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Előfizetési árak :
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negyed évre 3 kor. MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 8. ss.

A legújabb tanulság.
A hol a koalíciós nemzeti 

akaratban valahol baj mutatkozik, 
csak egy füttyentés a telefonon 
Budapestre, azonnal rohan a 
fütve tartott lökömobil, s viszi 
a nemzeti akarat gyujtogatóit a 
veszélyeztetett józanodás helyére.

Az eltaszitott húsos fazekak 
utáni vágy fokozódása rémes és 
a dicsőség remény szomjától itta 
sodott. Egyik kéz taszit a másik 
kapaszkodik, egyik láb rug, a 
másik iramodik.

Egy időben nagyon el volt 
terjedve a pécsi bor. Mindenütt 
azt hirdették, kinálták, vették! 
Mindenütt azt itták, dicsérték, 
rúgtak be tőle, lelkesedtek és 
énekeltek hazafias dalokat. Egy
szerre csak kisült, hogy a pécsi 
bor nem szöllö tőkék, hanem 
egy vegyészeti gyár szülöttje, 
telve ingredienciákkal, pláne 
mérges természetű, ólomcukros 
izleltetökkel, szóval, hogy a ha
zafias dalokra lelkesítő pécsi 
bor: — panes! És a lelkesedés 
megszűnt, a hazafias dalok el
hallgattak, a hordók fenekeit 
beverték; a pancsot homok ita
tására használták és a lelkesedés 
forrásának gyára elátkozott várrá 
változott.

Nem tudni hány féle vegyi 
ingredienciából készült az a pécsi 
panes, mert hódított Liptószent- 
miklóson és Bugacon is, de hogy 
több ingredienciából állt volna, 
mint a mai szent koalíció elve 
és nagyobb ártalmára vált volna 
a tőle lelkesedő nemzeti gyo
mornak, mint az az elvi panes, 
melyet most a koalíció vigé- 
cei terjesztenek: abban Tamás 
vagyok!

Ha pedig az elvek pancsának 
ez a gyára füstölgő kémények
kel bírni többé nem fog, kerekei 
nem zakatolnak, a készletben 
tartott permanencia fütött loko- 
mobiljei, az itt ott gyanúsnak 
mutatkozó nemzeti akarat be- 
rugatására, a mint egy füttyszó 
jön a telefonon, útnak nem ira
modnak ? Megfogja látni a világ,

hogy a pancstól kijózanodott 
nemzeti akarat hogyan fogja 
megátkozni az egykori gyár 
igazgató urait, pláne ha a nem
zeti akaratot valami szerencsétlen 
vállalatba fogják beugratni.

Hát hogy egy ilyen körül uta
zott, körül nyaldosott, agyon
beszélt nemzeti akarat kibocsá
tott papírját a világ bármely 
reális bankja kész érték gyanánt 
fogadná el ? Olyan országot, 
vagy olyan bankot mutassanak 
Liptószentmiklós és Bugac nem
zeti akaratban utazó gyárosai. 
Mert a hogy ezt a nemzeti aka
ratot szemeink előtt gyártották 
és a mint ennek a nemzeti 
akaratnak gyártmányait kész 
érték gyanánt hirdetik: az a 
kiabálás nem fog fölhallatszani 
a mennyországba!

A szabadkai országos iparos
kongresszus.

A szabadkai országos iparos kon
gresszus nagybizottsága tegnap este 
tartotta meg Reisner Lajos dr. el
nöklete alatt első ülését.

A százas bizottság tagjai közé az 
egyletek részéről kiküldettek. A gazda
körből: Regényi Lajos, Gyelmis Gerő, 
Varga Gusztáv, Vujkovics Pál, Lend- 
vay Antal.

A függetlenségi kör részéről: Dr. 
Ács Jenő, Márcveiler Antal, Konc 
István, Csizmadia Antal, Krmpotics 
Péter.

A sport egylet részéről: Mamusich 
Bódog, Nojcsek Géza, Pillér Arthur dr. 
Matkovich Miklós, Sztantics György.

A m. á. v. allisztikör részéről: 
Borza Antal, Szűcs Gáspár, Horváth 
Gyula, Árendás Péter, Ardai Zsigmond.

A kereskedő ifjak társulata részé
ről: Freudenberg Zsigmond, Sztoj- 
kovits Dusán, Steinfeld Lipót, Pir- 
nitzer Vilmos, Hauser József.

Reisner Lajos dr. előadta a végre
hajtó bizottság által megállapított 
ünnepségek programmtervezetót, me
lyet a százas bizottság elfogadott 
azzal, hogy szombaton és vasárnap 
délután az ünnepségek programmjába 
a sport egylet versenyei lesznek be- 
véve.

Elhatároztatott még, hogy a női 
ipariskola Igazgatóságát felkérik, ren
dezzen kézimunka kiállítást a kon
gresszus tartama alatt.

Megválasztattak még az elszállá
solási és fogadó bizottságba: Nánay 
Mihály, Filoy Jenő, Moldoványi Jó
zsef, Merzveiler Antal, Mánheim Márk, 
Reiner Mór, Morvav Antal, Scham- 
burg Gyula, Kladek Kázmér, Sztan
tics György, Majland György, Abra- 
sich Mihály, dr. Ács Jenő, Hammang 
József, Láng Simon, Gönczy Károly, 
Sípos Károly, Demidor Imre.

A rendező bizottságba: dr. Demi
dor Imre, dr. Ács Jenő, Borza Antal, 
Kun-Szabó Mihály, Steinfeld Lipót, 
dr. Reisner Lajos, Arnold Pál.

A megválasztott bizottságok a sa
ját kebelükből fogják magukat ki
egészíteni.

Pausies János indítványára elha
tároztatott még, hogy a Puéka ka
szinót és kath. kört is felkérik a 
nagvbizottságban leendő részvételre. 
Arnoldnak, az iparos dalárda alelnö- 
kének indítványára felkérik a kath. 
legényegyletet is a rendezésben leendő 
részvételre.

Regényi Lajos indítványozza, hogy
Szabadka társadalmának minden 
tagját kérjék föl, segítsen a bizott
ságnak abban, hogy az országos 
kongresszus minden tagja érezze ma
gát Szabadkán úgy, hogy eddigi jó 
hírneve csak még jobb legyen.

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

Budapest, ju lius 18.

A szövetkezett ellenzék vezérlő - 
bizottsága által kiküldött két albi
zottság ma elvégezte a reá bízott 
feladatot.

Az egyik bizottság — Apponyi 
Albert gr., Andrássy Gyula gr. és 
Polónyi Géza — mint értesülünk, 
olyan határozati javaslatot szövege- 
zett meg, amelyben általános voná
sokban válaszol a Fej érváry-féle kör
rendeletre.

Különösen azt a pontot élesítették 
ki, amely a törvényhatósági határo
zatok megsemmisítésére vonatkozik. 
A határozati javaslat szerzője Apponyi 
Albert gróf, aki ma délelőtt Andrássy

gróf palotájában találkozott Andrássy 
Gyulával és Polonyi Gézával s fel
olvasta nekik az általa megszövege
zett határozati javaslatot. Különös 
súlyt helyezett arra, hogy eloszlas
son minden olyan feltevést, amely 
leszerelésről szól.

A másik bizottság határozatát még 
az éjszaka folyamán Polónyi Géza 
fogalmazta meg. Ebben már rész
letes irányítást adnak a passzív 
rezisztencia folytatására.

A délután összeülő vezérlőbizott
ságon mindkét határozatot alapos 
megvitatás alá veszik s C3ak azután 
bocsájtják a nyilvánosság elő.

A háború.
London, jul. 18.

A „Standard“ jelentése szerint a 
japánok 125 mértföld hosszúságú 
sztratégiai vasúti vonal építésére 
szükséges teljes anyagot és három 
ezer kulit raktak partra. A Szacha- 
linban levő japán haderő teljes 
száma 14.000 fő.

London, julius 18.
A Standard pótervári levelezője 

jelenti: Bár ha hivatalos részről még 
semmi sem jutott a nyilvánosság elé 
azokról a föltételekről, melyek alatt 
Japán a békét megkötni hajlandó 
volna, nagy valószínűséggel lehet 
következtetni, hogy a tárgyalások 
főképpen a hadikárpótlás összege is 
a körül forognak, hogy Oroszország 
azt milyen formában hajlandó 
elfogadni. Az orosz kormány fen- 
tartja azt a fikciót, bogy hadikár
pótlást semmi szín alatt sem fizet, 
de ez csak a közönség áltatására 
való, mig tényleg keresnek valami 
formát, melynek a leple alatt meg
alkudhatnak. Hogy az orosz kor
mány három hónap óta meny
nyit engedett már az ő álláspont
jából, kitűnik abból is, hogy már a 
hadikárpótlás összegének és a had
sereg újjászervezésére a háború után 
szükséges összegek beszerzéséről ta 
nácskoznak és tárgyalnak. Egy né
met szindikátus ajánlkozott is arra, 
hogy a szükséges pénzt előteremti. 
Witte nem nagy optimizmussal 
megy a béketárgyalásokra, mert kor
látolt meghatalmazással ruházták fel.

Weitzenfeld Márezell
kender, kőtél, zsineg zsák, ponyva és lépokróc raktára
T elefon  szám 190. SZABADKA K ovács-utca 291 .

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. és Vízmentes
a .-.' r. I . . = =  rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól. ===============
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_____________BACSMEGYE1 NAPLÓ.

A hadügyminiszter a harctérről ér
kezett táviratokat mutatott Wittónek, 
amelyekben I.inevics azt mondja, 
hogy a béketárgyalásokat a legkö
zelebbi harc eredményétől tegyék 
függővé.

_  2 _ _______ = = =

Látogatás Hegyi Arankánál.
Néhány nap előtt riasztó hírek 

keltek szárnyra Hegyi Arankának, 
a magyar operettjáték-stilus megte
remtőjének állapotáról. Az egyik hirt, 
hogy a művésznő lábát amputálni 
kell, megcáfolták, de arról az újabb 
keletű hírről, hogy a primadonnát 
súlyos szembaj fenyegeti, kevesen is 
tudtak, hallgattak is róla. Beszélték, 
hogy Hegyi Aranka szemének látó
idegei megbénultak és orvosa meg
tiltotta a szabad levegőn való tar
tózkodástól.

A művésznőt, aki gyötrő reumája 
ellen Pöstyénben keres gyógyulást, va
sárnap fölkereste egyik fővárosi hir- 
lapiró a fürdőhelyen, az orvosi vil
lában levő lakásán. Rendkívül meg
örült, hogy ebben a szomorú áliapo 
Iában is gondolnak reá.

— Most jöttem ide a földszintre 
az emeletről, — mondotta a művész
nő — odafönn az erős léghuzattól 
szemgyuladást kaptam. Mint Hálja, 
nincs komolyabb bajom, csak éppen, 
hogy néhány napig nem szabad meg
erőltetnem a szememet. A nagy be
tűket azért olvasom, no meg a lapok 
színházi híreit. De arra a sok-sok 
kedves levélre, amelyet a rólam ter
jesztett hir után ismerősöktől, bará
toktól, tisztelőimtől kaptam, egyelőre 
képtelen vagyok megfelelni.

Azután elmondotta és mindvégig 
az ő bájos élénk modorában, hogyan 
kezelik, mint halad előre a gyógyu 
lásban és mik a jövendő tervei. A 
fürdőben nagyon szeretik persze kér
ték is. hogy lépjen föl a helyi mu
latságon, amire természetesen nem 
vállalkozhatik.

— Most közönség vagyok. Eleljá- 
rogatok a német színtársulat előadá
saira és sokat tapsolok az operett
énekesnőknek. Nagyon ügyesek ezek 
a bécsi leányok. De hát maguk nem 
erre kiváncsiak, ugy e, hanem arra, 
hogy mi lesz velem. Hála Istennek, 
most már sokkal jobban vagyok. A 
kúra kegyetlen megpróbáltatásai után 
annyira javultam, hogy 12— 15 percig 
fáradság nélkül tudok már járni. 
De még pihennem kell utána. Cso
dálkoznak is rajtam a betegek.

Jaj, ha látná, micsoda sziszegések 
vannak itt, ha felhő borul az égre. 
Mindenki idegesen kapkod a lábaihoz, 
siránkozó hangon panaszkodik s 
ilyenkor az én itteni ismerőseim 
hozzám jönnek. Én aztán addig be
szélek, addig szórakoztatom őket, 
hogy megfeledkezünk mindnyájan a 
fájdalmainkról.

Azután a közel jövőről beszélt.
— A nyarat itt töltöm és mind

addig, amig táncolni nem tudok, 
nem mozdulok el innét. Azután haza
megyek a Népszínházhoz, ahová még 
két évre szóló szerződés köt. Ha 
lejátszom ezt a két esztendőt, valami 
másba kezdek. De ne ijedjenek meg, 
csak három évig akarok szinészkedni, 
össze-vissza tehát öt esztendeig. 
Azután? . . . Azután nyugalomba 
megyek . . . Különben tudják-e, hogy 
az idén jubilálok? Huszonöt éve 
vagyok már színésznő . . .

Halkan sóhajtott a primadonna, 
majd a pestiekről, a legújabb dol
gokról s különösen Prielle Korné
liáról kérdezősködött.

— Az a Hoske ur, mondotta a

művésznő, nagyon ügyes műgyűjtő. 
Egy értékes székem volt és az ón 
nevemben, de minden fölhatalmazás 
nélkül elkérte a szobaleányomtól, 
aki oda is adta neki. Azóta a színét 
se láttam.

Két arcképet mutatott a prima
donna. Szépséges, bájos leány fejek: 
Hegyi Aranka leányainak arcképe.

Az egyik mindenáron doktor akar 
lenni; orvos. A másik szerényebb. 
Asszony akar lenni, semmi egyéb.

Hosszasan, szeretettel nézte a fo
tográfiákat.

Bucsuzáskor szelíd mosolygással 
szólt reám:

— Aztán máskor ne Írjanak rólam 
olyan rossz — kritikát.

Bizony, Hegyi Aranka a fájdalmai 
elviselésében is művésznő tud lenni.

Perczel Dezső fia.
Önveszélyes őrült a bajai kórházban.

A bajai városi közkórház legszo- 
morubb, legrettenetesebb osztályának, 
az élőhalottak termeinek, az elme
gyógyintézetnek uj lakója van szom
bat este óta. Perczel Dezső fia, Aurél 
a bajai elmegyógyintézet uj betege. 
Szombaton este került oda az ifjú 
ember, különös körülmények között.

Két decsi földraives jött szomba
ton a bajai vásárra a tuladunai erdőn 
át. Amint lovaik az utón porosz- 
káltak, az egyik földmives az erdő 
sűrűjében egy fiatal embert látott 
heverni. Odamentek megnézendő ki 
az. Többszöri felszólítás után sem 
válaszolt nekük és már ott akarták 
hagyni, mikor látták, hogy a fiatal
emberen nincsen ing és milliónyi 
szúnyog lepi el a testét. Megfogták 
hát és vezetni kezdték. A fiatalem
ber minden ellenkezés nélkül követte 
őket. Ezek behozták Bajára és itt 
átadták a rendőrségnek. Scheibner 
Gyula rendőrkapitány átvette a fiatal
embert és faggatni kezdette kiléte 
felől. Itt minden ellenkezés nélkül 
elmondotta, hogy ő Perczel Dezső fia 
és Aurél a neve. Hazulról, Bonyhád- 
ról már pénteken megszökött és 
azóta áz erdőben bolyongott. Pénte
ken este lefeküdt a töltésre, de mesz- 
sziről meglátta a .keresésére indult 
kocsisaikat és akkor beszökött a 
sürü erdőbe, hogy meg ne találják. 
Amióta hazulról megszökött, egy 
falatot sem evett.

Jobb kezén az ütőér fölött a bőr 
fel volt vágva és balkezén ugyanaz 
a hely be volt kötözve. Scheibner 
rendőrkapitány kérdésére elmondotta, 
hogy megakarta magát ölni, ezért 
kivette órájából az üveget és ezzel 
vágta fel a bőrt.

Scheibner Gyula rendőrkapitány 
rögtön enni és inni adatott a sze
rencsétlen ifjúnak és kiszállítana a 
közkórházba. — Aztán sürgönyözött 
Bonyhádra a Percei családnak. Innét 
csak vasárnap jött meg a válasz 
amely igy hangzott: „Percei Aurél 
önveszélyes őrült, kérem, helyezzék 
el a kórházba további intézkedésig. 
Kérek jó bánásmódot, lehetőleg külön 
szobát".

Azóta abban a szomorú házban 
van a szegény Percei Aurél.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

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

J u liu s  23. A szabadkai sport egylet 
íootball-rersenye a szegedi athletikai klub 
csapatával a városligetben.

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

— Szem élyi hír. Bezerédy István • 
főispán ma több napi távoliét után i 
Szabadkára visszaérkezett.

— Szabadságon. Szalay Mátyás 
főkapitány ma kezdette meg hat heti 
szabadságát.

— A vidéki hírlapírók szer
vezkedése. A Vidéki Hírlapírók Or
szágos Szövetsége Szávay Gyula el
nöklése alatt vasárnap ülést tartott 
Szegeden és a hivatásos újságírók 
szervezkedésével foglalkozott. A szö
vetség hivatalosan nem támogatja a 
sajtó munkásainak szociális mozgal
mát, hanem olyasféle határozatot 
hozott, hogy minden szellemi hival- 
gástól ment zajtalan működéssel ezen
túl is gyűjteni fogja a testület anyagi 
és erkölcsi tőkéjét. A szövetség nem 
tesz különbséget hivatásos és nem 
hivatásos újságírók között, tehát to
vábbra is fölveszi kebelébe az ügy
védeket, tanárokat, kamarai titkáro
kat stb. Végül kimondotta az érte
kezlet, hogy a hírlapírói munka anyagi 
értékesítése érdekében megindított 
mozgalommal szemben nem veszi fel 
a küzdelmet.

— Igazgató választás. A „Baja
vidéki Takarékpénztár r. t. igazgató
sága az intézet ügyvezető igazgató
jává Markovits Edét, egyik ceglédi 
pénzintézet ügyvezető igazgatóját vá
lasztotta.

— Becsukják az adópénztárt.
Az óbecsei községi képviselőtestületi 
gyűlésen egy kis parázs alkotmány 
védő politika hangzott el. A jegyző 
bejelentette a vármegye tiltó hatá
rozatát az adószedésre és újonc 
előállításra vonatkozólag, a mikor 
Vejnovits dr. azt ajánlotta, hogy az 
önként jelentkezőktől el kell fogadni az 
adót. Mert a népnek most lesz pénze 
és ha nem fizet most, télen a pár
náját, házát licitálják tőle. Terék 
dr. kioktatni kívánta a népet, 
hogy az adóra szánt pénzét tegye 
betétül a bankokba. Galambos dr. 
azonban azt indítványozta, hogy zár
ják be az adópénztárt és az adó 
pénztáros más munkakörben alkal
maztassák, mig az ex lex tart. Ezt 
el is fogadták. így hát Óbecsén az 
adót fizetni akaró zárt ajtóra talál.

— Meghívó. A „Szabadkai Kör“ 
f. hó 19-edikén, szerdán délután 6 
órakor a Domszky-féle vendéglőben 
közgyűlést tart, melyre a tagokat ez 
utón is tisztelettel meghívja Lénárd 
István, e. i. elnök.

— A Potemkin hajó. négy állí
tólagos menekültje érkezett tegnap 
délelőtt a Dnnagőzhajózási társaság 
egy hajóján Galac—Orsován át Újvi
dékre. Az újvidéki rendőrség az állí
tólagos menekültek kilétének meg
állapítása iránt a szükséges lépéseket 
megtette, miután valószínű, hogy az 
illetők szélhámosok.

— Uj árm entesitő társulat. A
minisztérium jóváhagyta az alapsza 
bályait annak az uj ármentesitő 
társulatnak, amely óbecse—aracs — 
péterrévi ármentesitő-társulat címén 
Óbecse székhelylyel alakult. Az uj 
társulat az ármentesitést ez év őszén 
megkezdi és pedig úgy, hogy a költ
ségeket az érdekelt községek előlege
zik. Az uj ármentesitő társulat nagy 
előnyöket fog biztosítani különösen 
Óbecsének, mert közvetlen a község 
alatt elterülő ezer holdnyi remek 
szántót kap Óbecse, ami évente közel 
80 ezer korona évi jövedelmet biz
tosit. így aztán Óbecsón, ahol már 
105% pótadó is volt, jövőben teljesen 
megszűnik a pótadó, vagy elenyé
szően kevés fog lenni.

— Salgó Jakab dr. egyetemi ma
gántanár, a ki a lipótmezei állami 
elmegyógyintézetnek több mint 20

éven át főorvosa volt, ezen állásától 
megvált, hogy tudományát és tapasz
talatait mint ideggyógyász bocsássa 
a szenvedő emberiség rendelkezésére. 
Ennek megfelelőleg Salgó dr. augusz
tustól fogva Budapesten fog lakni. 
Kristóffy JózBef belügyminiszter, mi
dőn Salgó dr.-t saját kérésére állásától 
felmentette, hozzá intézett leiratában 
meleg köszönetét fejezte ki neki 
„a teljesített szakszerű, buzgó, ön
feláldozó és az elmebetegápolás te
rén kifejtett humánus működéséért*. 
Salgó dr., aki különben szerzője az 
„ Elmekórtan“ tankönyvének, mely 
úgy magyarul, mint németül több 
kiadást ért meg és »A szellemi élet 
higiéniájának", tagja az igazságügyi 
orvosi tanácsnak, a mely minőségét, 
valamint egyetemi tanári működését 
a jövőben is fenn fogja tartani.

— Szárazság. Más néven nem 
lehet nevezni a gazdálkodás szomorú 
nyári betegségét. Csakugyan itt van 
a szárazság, ha helylyel-közel itt-ott 
hull is kevés eső. Már két hete el
múlt, hogy nem látott esőt a szom
jazó föld s e nagy melegben az éji 
harmat is kevés. A cséplésre alkal
mas az idő, az erős meleg a szőlő
nek is hasznos, de a kapás vetemé- 
nyek már is erősen megsínylették. 
A kevésbé viztartó földeken nagyon 
meglátszik a hanyatlás, igy a kuko
ricánál és a paprikánál is.

— Komlótermesztésí tanfolya
mok. A Bácskai komlótermesztők 
egyesülete julius hó 22-én Hódsághon, 
23-án pedig Kiszácson egy napos, 
úgynevezett sétáló tanfolyamot ren
dez komlótermesztők '.részére, ame
lyen szívesen látnak minden érdek
lődőt. Kiszácson mütrágyázási kísér
leteket és egy uj szerkezetű komló- 
száritót is bemutatnak működés 
közben.

— H irdetm ény. A folyó őszi gya
korlatok alkalmával összpontosuló m. 
kir. honvéd és beosztott közös had
seregbeli csapatok részére Ferendia, 
Klopodia, Királyhegye, Román-Bog- 
sán, Lugos és Arad közötti terület 
kiszolgáltatási állomásokon szükség- 
lendő kenyér, zab és szénának ver
senytárgyalás utján leendő biztosítása 
iránt 1905. évi julius hó 27-én dél
előtt 11 órakor Buziáson a község
házán ajánlati tárgyalás fog tartatni. 
A tárgyalásban részt venni óhajtók 
kizárólag Írásbeli ajánlatokat jelzett 
idóre annyival is inkább adják be, 
mivel később érkező ajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni. A szállí
tási feltételek füzete naponként dél
előtt 9 órától 12 óráig a m. kir. sze
gedi II. honvéd kerületi parancsnokság 
hadbiztossági osztályában, továbbá 
fent megjelölt községi elöljáróságok 
hivatalos helyiségeiben bárki által 
megtekinthető. Az ajánlati minta — 
mely a kiadott hirdetményen foglal
tatik — a honvéd lovas laktanyában 
levő honvéd állomás parancsnok
ságnál a hivatalos órák alatt bete
kinthető.

— Vidéki zsebtolvajok. A rend
őrség ma a város területén csavar
gáson érte Bébics István és Jovano- 
vics Károly ismert újvidéki illetőségű 
zsebtolvajokat. Egyelőre őrizet alá 
vették s rövid utón illetőségi he
lyükre toloncolják mindkettőjüket.

1905. julius 19.
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— Plncetttz. Tegnap este 8 óra 
tájban a Rudics utcában levő Sugár 
Manó-féle ház pincehelyiségében meg- 
gyuladt egy szalmaszék és néhány 
deszkadarab. A tűzoltóság nagy appa
rátussal vonult a veszélyeztetett ház
hoz, de néhány pillanat alatt elejét 
vették a komolyabb tüzveszedelem- 
nek.

— Gyanús halál. Tegnap délután 
félig önkívületi állapotban levő egyént 
találtak a rendőrök az utcán s a 
városháza udvarára szállították, hol 
még annyit meg tudott mondani, 
hogy Gráf Mátyásnak hívják, 26 éves 
kádársegéd. Azután a kórházba szál
lították, hol csakhamar agóniába 
esett s még a délután folyamán 
kiszenvedett. A holnap délelőtt meg
tartandó rendőri boncolás lesz hi
vatva megállapítani, hogy a gyanús 
körülmények között történt halálo
zásnak közvetlen oka mi volt.

— Meglopott rendőr. Érdekes 
eset történt Péterrévén. Mint levele
zőnk írja, az utcán egy gyanús csa
vargót vett észre a cirkáló rendőr 
és igazolásra szólította fel. Bevezette 
a rendőri szobába és ott elkérte 
irományait a gyanús vándorlónak. 
Mig ennek könyvét, irományait né
zegette, ez alatt az ügyes csirkefogó 
kilopta a rendőr óráját, láncostól. 
Az eltűnt tárgyak hiányát csak este 
felé vette észre a rendőr, de már 
akkor a gyanús alakot nem csíphette 
el, csak annyit állapíthattak meg, 
hogy Ada felé vette az útját.

— Ki a hibás. Ma délelőtt 
Krnyájszki Lazarev István azon pa- 
naszszal járult a rendőrség elé, hogy 
Milán nevű fia életveszélyesen fenye
gette, sőt rá is lőtt s karját a golyó 
meghorzsolta. A beidézett fiú azon
ban atyját vádolta meg, hogy örökös 
rettegésben tartja a háznépét, mindig 
üti veri s ezért gondnokság alá is 
akarják helyezni. A megindított vizs
gálat fogja kideríteni, hogy melyi
küknek volt igaza.

— Hírhedt tolvaj Szabadkán. 
Görög Béla a Szegedről ide trans- 
ferált többszörös betörő még min
dig rendőrségünk foglya. Ma meg
találták a zálogházban azt az arany
láncot, melyet özv. Kreucer Józsefné 
lakásáról lopott el. A tolvaj ugyan
akkor egy Josef Kreucer bevéséssel 
ellátott nickel órát is magával vitt, 
amelyet állítása szerint egy isme
retlen embernek adott el. A károsult 
most ezúton fordul az óra jelenlegi 
birtokosához, hogy a családi ereklyét 
képező órát a vételáron felüli 20 
korona ellenében juttassa hozzá 
vissza.

— Akik pezsgőre szomjaztak. 
Klein József II. köri füszerkereskedő 
hétfőn reggel észrevette, hogy az 
üzletével összeköttetésben levő pince- 
helyiségben tolvajok jártak s onnan 
35 üveg Törley pezsgőt s 10-12 
üveg szilvoriumot szállítottak el. A 
nyomban megindított vizsgálat kide
rítette, hogy a pezsgőre szomjazott 
tolvajok két Ízben egymásután, va
sárnap és hétfőn éjjel tettek láto
gatást a pezsgős üvegeknél. A tol
vajok már mégis vannak Gruin Vla- 
diszláv, és Nagy Sándor Béla lakatos 
inasok személyeiben és a pezsgő 
nagy részét is még érintetlenül ta
lálták meg náluk.

— F igyelem ! Igen fontos a ház
tartásra. Tekintettel azon körül
ményre, hogy ezentúl üzlethelyisé
gemért házbért nem fizetek, elhatá
roztam, hogy az igen tisztelt vevő
közönséget nálam eszközölt vásár -

lásoknál különös kedvezményben 
fogom részesíteni és az összes áruk 
eddigi árait 5 százalékkal redukál
tam, mint például az I. rendű fehér 
cukrot 40 kr.-ra, a 0 ás lisztet 14 
kr.-ra, valódi amerikai petróleumot 
18 kr.-ra, denaturált szeszt 24 kr.-ra, 
1 csomag gyertya 500 gr. 38 kr.-ra. 
Kávéknál klg.-kint 10, rizseknél 2, 
rum és szeszes italoknál 10 százalék 
engedmény. Azonkívül minden vevő, 
aki nálam részletenként is 50 ko
ronáért vásárol megkapja dijmentes- 
sen életnagyságu arcképét. Szives és 
számos látogatását kéri Sugár Manó 
Rudics utca a világhírű Pilseni üveg 
sör egyedüli lerakata. Megrendelés 
házhoz szállitatik. Felvidéki málna 
szörp a legjobb minőségben.

— Ha jól 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.

A gyümölcs befözfs titHa
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salicyl néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
is 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 Amer kai Gyü
mölcs Salicylt az Or. szlán véd 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann és 
V cliner (Zalán Béla utódai) drogua 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

Tiszta és ja
tsowagotópapit

lapunk nyomdájában
^PóttKént K Kapható.

£l5ő szabadkai

Bernstein-féle
kitűnő VizesugorKa- is
saVanynpapriHa-HonserV

Hászitáse 1. Kör, Kölesein., a Volt 
régi S chönste in -fé tc  ecet-gyár. 
- - - - - - - - S a l á t  h á z . - - - - - - - - -

ECET-eszenc
amelyért kezeskedem, hogy benne az
ugorka és paprika állandó  
és k i v á l ó  k e l l e m e s  izii.
Egyúttal értesítem a n. é. közönséget, 
hogy nálam naponta friss vizes- 
-------  ugorkát lehet kapni. -------

—  Szives pártfogást kér
Bernstein JEniil.

Pétervár, jul. 18.
A kormány hivatalos lapban köz

leményt ad, melyben többek közt a 
kővetkezők állanak. A tifliszi vasúti 
műhelyek orosz munkásai, számsze- 
rint ezeren az agitátorok rendszeres 
üldözésének céltáblája voltak a vá
rosi zavargások alkalmával 14 ikén 
gyáva merényletet követtek el a 
munkások ellen, kik ellenszegültek a 
forradalmiak üzelrneinek. Reggel 8 
órakor húsz munkás betegedett meg, 
akik először élvezték a nékik készí
tett teát. Valamennyin mérgezési tü
neteket észleltek. 10 en közülök meg
haltak, mig mások súlyosabban meg
betegedtek A teafőző edények fene
kén arzenikumot találtak.

Pétervár, jul. 18.
(Pétervári táv. ügyn.) Az idén 

475.246 embert hívtak be tényleges 
szolgálattételre.

Pétervár, jul. 18.
Finnországban julius 14-től julius 

16-ig több foglalkozási ág kongresz- 
szust tartott, melyen elhatározták, 
hogy mozgósítanak minden demo
krata elemet, hogy tüntessenek Buli
gin birodalmi képviseleti terve ellen, 
úgy mint egyáltalán minden olyan 
népképviselet ellen, mely nem az ál
talános szavazati jogon, nemzetiségi 
és felekezetiségbeli különbség nélkül, 
nyugszik.

TÁ V IR A TO K .
A dunai flottila.

Melk, julius 18. A dunai flottila, 
mely most gyakorlatokat tart a Du
nán, neki ment a ponton hídnak és 
az egyik pontont kilyukasztotta. A 
flottila parancsnoka azonnal meg
térítette a kárt.

V izbefult ném et lró .
Berlin , julius 18 Dr. Grottevicz 

negyven éves iró, ki több természeti 
munkát és regényt irt, vasárnap este 
egyik barátjával Berlin közelében für- 
dött s miközben a viz alá bukott, a 
tó fenekén lévő vízinövényekbe bele 
akadt s ottveszett, mielőtt segítsé
gére siethettek volna.

Öngyilkos le lk ész .
Budapest, julius 18. Török József 

ócsai református lelkész ma éjjel az 
István-szanatóriumban, hová gyógy
kezelés végett vétette fel magát, 
öngyilkosságot követett el. Fejjel le
felé leugrott az első emeletről s az 
utca kövezetén agyonzuzta magát. 
Gyógyíthatatlan betegség késztette 
erre a szörnyű lépésre.

REGÉNY CSARNOK.

Németből: KörmUezy Ernő. 40.
Mihály fagyos tekintettel bámult 

Germainere.
— Genialis gondolat, — szólt oda 

gúnyosan.
Az a szerencsétlen ajkába harapott.
— Oh Mihály! kiáltá, ne hívd ki 

az ég bosszúját fejedre. Ne ingereld 
ezt a démont tovább. Mit tegyek, 
hogy meglágyítsam szivedet? Tán 
nem tudod, hogy ismerem a clamarti 
titkot? Hogy tiz év óta szövöm kö
rötted a hálót, melyből csak egy 
kiutad van még csupán.

— Szeretném tudni, mit tettem, 
hogy megtorlással fenyegetsz.

—Ha! Még kérdezni mered? kiáltó 
Germaine. Gondolj Poll báróra, gon-

dőlj Nida hercegnőre, Karpolesz fe
jedelemre, gondolj a Márkus cigányra.

— Elég. Hagyd abba, szólt fogait 
csikorgatva, tudod, hogy járt a her
cegnő, hát vigyázz, hogy hasonló 
sorsa ne jussál.

— Hal Te félsz! kiáltó ujjongva 
Germaine, te reszketsz, sápadozol.

— Talán, szólt metsző gunynyal, 
csakhogy mikor Nida halványodni 
látott, tudta, hogy mi az, ami elűzte 
arcomról a vért.

— Oh te megátalkodott gonosz
tevő, kiáltá borzadva Germaine, ki 
tudná kiismerni a te fekete lelkedet.

Mihály arca hirtelen elkomorult. 
Haragja eloszlott ugyan, de azért 
nyugtalanul járkált az utón ide-oda 
egy ideig. Egyszerre megállt az 
asszony előtt s megragadta karját.

— Gonosztevő, ismételte újra, igen. 
Aki lelkembe tudna látni, megbor
zadna tőle. Igen, én öltem meg Kar
polesz herceget, én pusztítottam el 
leányát is. a szép Nidát, sötét éj 
volt, oly alkalmas az öldöklésre, az 
öreg leányáért, amaz apja életéért 
könyörgött, és előbb Nidát öltem 
meg, hogy apja lássa, mint adja ki 
lelkét.

— Iszonyú, susogta Germaine.
— Iszonyú? Hát. És te még 

bosszúról mersz beszélni ? Hát menj 
el Miréil faluba s kérdezd meg lakóit, 
mint bánt el a herceg 25 év előtt 
Márkus cigánynyal. És ha kérdezik, 
hogy mi lett belőlem, mond el ne
kik, hogy attól a naptól fogva, a 
hogy Márkus a Palmári herceg ne
vét vette föl, kőkemény lett a szive, 
hogy kiirtott belőle minden emberi 
érzést, hogy mindent elpusztított, a 
mi útjába került, hogy már többé 
nem hisz barátságot s szerelmet, s 
hogy soha sem is ismert.

— Mihály!
A herceg elhallgatott egy ideig.
— És mégis, szólt aztán újra, 

egyszer viszontszerelemre találtam. 
Szép. csodaszép volt az az asszony, 
hogy mikor szemébe néztem . . .

— És ki volt e nő, kérdé Ger
maine lihegve.

— Most már nem emlékszem rá.
— Próbáld meg. Gondolj vissza.
— Miért? Elmúlt, öreg vagyok 

már s a szerelem az ifjúságé.
— Tehát elszakadsz tőlem ? kérdé 

Germaine, utolsó szavamat sem hall
gatod meg?

— Újra fenyegetni akarsz?
— Kérni akarlak, esdve kérni.
— Már késő. Még a hóhér sem 

ijeszthet meg; az utolsó fillérig 
visszaakarom fizetni az emberiség
nek a rosszat amit nekem okozott.

— Ez utolsó szavad?
Mihály vadul nézett a szerencsét

lenre.
— Ne felejtsd el, mit szenvedett 

Karpelesz, mi volt Nida sorsa. Utamba 
ne kerülj, mert megkeserülöd.

E szavak után elhagyta a szobát 
s lesietett a lépcsőn. Reggeli három 
órakor ért szállására, hol egy leve
let nyújtott át neki az inas. Elol
vasta a kezdetleges írással odavetett 
pár szót:

„Elutazom. Gyanús madarakat lát
tam a ház körül. írj Omburk-ba.

Nem irom magam alá.<
A herceg aláirás nélkül is tudta, 

kitől jött e levél. Meggyujtotta a 
gyertyavilágnál s bevetette a kan
dallóba.

(Folyt, köv.)

1*05. julius JA).

Felelős sxerkesstő: 
D U O O V I C H  I V K E .  

Laptulajdonosok: A Z A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.
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Napi egy órai
m u n k á v a l

so k a n
kereshetnek havonta

KIS HIRDETÉSEK.
Minién szó 3  f i l l é r  Vastag,betűkből @ 
f i l l  é r  Lee kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

2000 kor. hozománnyal " S '
izr. vallásu nö, férjhez menni óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H. H.> 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kérünk.

Ka p ÁL fiú P karban levő, uj külső gu- 
IIVI vK|ldl mikkal, 36 írtért eladó. 
Kölcsey-utca 238. sz

egészen uj fényképező gép “í r
szereléssel jutányosán eladó. Megtekinthető 
Áuyos-utca 101. szám alatt délutánonként 
1—3 óráig.

C ircus Vic to r
Szabadkán a gabona piacon (villamos vasúti végállomás).

M a szerd án , ju l iu s  h é  1 9 -é n
ELSŐ NAGY KOMIKUS- ÉS BOHÓC-ESTÉLY.
W »4Hni iKar. az aa |6)|B n 1 BT ffalattatí fs m£WÍjzi mfijor!

M arositz  bohóc és az 
ostoba Á goston  tréfás belépője.

JUAN BROZZA,
bohóc, mint spanyol bikaviador.

mint mtlovagló.

forintot
Bővebb felvilvilágositást nyújt a 

kiadóhivatal.

W E IS Z  ALBERT
b o r b é l y

es

f o d r á s z
terme Újvidéken,
F u ttak i-u tca  19. szám.

K e r e s t e t i k
a helyi viszonyokkal ismerős

nénzboszedS
es

g y  n ő k
S ter n  A d o lf
letébe.

varrógép üz-

Föld eladás!
A  h a l a s i  h a t á r b a n  

Pirtó-pusztán
■Kar a p i r l í i  V a j m i  i l l ő -  
n i s h o z  f f l i r a  J í r á j46 hold

1 S O O  0 - ö l é * v e l

j á r á s f ö t  d
nagyon kedvező / J n J A  
feltételek mellett C lí t U v .

Bővebb felvilágosítás kapható a 
tulajdonosnál;

S zek u lesz  P é te r
füszerkereskedő Halas.

Levélbeli megkeresésekre azonnali 
válasz kapható.

Texa?-Tcx csoport.
Cimbal lAryni Unifc jutányos feltéte- 

Ivólll lek mellett Balázs Jó
zsef cimbalom tanító VI. kör, Kálmán u. 
309. szám.

|pAíl<lttr7ftl ÍT3 kerestetik 200 korona II UUaaZiUlgd óvadékkal előkelő iro
dába azonnali belépésre. — Ajánlatok 
„Szorgalmas" jeligével a Bács negyei Napló 
fiékkiadóhivatalához clinzeadök Újvi
dékre.

250 0 — 3000 liter “ ' j ö  m io "
ségü, 16—18 kr. literje eladó. Cima kiadó- 
hivatalban

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rinni könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasiummal. A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktárt Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, 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 u t o m o b i l14~ u  ,óereJu 5 ülése.,íitllv Iilv M II nyári tét ível, 2 hengerei, 
4 sebességgel, francia gyártmány, kiiönö 
minőségben 20M forintért eladó. Kormos 
Gyula és társa bankházában, V., Dorcttya- 
utca 6. sz.

Varró leányok leáuyt ken
Tanuló 

keresek hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u

Püszerkereskedésnek v,g?ms
igen alkalmas ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, ju 
tányosán eladó. Bővebbet IV. kör, Párdics- 
utca 348. szám alatt.

Használt és nj
valamint eredeti Wiese Frigyes és Wert- 
heim F. és Társa-félét keveset használva, 
ajánl legolcsóbban a „Budapes i pénzszek- 
rény-raktár’1 Budapest, V., Bálvány-u. 6.

Thiele-íéle soványito-tea S ;
hatású különlegesség kövértes tüeknek. Egy 
csomag 2 K. Kapható Török József gyógy
szerésznél Budapest, Király-u. 12.

50 hektoliter
s ille r  bor

literenkint

1 3  k r é r t  e l a d ó
Cím a kiadóhivatalban.

Ideiglenes minőségben

azonnali alkalmazást
nyer két egyén, kik a

könyvvezetésben
teljesen jártasak 

Cim a kiadóhivatalban.

Az ostoba August W illiam ,
mint trarabolin ugró. Mr. C h a c ta  C h a r ii.

A világhírű spanyol bohóc Juan Brossa idomí
tott háziállataival, kutyák, majmok és tyuk stb.

Először! S a r d i n i a !  r  a  b  1  ó  l e  Először 1
bohózatos történeti némaképlet balettel. Előadva az egész társulat által.

Továbbá föllépte a legjobb müvíszek és művésznőknek, úgyszintén 
elővezetése a legjobb idomított lovaknak.

K e z d e te  8  órak or .
Jegyek előre válthatók a dohánynagytőzsdében és este 6 órától a cir

kuszi pénztárnál.

Holnap, csütörtökön, julius 20 án

e l ő a d á s
uj műsorral.

£  ló ad ó m  u tán  v illa m o s  va sú t k ö z le k e d ik .
W n lv ó r í i lr  • Száraozott zártszék 2 K, I. hely P60, ÍI. hely P20, III. 
I in j C lI  ( i lv . heiy so fillér, karzat 40 fillér. Katonaság őrmestertől le
felé és 10 éven aluli gyermekeknek (a számozott és I. sor zártszékek 
kivételével) fél árak; karzat 30 fill. Vasár-és ünnepnap este rendes helyárak.

Estenklnt 8 órakor nagy előadás. — Számos látogatásért esedezik, 
teljes tisztelettel C eilta  V ik to r  igazgatónő.

L a k a t o s  m ű h e l y  á t v é t e l !
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

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

néhai Fiilöp lajos-féle

épület ís lakatos műhelyt
átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mü és géplakatos mü- 
helylyé, tovább fogjuk vezetni.

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

Elvállalunk tovibbá 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

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

az István-utczában, dr. Blum- 
fóle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

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

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

„Bácsm egyei Naplódra
mindennap lehet előfizetni

villamerőre

Eladó
10 kapa

szolid
term ésse l, K e l e b i  á n  
v a sú ti á llom ás m e lle tt .

Cim a kiadóhivatalbán.




