? Miért tér oly hamar vissza? 
Beszéljen már kérem.

— Rajmund Straszburgnál utolérte 
Spaventot s kényszeritette, a pár
bajra. Kardot választottak, — s 
Rajmund . . .

— Megsebesült? kérdé hirtelen a 
herceg.

— Nem ő, hanem Spavento. S 
meglehetős súlyosan, hangos jajkiál
tással rogyott össze, ahogy ott a föl
dön feküdt, hozzá léptem, s tudja-e 
herceg, mit vettem észre?

— Mondja már, mondja!
— Spavento sebe egy kis, alig 

észrevehető folt a bal mell tájékán, 
egy fekete szúrás okozta seb.

A herceg összevonta szemöldökét 
s ijedten remegett össze, de csak
hamar visszanyerte nyugalmát.

— Tovább, tovább. Meghalt az 
az ember?

— Nem sok hiányzik hozzá, ott 
fekszik a park mögötti pavillonban.

— Hívtak orvost?
— Benedeket hivattam, szólt mo • 

solyogva Colonna, de alighogy mez
pillantotta Spavento az orvost, olyan 
ordításba kezdett, mint akit kai óba 
húznak.

— Van már itt másik orvos?
— Ilektor barátját, Maion Lajost 

kérettem ide.
— Spavento mellett van?
— Nincs. Épen most távozott tőle.
A herceg lesietett a lépcsőn s a 

pevillon felé tartott, mely előtt Gero- 
nimóval találkozott.

— Hogy van a sebesült ?
— Nagyon rosszul, felelte amaz.
— Mit mondott az orvos?
Geronime sajátságos képet vágott.
— Semmi különöset, felelte aztán, 

csakhogy véleményem szerint nagy 
ostobaság volt idehozni ezt az embert.

— Hogyan?
— No, hát mert ő a clamarti 

Károly.
A herceg oly szúrós tekintetet ve

tett rá, hogy az félősen a földre 
szegezte szemét s nagy alázatosan 
jegyezte meg:

— Csupán hercegséged érdekében 
beszélek, mert biz az utóbbi napok
ban sok mindenfélét vettem észre.

— Mit akarsz ezzel mondani, he?
— Hm, szólt fontoskodva Gero

nimo, miközben közelebb húzódott 
a herceghez, amint tegnap este les
helyemen kémlelődtem, két alakot 
láttam a házhoz közeledni. Hirtelen 
egy sarokhoz lapultam s engedtem
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magam előtt elhaladni őket. S jó 
orrom nem csalt. Az egyik Bernát 
volt, az az akasztófabetyár, a másik 
pedig Károly Ctamartból.

— Maion Lajos ?
— Ohl Ezer ember közül is meg

ismerem, bár ha csak egyszer lát
tam is életemben.

— De hát mi különös van ebben ? 
Valószínűleg beteg valaki a kastélyban.

— Magam is azt gondoltam eleinte, 
— csakhogy elvemhez hűen, szóbe
szédbe bocsátkoztam a házmesterrel, 
a ki régi cimborám, — együtt szó
rakoztunk a fegyházban.

— S mit tudtál meg tőle?
— Először is fölvilágosított, hogy 

nem csak emberi lény, de még csak 
egy szegény egér sem beteg a ház
ban; akkor aztán azt tanácsolta, hogy 
leskelődjem a ház előtt, ha nem hi
szem, hogy Maion Lajos az éjjel nem 
fog távozni a palotából.

— No az a fickó alaposan rásze
dett, hisz a kastélynak két kijá
rata van.

— Nagyon jól tudom, de a másik 
oldalon nem távozhat senki, azon 
egyszerű okból, mert zsebkésemet 
beletörtem a zárba.

A herceg elhallgatott. Maion láto
gatása e titokteljes hölgynél, meg- 
foghatatlannak látszott.

(Folyt, köv.)

T ö b b  f ia ta le m b e r  
szállást és kosztot kap
Jókai-utcza 38. szám alatt.

A R E K L Á M

Felelős szerkesztő:
D L ’ G O V I C H  I M R E  

Laptulujdouosok: A Z  A L A P I T 0  K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

o o o o o o A o o o o o o

„Bácsinegyei Naplódra
mindennap lehet előfizetni

3000 l i t e r fehér 6' >illet2-JÖÖ OVVV lltiV I bor, jó  minő

ségű, 16—18 kr. literje eladó. Cim a kiadó- 
hivatalban

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasinmmal* A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár i Nikotin 
men es egyptomi papir 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

A liiA lt i  ü l n i  —11 lóerejü 5 üléses, 
lIUlvlllW ll nyári tét ível, 2 hengeres, 
4 sebességgel, francia gyártmány, kitűnő 
minőségben 2000 forintért eladó. Kormos 
Gyula és társa bankházában, V., Dorottya- 
utca fi. pz.

V íirra  IaÓHVaV figyelmébe. Tanuló 
V dl 1 V IvdlljvK leányt keresek  hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Citn 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u

Füszerkereskedésnet mának
igen alkalmas ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, j u 
tányosán eladó. Bővebbet IV. kör, Pándics- 
utca 348. szám alatt.

H ‘l t t ? n á l t  Att is i  tüzmentes, okmány- 11 (In/j II (111 v ö  UJ és pénzszekrények, 
valamint eredeti Wiese Frigyes és Wert- 
heim F. és Társa-félét keveset használva, 
ajánl legolcsóbban a „Budapes'i pénzszek- 
rény-raktár<( Budapest, V., Bálvány-u. 6.

Tliiele féle soványitó-tea
hatású különlegesség kövértestüeknek. Egy 
csomag 2 K. Kapható Török József gyógy
szerésznél Budapest, Király-u 12.

Cséplő gép
kezeléshez és fűtéséhez értő egyén

állást keres
Bővebbet a „ZÓ N A “ vendéglőben.

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

magas jutalékkal
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

e o  nagy pince
az István-utczában, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

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

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O  f i l l é r  Vastag betűkből ©  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

IS

délben
IS

IS

d e m ég

e i f e l k o
is

a legszebb 
nyomtatványok

a legjutányosabb 
árban készülnek

K la d e k  és  
H a m b u rg er

k ö n y  v n y  o n sc lú já  b a n .

50 hektoliter
s ille r bor

literenkint

13 k rért e la d ó
Cim a kiadóhivatalban.

Állandó, észszerű és ügyes reklá
mozás minden gyári, kereskedelmi, 
ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, 
rugója, az éltető eleme.

Hogyan, hol és m ikor hirdethető 
a legsikeresebben, legjobban és leg
olcsóbban, megtudható az

Á’talán os Tudósító
hirdetési osztályánál

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerkesztő

BUDAPEST,
VII., Erzsébet-körut 54.

ahol kivá!ó szakértelemmel, od 'adó  
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklámokat az összes budapesti, vi
déki és külföldi lapokban és naptá
rakban.

Palicson
a L e o v ic s -v illá b a n

egy szoba b ú to r ra l
más* a zo n n a l k iadó. " w

C g y  ü z l e t h e l y i s é g
W dr. Szilassy Mór házában, 
Deák-utca 3. szám, k ia d ó .

star Tiszta és jő *saa
csomagolópapír
fig® "  lapunK nyomdájában

I<j ó n k é n t kaphat 5.

Palicson
2  v illa  la k á s

a földműves 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.

Ideiglenes minőségben

a zo n n a li a lk a lm a z á s t
nyer két egyén, kik a

könyvvezetésben
teljesen jártasak 

Cim a kiadóhivatalban.
11T-- -JC »■> ■ I »t .T-i UOTXB-.T\. ».«

L ak ato s m űhely  á tvétel!
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

a d a t R lo p  £ajos-fde
>3 ff

fe-w
átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mű és géplakatos raii- 
helylyé, tovább fogjuk vezetni.

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület 
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gópmunkákat stb.

Elvállalunk tovtbbá 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 ju tá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

B ory B éla  é s  M am uzsich  K álm án
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

enzöe crime
a legfinomabb arcpowádé!

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. — Fehér és rózsaszínben 
1 tégely ára 1 kor. 20 fillér

ff Keleti mosdoViz.
Finom toilette mosdóviz, hasz
nálati utasítással 1 üveg 3 K

Legfinomabb púderek fehér créme 
és rózsa színben o o o o o o o o 
Ő ST Raktár: MILlSSlN ILLÉS gyógyszertára SZABADKÁN.

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




