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Batthyány-utcza 3. sz.

A póttartalékosok behívása.
Mukics Simon országgyűlési 

képviselő vezércikket irt, mely
ben a véderő törvényből idézve 
akarja kimutatni, hogy a város 
első tisztviselője, vagy helyet
tese törvényt sértett, mert a 
városhoz érkezett katonai be
hívókat, melyek az állomány 
kiegészítésére szóltak, kézbe
sítette.

Foglalkoztunk már egyszer 
ezekkel a behívókkal; most is
mételten kell velük foglalkozni. 
Ezek a meghívók, igaz, állo
mány kiegészítésre szólnak, de 
minden évben kibocsáttatnak, 
minden királyi rendelet nélkül, 
hogy a behivottakkal pótolják 
a hiányzó iétszámot, amely 
hiány vagy halálozás, vagy sza
badságolás, vagy időközben tör
tént elbocsátás folytán támadt 
a hadsereg békelétszámában. 
És ezek a behívók csak 28 napra 
szólnak.

Hasonló természetű behívá
soknak ez az évenkénti megis
métlése királyi rendelet nélkül, 
s ezen behívóknak éven kint 
megismétlődő kézbesítése a tör- 
vényhatósógok részéről eléggé 
bizonyítja, hogy ezeknek a meg 
hívóknak a kézbesítése törvény- 
sértést nem képezhet, mert ez 
a behívás az eddigiek után Ítélve 
nem tartozik a Mukits Simon 
által idézett törvényhatározatok 
keretébe. A behívók kézbesíté
sét még a törvényhatósági bi
zottság sem tiltja, amint nem 
is tilthatta, mert a határozat 
csak rendeletek végrehajtásáról 
szól, ami ez esetben nincs, s 
a kézbesítésre vonatkozólag pe 
dig csak a katonai igazságszol
gáltatás behívásainak a kézbe
sítését tiltja meg.

De nem csők Szabadka ha 
tározata nem gondoskodott előre 
az ezen jellegű behívók kézbe
sítésének a megtiltásáról, hanem 
nem gondoskodott erről még 
Pestmegye sem, mert a behí

vóknak a kézbesítését nem az 
első tiltakozó közgyűlésen, ha
nem csak a- f. hó 17-én meg
tartott rendkívüli közgyűlésén 
mondta ki. És ott azért senki
nek sem jutott volna eszébe az 
előre nem látott meghívók eset
leges kézbesítése miatt az al
ispánt törvénysértéssel vádolni, 
hanem igenis esziikbe jutott az, 
hogy az egyedül helyes útra 
lépve, rendkívüli közgyűlésen 
mondják ki, hogy ezen meghí
vók sem kézbesíthetők.

A véderő törvény ismert pa
ragrafusainak idézése nem iga
zolja a tárgyilagosság köpenyébe 
burkolt igaztalan vádat, mert 
ennek helye nincs, mert ehelyett 
követni kellett volna Pest vár
megye példáját és rendkívüli 
közgyűlést hívni egybe és ezen 
betiltani a behívások kikézbe
sítését. Igen, nincs helye ennek 
a vádaskodásnak akkor, mikor 
a tanács üléseinek az ellenál
lásra vonatkozó legmesszebb 
menő határozataiban dokumen
tálja hazafiságát

Hanem azért ezen meghívók
nál is megteszi majd és meg
tette volna Mukits Simon vezér
cikke nélkül is azt, amit Mukits 
Simon előre nem látott. F. hó 
23-án jár le a már kikézbesitett
meghívókban kitüntetett határ-
idő. Ha ezen a napon túl is 
bentartják a behivottakat, a ta
nács igenis fenforogni fogja majd 
látni a Mukits Simon által idézett 
törvények megsértését és a be
hívókat kézbesíteni nem fogja. 
Ehelyett azonban egybehívja 
majd Szabadka törvényhatósági 
bizottságának rendkívüli közgyű
lését, kikéri ennek határozatát 
s azt lelkiismeretesen végrehajtja 
majd úgy, amint eddig is végre
hajtotta a legnagyobb aggodal- 
massággal a Közgyűlésnek a 
nemzeti ellentállásra vonatkozó 
határozatát.

Hogy Mukits Simon ország- 
gyűlési képviselő meggyőződésé
nek megfelelően, nyílt és őszinte

felhívást intézzen Szabadka sz. 
kir. városnak tanácsához, a haza 
ügyének szentségét hangoztatva, 
ezt természetesnek tartjuk; de 
e felhívásban mellőzni kellett 
volna a törvénysértés vádját, 
amely ez esetben alaptalan, 
annál is inkább, mert a tanács 
azon kijelentésével, hogy az 
ügyet, ha a behivottakat 23-án 
túl is bentartják, a közgyűlés elé 
viszi, kimutatta, hogy a törvényt 
megtartja és a törvényt kiját
szani nem engedi.

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

Budapest, julius 18.

A szövetkezett ellenzék tegnap 
meghozott válasza után Kossuth 
Ferenc ma reggel hosszabb tartóz
kodásra üdülés céljából Herkules für 
dőre utazott.

Baloldali részről eszerint egyelőre 
szünet állt be, mert hiszen a máso
dik albizottság, amely Gulner Gyula 
elnöklésével tegnap alakult meg, a 
jövő hétnek szerdáján vagy csütör
tökjén ül össze.

A sajtónak egy része tévesen fogja 
fel ennek az albizottságnak a fel
adatát, amikor azt Írja, hogy a pasz- 
sziv rezisztenciát készíti elő. A
passziv rezisztencia abban a pilla
natban készült elő, a mikor az első 
törvényhatóság meghozta erre vo-
natkozólag határozatát. Ennek a 
Gulner Gyula elnöklésével működő 
albizottságnak kizárólag az a fel
adata, hogy a passzív rezisztencia 
eshetőségeit mérlegelje olyanformán, 
hogy a kormánynak már szándékait 
is ellensúlyozza.

Erre nézve ez az albizottság egy 
részletes tervezetet dolgoz ki, mely
ben eshetőségeket vet fel és ezek 
ellensúlyozására az intézkedéseket 
formába foglalja.

Az albizottság ezt a tervezetet az 
vezérlőbizottság rendelkezésére bo
csátja, amely azután az ott megje
lölt nyomokban halad, amikor kon
krét eset elbírálásáról van szó.

Ma délelőtt 11 órakor Fejérváry 
Géza báró miniszterelnök elnöklésé
vel minisztertanács volt. Hivatalos 
közlést erről a minisztertanácsról 
nem adtak ki. Valószínű azonban, 
hogy ezen a minisztertanácson szó 
volt a szövetkezett ellenzék vezérlő- 
bizottságának válaszáról és ennek 
kapcsán azokról az intézkedésekről 
melyeket a törvényhatóságok rezisz
tenciájával szemben tenni fognak. A 
legközelebbi napok mindenesetre vi
lágot vetnek a kormány szándékaira.

Forradalom Oroszországban.
Pétervár, julius 14.

A párisi orosz politikai rendőrség
eddigi vezetőjét Ragovszkit a rendőr- 
ininiszteriumban osztályfőnökké ne
vezik ki. Ragovszki három hét óla 
munkásnak öltözve járja be a pé- 
tervári munkásnegyedeket és e rövid 
tevékenysége eredményekép eddig 
több mint száz embert letartóztattak.

Odessza, julius 19.
A Potemkin fellázadt matrózainak

vezére Matusenko nyilatkozatot tesz 
közé, melyben cáfolatául az orosz 
hatóságok tendenciózus híresztelé
seinek, kijelenti, hogy a Potemkinon 
soha egy zsidó sem tartózkodott.

Pétervár, julius 19. 
Bármennyire szépitgetik a dolgot

tény, hogy az Alexander II. hadihajón 
veszedelmes zendülés tört ki, melyet 
nem is bírtak leküzdeni addig, mig 
a fedélzetre gyalogságot nem vittek. 
A Minin hadihajón még tart a zen
dülés. A hajót a revali erődök fenye
getik.

Pétervár, julius 19. 
Megbízható forrásból jelentik, hogy

a Pavlovszki-féle testőrezred legény
ségét néhány hónap óta nem rende
lik ki őrségre, mert kételyek merül
tek fel a tisztikar megbízhatóságát 
illetőleg.

Matrózok lázadása Buda-
pesten.

Budapestnek meg van a maga ka
tonai szenzációja. Meg van már na
pok óta, de a rendőrségen és a kato
nai vezetőségen kívül nem tudott
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róla senki. Most ime kipattant a titok, 
hogy Budapesten lázadó katonák | 
vannak.

A Marine-Kaserne Ó-Budán van, 
az óbudai hajógyár közelében. Rend
szerint egészen kis létszám legénység 
tanyázik benne, azok, kik a dunai 
flottához tartoznak és monitorokról 
vagy mellékhajókról idevezényel- 
tetnek.

A mostan a kaszárnyában lakó 
tengerészlegénység közül már napok
kal ezelőtt kaszárnyafogságba és a 
legszigorúbb őrizet alá helyeztek egy 
egész századot mindaddig, mig a kö
zös hadügyminiszter a dolgukban nem 
fog intézkedni.

A kaszárnyafogságba helyezettek 
csaknem kivétel nélkül mindannyian 
horvátok, kiket fanatikus magyar gyű
lölet fogott el és akik kisebbszerü 
fegyelemsértések és csínyek után ugy- 
látszik valamelyes nagyobb hőstetten 
törték a fejüket, hiszen Ó budán ál
landóan garázdálkodtak és egész 
Ó-Budát rémületben tartották.

Mióta Oroszországban kitört a ten
gerészeti forradalom és egynémely 
orosz hajó lázadásának hire érkezett, 
a nagyobbrészt horvátokból és né
hány olaszból álló legénységgel egy
általán nem lehet bírni és miután a 
feljelentések sem eredményezték a 
nyugalom és béke helyreállítását, je
lentés ment a honvédelmi miniszter
nek, a garázda legénység azonnali 
elhelyezését kérve.

Budapesten ugyan is mindeddig 
alig tudta valaki, hogy a katonai 
parancsnokság a hajógyár szomszéd
ságában teljesen felszerelt három 
dunai torpedónaszádot őriztet, ezen 
hajók legénységét képezik azok, ki
ket a mariner-kaszárnyában helyez
tek el.

Ezek az emberek viselkedése a nyílt 
lázadás jellegét hordja magán és va
lósággal Budapest veszedelmét képezik, 
mert igazán nem lehet tudni, mely 
pillanatban fordítják Budapest ellen 
a torpedók ágyúit és lövik ki a békés 
házakra a torpedókat.

A felirat első eredménye a garázda 
legénység szigorú őrizet alá helyezése 
kaszárnyafogság volt, a hősküdő hor
vátok ügyében különben most dönt 
a hadügyminiszter.

De akárhogyan dönt, megmarad 
nyílt kérdésnek: miért szállásolják el 
egészen titokban a torpedóhajókat 
évek óta Budapesten ?

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós rouzeutn. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Julius 23. A szabadkai sport egylet 
football-versenye a szegedi athletikai klub 
csapatával a városligetben.

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

— Az uj honvédkerülcti pa
rancsnok. A hivatalos lap mai száma 
hozza, hogy ő Felsége Csalány Géza 
altábornagyot, a szegedi ll-ik honvéd
kerület parancsnokát a Bihar Ferenc 
honvédelmi miniszterré való kineve
zésével megüresedett budapesti hon
védkerületi parancsnokságra nevezte 
ki: Csalány Géza helyére JahI Gusz
táv altábornagy kassai kerületi pa
rancsnok neveztetett ki. A honvéd
kerületi parancsnokságnak betöl
tése hasonló állásból való áthelyezés 
utján kivételes intézkedés, amely a 
budapesti és szegedi parancsnoksá
goknál csak azért nyert alkalmazást 
mivel a Szegedről Budapestre és 
Kassáról Szegedre való áthelyezések 
az előléptetés jellegével bírnak. Jald 
Gusztáv altábornagyot igen jó hírnév

előzi meg, mert külömböző állomás
helyein nemcsak szóval hangoztatta 
hanem gyakorlatilag keresztül is vitte, 
hogy a polgárság s a katonaság kö
zötti békés egyetértés és kölcsönös 
megbecsülés disszonáns hangok által 
meg ne zavartassák. Az uj kerületi 
parancsnok már a jövő hét folyamán 
Szegedre érkezik és a szabadságáról 
visszatérő Csalány altábornagytól 
átveszi a paranokság vezetését.

— Áthelyezés. Az igazságügymi
niszter Szabó Imre hódsághi kir. já- 
rásbirót törvényszéki bírói minőség
ben az újvidéki törvényszékhez he
lyezte át.

— Scossa Zoltán írásbeli indít
ványt nyújtott be az országos tűzoltó- 
szövetség elnökségéhez, indítványozva, 
tegyen a szövetség megboldogult, 
nagyérdemű elnökének, József főher
cegnek emlékezetére egy 4000 koro
nás alapítványt, melynek kamataiból 
vagy tűzoltók árvái segélyeztetnének. 
vagy a magát kitüntetett tűzoltó nyerne 
jutalmat.

— Mezőgazdasági tanfolyam  
Palloson. A palicsi mezőgazdasági 
iskolában ma kezdődött meg a nép
tanítók részére rendezett mezőgazda
sági tanfolyam. A tanfolyam tanárai: 
Czajlik István igazgató, Végh László, 
Nagy Elek és Metzinger Jakab föld- 
müvesiskolai tanárok. A tanfolyam 
hallgatói: Szilágyi Imre, Sükösd 
András, Kommendat János, Schrek 
János, Aldbauer József, Kanovics 
Szava, Makári István, Topalovics 
János, Faragó János, Bráz József, 
Török Lajos, Rakiczán János, jNagy 
Károly, Sallay János, Jozsa Dénes. 
Önköltségen hallgatja meg a tanfo
lyamot Szabadkáról Piukovich Antal. 
Mindenesetre erdekes az, hogy Sza
badkáról a 9 folyamodó közöl csak 
egyet vett föl a földmivelésügyi mi
niszter, pedig négy tanyai tanítóra 
a tanfolyam hallgatása köteles. Na
gyon sajnos lenne, ha a tanítók fizet
nék meg a miniszter szükkeblüségét 
akkor, mikor ezen váltóztatni hatal
mukban nem áll.

— Szabadka uj számozása. A
városi tanács mai ülésében foglal
kozott azon lapunk hasábjain már 
részletesen ismertetett tervezettel, 
mely szerint városunkat uj házszá
mozással látnák el. A tanács az egész 
tervezetet változatlanul elfogadta s a 
szabályrendelet elkészítésével a gaz
dasági ügyosztályt bízta meg.

— Házasság. Roglaticai Pilosza- 
novich Tivadar huszárhadnagy bács- 
megyei földbirtokos a budapesti 
erzsébetvárosi templomban tegnap 
délben vezette oltárhoz Hudomel 
Arankát, dr. Hudomel József fővá
rosi bizottsági tag leányát. Az eske- 
tési szertartást Novák István erzsébet
városi plébános végezte. Tanuk vol
tak a menyasszony részéről dr. Vi- 
lágossy József, a vőlegény részéről 
Roglaticai Piloszanovich Antal főispáni 
titkár.

— A bajai tűzoltóság szerve
zése. Baján egy vegyes bizottság teg
nap ülést tartott, melyen Scossa Zol
tán, mint megbízott szakértő részt 
vett. Az ülésen a nagyon is rossz 
állapotban lévő bajai tűzoltóság újjá
szervezését tárgyalták és a tervezetet 
majdnem el is készítették. A legkö
zelebb megtartandó ülésen végleg 
befejezik a szervezés munkálatait, a 
melyeket azután a közgyűlés elé ter
jesztenek jóváhagyás végett.

— Hálál ozás. Vojnics J. Márkné 
sz. Margit Erzsiké, helybeli keres
kedő neje tegnap délután fél 6 órakor 
21 éves korában elhunyt. Halálát 
kiterjedt család gyászolja. A temetés 
holnap délután 5 órakor lesz.

— Uj járdák. A közgyűlés leg
utóbbi határozata értelmében a ta
nács ma foglalkozott a Tompa- és 
Nap utcák téglgi-, továbbá a Cserno- 
vics utcának aszfaltjárdával való el
látásával. A tanács a mérnöki hiva
talt utasította a munkálatok meg
kezdésére.

— Árlejtés kövezésre. Az épülő 
»Klotild« műtrágyagyárhoz vezető ut 
kikövezésére vonatkozólag a tanács 
ma elhatározta, hogy a munkálato
kat árlejtés utján adja vállalatba s 
ez árlejtés megtartására a mérnöki 
hivatalt utasitotta.

— Külföldre Htazó tamburások.
Hogy mostanában mennyire nem 
boldog a magyar semmi sem bizo
nyítja jobban, mint azon körülmény, 
hogy a városunkból, a bácskai virtus 
ősi fészkéből, egymásután szállingóz
nak el a jó cigányok. Előbb a két 
legjobb vonós cigány zenekar keresett 
a fürdőkön megélhetést, s most már 
arról értesülünk, hogy a legjobb 
tamburabanda a Csengő Janié sem 
birja bevárni a nyárutót, mennek 
kenyér után amerre a jó sorsuk fogja 
vinni őket.

— A Potemkin szakaszvezetője.
Tegnap egy egyén állított be az 
újvidéki rendőrséghez és a »Potem- 
kin« leszerelt csatahajó volt szakasz
vezetőjének adta ki magát és en- 
gedélyt kért arra, hogy még ott lévő 
5 matróztársával gyűjtést indíthas
son, azonban kiderült, hogy közön
séges szélhámos kinek valódi kilétét 
ezideig megtudni nem lehetett.

— Drága királynő hajója. Egy
szerencsétlen asszony, aki polgári 
sorsból jutott a trón magaslatára, 
Drága királynő az összeeküvők kardja 
és golyója által halt meg. A királyi 
párt eltemették és hagyatékukban 
maradt ingóságokat elárverezték. A 
szerencsétlen királynő fejedelmi pom
pával berendezett hajóját egy vállal
kozó vette meg és azt most belépő dijak 
mellett mutogatja. Csütörtökön lesz 
Drága királynő hajója Baján a Su- 
govicán látható csekély belépő dij 
mellett.

— A palicsi öngyilkosjelölt.
Probojcsevics Lőrinc csapos legény, 
ki tegnapelőtt a palicsi parkban ön
gyilkossági szándékból főbe lőtte 
magát, jobban van s valószínű, hogy 
teljesen fel fog gyógyulni. Ma a 
rendőrség kihallgatta, de öngyilkos- 
sági kísérletének okáról határozottan 
nem akar nyilatkozni, csupán élet- 
untságról panaszkodik.

— Halálra gázolt gyermek. A 
gondatlanságnak, melylyel némely 
szülő apró gyermekei iránt viselte
tik, ismét áldozata van. Kőszegi Fe- 
rencnének 2 éves Teréz nevű leá
nyát, mialatt az utca porában ját
szadozott, egy arra haladó paraszt 
szekér elgázolta úgy, hogy rövid 
kínlódás után kiszenvedett. A rendőri 
eljárás megindult, a kis holttestet 
ma délután boncolták fel.

— Az utkaparók egyenruhája.
A városi utkaparók 1905-6. évi ruha- 
szükségletének szállítására tegnap ár
lejtés lelt tartva, melyen egyetlenegy 
ajánlattevő volt Báics Pál szabómes
ter személyében, aki az előirányzott 
1879 kor. 10 fillér évi átalány árban 
hajlandó a szükségletet előállítani.

— Vizbefult. Az idén a fürdőzés 
különösen sok áldozatot követel. 
Tegnap Béreg községben f'ürdötl egy 
kis fiú és alig volt néhány percig a 
vízben, elmerült és többé föl sem 
jött. A szegény kis fiúcska ott lelte 
sírját.

— Daltársulat Újvidéken. A
budapesti Wertheimer-féle mulatóban

működő és nagy közkedveltségnek 
Örvendő lengyelzsidó operette tár
sulat szerdán e hó 19-én és a kö
vetkező napokon Újvidéken a „Grand 
Hotel Mayer“-kerthelyiségében elő
adást tart. A társulatban működik 
Kanner és neje a lengyel jargon 
legjobb komikusa és komikánéja. 
Az előadás kezdete esti 8 és fél 
órakor, belépő dij személyenként 1 
korona.

— A továbbított zsebtolvaj. A
tegnap városunk területén letartóz
tatott két újvidéki illetőségű zseb
tolvaj közül az egyiket  ̂ Bábics Ist
vánt, akit az újvidéki törvényszék 
lopás miatt köröztet, ma továbbítot
ták Újvidékre

— Tolvaj cseléd; Pukec Kálmán 
panaszt tett a rendőrségnél, hogy 
Tóth Anna nevű cselédje e hó 15-én 
megszökött, s magával vitt egy arany 
nyakláncot és különféle ruhanemüe- 
ket. A rendőrség ma egyik helybeli 
cselédelhelyező intézetben letartóz
tatta a szökevény cselédleanyt, kinél 
az összes lopott holmit megtalálták.

— Újvidéki rendőri hírek. Kiie- 
zits Milán újvidéki lakos 16 éves 
pejlovát a legelőről tegnap éjjel 
ismeretlen tettesek ellopták. A ló 
hátulsó ballábán IP jelzés van. A 
tetteseket a rendőrség nyomozza. 
— Hankovszki Márton a rendőrsé
gen jelentést tett, hogy 30 fnbot tar
talmazó pénztárcáját ellopták,, később 
kiderült, hogy nevezett ittas álla
potban pénztárcáját elhagyta hoL 
azt a rendőrség meg is találta.

— Figyelem  ! Igen fontos a ház
tartásra. Tekintettel azon körük 
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 13 
kr.-ra, valódi amerikai petróleumot 
18 kr.-ra, denaturált szeszt 24 kr.-ra, 
1 csomag gyertya 560 gr. 38 kr.-rak 
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, 
liu öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

ft gyümölcs befőzés titHa
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs S a lic jl 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 Sallcylt gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható. Kapható 10—20—30
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filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amer kai Gyü
mölcs Sallcylt az Or salán véd 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: WacliNHiami 6h 
Telin er (Zalán Béla utódai) drogua 
üzleté ben Szabadkán, Kossuth-utca.

A REKLÁM

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

Hogyan, hol és mikor hirdethető 
a legsikeresebben, 1 gjobban és leg
olcsóbban, megtudható az

Általános Tudósító
hirdetési osztályánál 

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerkesztő

BUDAPEST,
VII., Erzsóbet-körut 54.

ahol kiváló szakértelemmel, od 'adó  
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklám okat az összes budapesti, vi
déki és külföldi lapokban és naptá
rakban.

Költségvetések 
és tervezetek ingyen!

M egszökött a férje fönycre-
m ényével.

Egy budapesti főpincér a minap 
százezer koronát nyert a sorsjátékon 
s a pénzt felesége unszolására egy 
bankban helyezte el — kedves élete 
párja nevére. Az életre való asszony 
a temérdek pénzt pár nap múlva 
kivette a bankból s ilyképp fölfegy
verkezve, megszökött a szeretőjével.

Az érdekes történet részleteit a 
következőképp illusztrálja tudósítónk:

Az Erzsébet sorsjegyek húzásán 
egy budapesti főpincér (a B . .. . 
kávéházból) százezer koronát nyert. 
A szerencsés nyerő kit egyébként 
Fechter Ernőnek hívnak, a pénzt 
fölvette és felesége unszolására, kit 
a rajongásig szeretett, egy bankban 
helyezte el. A betétkönyvet is hitvese 
nevére állitatta ki, mert az asszonyka 
igy kívánta, Fechter főpincér boldog 
volt, ámde a csalódás, a nevezetes 
nyereséget követő harmadik napon 
beköszöntött. A gyanútlan, sőt tul- 
boldog férj iszonyú valóságra ébredt 
a minap. Eltűnt a sok pénz s eltűnt 
a ledér asszony is. Nem maradt a 
pincérnek, csak pár ezer koronája, 
megtört reménye, bánata, keserűsége.

Felesége, a csalfa asszony, kiről 
már — korábban suttogták, hogy 
szeretője van, alighogy betették a 
pénzt a bankba már másnap jelent
kezett, hogy a betett pénzt fölvegye. 
A felét nyomban ki is vette, a má
sik felét pedig másnap. Harmadnap 
pedig már zakatolt a szerelmesek 
vonatja valahol a felső vidéki be
gyek között.

— Elment az asszony, magával 
vitte a pénzt, meg a szeretőjét, — 
panaszkodott a szegény Fechter a 
kávéházi törzsvendégeknek, akik vi
gasztalták a szegény embert ameny- 
nyire lehetett.

— Csak legalább azt tudnám, kit 
sajnálok inkább: a feleségemet-e, 
vagy a sok szép pénzt? — sóhaj
tozott szegény Fechter, de kiérzett 
a szavából, hogy a csapodár asszonyt 
még a százezer koronánál is jobban 
fájlalja.

Külömben már magához tért első 
ellágyulásából és mit tehetett mást, 
mintlwgy megszökött feleséget s a 
csábitó lovagot följelentette a bíró
ságnál. A szökevényeket természe
tesen országszerte keresik.

SZÍNHÁZ.
Színtársulatunkról. Pesti Iliász 

Lajos a szabadkai szinikerület szín
igazgatója kérvényt adott be Baja vá
roshoz, amelyben azt kéri, hogy en
gedtessék meg, hogy az ősszel 30— 
40 előadást tarthasson a Bárány 
szálloda nagytermében. Kérelmét az 
zal indokolja, hogy a szegedi honvéd
zenekarral megy Bajára és ennek a 
nagy zenekarnak — az ipartestület 
terme kicsike. A tanács a kérelem
nek helyet adott. Itt említjük meg, 
hogy az uj színházterem terve már 
elkészült és legközelebb hozzáfognak 
az építéshez.

TÁVIRATO K .
A háború.

London, jul. 19. A Daily Telegraph 
jelenti Tokióból: A japán sajtó sanghai 
híre szerint Vladivosztoktól északra 
japán hadsereg szállt partra. Nincs 
ok arra, hogy e körülményt továbbra 
is titokban tartsák. Az oroszok, kik 
arra készülődtek, hogy a fő ellent- 
állát a Tumen jobb partján fejtsék 
ki, nagyon meglepődtek és az ellen
ség előrenyomulását fehartóztatni 
nem tudják. Nemsokára teljesen körül 
lesz zárva Vladivosztok.

Tokio, julus 19. Kamimura ten
gernagy jelenti 18-ról: Egy japán 
torpedózuzó-ílotilla Korea északi part 
ján lelőtt néhány orosz járőrt és őr
szemet. Orosz lovasság erre heves 
tűz alá vette a flotillát, de ez Yuki- 
vannál elhallgattatta és szétszórta a 
csapatot.

Pétervár, julius 19. Witte hosszú 
kihallgatáson volt a cárnál. Állítólag 
messzemenő felhatalmazással látták 
el és egy misszióval is megbízták.

Egy m egyeház égése.
Aranyos-Márotli, jul. 19. A me

gyeház égését este 8 órakor sikerült 
a tűzoltóságnak eloltani. A lángok 
átcsaptak a törvényszéki palotára is 
és csak nagy nehézséggel lehetett 
útját szegni a tűznek, mert a magas 
épületek oltására szükséges szerek 
nem állottak rendelkezésére. A kár 
biztosítással megtérül.

A szász-kóburgi trón.
Gótha, julius 19. Károly Ede her

ceg, az elhunyt angol királynő uno
kája ma, miután nagykorositották, 
ünnepélyesen kijelentette, hogy elfo
gadja a szász-kóburgi trónt. Ebből 
az alkalomból több egyesület és 
testület együttesen 1000.009 koronás 
alapítványt tett, mely a herceg nevét 
fogja viselni.

Hazafi Veray János halála.
Budapest, julius 19. A haza ko

szorús vándor lantosának hült teteme 
még mindig a Rókus kórház Stáhly 
utcai halottas házában fekszik. Elta
karítása iránt még sem, rokon, sem 
senki más nem ^intézkedett, s igy 
mivel hagyatékában semmi pénzérték 
nem maradt, a szegény lantost, 
mint tingyen „halottat fogják elte
metni. A kórház felügyelősége ugyan 
reméli, hogy akadnak jószivü embe

rek, akik összegyűjtik a szerény te
metésre elegendő bü—60 koronát. 
Elvégre, aki annyi embert mulatta
tott, megérdemelné e végtisztességet 
azoktól, akik rigmusain oly sokat 
nevettek. A temetés holnap délután 
lesz.

A Dreyfuss-pör revíziója.
Budapest, jul. 19. Az annak ide’én 

óriási port felvert Dreyfuss-ügy nem
sokára elérkezik utolsó stációjához. 
Ugyanis, mint egy párisi telegramul 
jelenti, az elővizsgálati iratok refe
rálásával megbízott Moias törvény- 
széki biró rövid idő múlva elkészül 
jelentésével. A revízió elrendelése 
több mint bizonyos, a főkérdés csak 
az, hogy a semmitőszék egysze
rűen fölmenti-e Dreyíust, vagy pedig 
megsemmisíti a rennesi hadbíróság 
ítéletet és uj hadbíróságot delegál 
az ügy elbírálására. Dreyfuss kü
lönben most Páris mellett — Cha- 
teauban nyaral.

M ULATSÁG.
A szabómunkások táncmulat

sága. A magyarországi szabómun
kások szakegyesületének szabadkai 
csoportja fényesen sikerült táncmu
latságot rendezett vasárnap este a 
városligetbe. Hogy a táncoló párok 
sokaságáról némi képet nyerhessünk 
a jelenvolt szép hölgyek alábbi név
sorára kell csak egy pillantást vet
nünk. Jelenvoltak:

Asszonyok: Krizsán Simonné, Gálik 
Józsefné, Greschl Keresztélyné, Gstal- 
ter Mátyásné, Filkovics Márkné, Hu- 
kovina Istvánná, Szakács Albertné, 
Elmer Mátyásné, Tili Antalné, Kulun- 
csics Istvánná, Biró Istvánná, Kis 
Péterné, Tamasy Árpádné,Mihálkovics 
Ádámné.

Leányok : Urbán Mariska, Horácskó 
Anuska, Bulyovcsics Etelka, Horvátzki 
Mariska, Gergely Mariska, Návay 
Etelka, Szabó Matildka, Pintér Ma
riska, Berkes Mariska, Fehér Mariska, 
Törnek Etelka, Berkes Etelka, Stefa- 
novics Ilonka, Balog Marcel, Glasz 
Mariska, Horvát Ilonka, Tamasy Er
zsiké, Kovacsics Mariska, Szántó 
Aranka, Pércsics Ágnes, Kovács Ilonka 
V. Baranyi Rozika, Bogjanovics Ilonka, 
Fehér Margitka, Serlegi Juliska Ma- 
tievics Piroska, Rupka Jolán, Januskó 
Etelka, Patai Ápolló, Szekeres Etelka, 
Szőlősi Ilonka, Gstalter Erzsiké, Vetró 
Erzsiké, Német Mariska, Demek 
Anuska, Pavlákovics Ilonka, Tromics 
Ilonka Konya Rozika, Csovics Ma
riska, Szabó Anuska, Zsufa Irma, 
Gál nővérek, Fodor Anuska, Halada 
Margitka, Nagy Mariska, Steinfeld 
Etelka, Bállá Piroska, Solti Gizella, 
Pap Katica, Merkovics Mariska, Se- 
betics Rozika, Sörös nővérek, Vida 
Piroska, Öcsödi Etelka,' K< vacsics 
Rozika.

Felülfizettek : Balog Árpád 8 k. 60 f., 
M. Államvasuti szolgaszemélyzet 4 k., 
Veroni Pál 1 k., Nagy Pistika 1 k., 
Szakács Albert 40 f. Melyért köszö
netét mond a vezetőség

Az „Újvidéki Polgári Magyar 
Daloskör1* vasárnap tartott nyári 
ünnepélye, melyet gróf Teleki Árvád 
védnöksége alatt rendezett minden 
várakozást felülmúlt. A műsor igen 
gondosan volt össze állítva és a 
rendezés minden tekintetben meg
felelő volt. Örömmel konstsatáljuk, 
hogy Újvidék város szine-java vett 
részt ezen mulatságon annál is 
inkább, mert ezen igazán cultur- 
missiót teljesítő magyar egyesület 
nagy anyagi gondokkal küzdött mind- 
ezideig.

SPORT.
Football verseny. A .Szabadkai 

Sport Egylet* football csapata nem 
ismer nyugalmat. Alig múlt el két 
hét, hogy a .Bácska Atlétikai Club* 
football csapatát a Délmagyarországi 
football bajnokságért vívott erős küz
delemben fényesen leverte, már is 
egy új csapattal a .Szegedi Atlétikai 
Club* legénységével veszi fel a ver
senyt, amely vasárnap f. hó 23-án 
d. u. 6 órakor a városligetben fog 
megtartatni. A rá következő vasár
nap ugyancsak e csapattal Szegeden 
fog versenyezni. Erősen bízunk, hogy 
mind a két küzdelemből a szabad
kaiak fognak győztesen kikerülni. 
Ezen jelek nem azt mutatják, hogy 
a .Szabadkai Sport Egylet*-ben 
lanyhul a tevékenység, hanem azt, 
hogy virágzik benne az élet és virá
gozni fog is mindaddig, mig a mos
tani vezetőség áll az élén. Helyárak: 
ülőhely 1 kor., állóhely 40 fill., ta
nulójegy 20 fill. Az egyleti tagok 
ülőhelyért csak 69 fillért fizetnek.

REGÉNY CSARNOK.
A  f e k e t e  k e n t é k .

Németből: Körmöczy Eraő. 41.
MÁSODIK RÉSZ.

I.
Trouvilleban.

A szezon beköszöntött s a fövé
nyen százával hullámzott a fürdő
vendég. Az első részből már ismerős 
alakjaink közül már szintén többen 
voltak jelen, köztük Guillemot ur 
is, leányával, Irénnel. Aki régebben 
ismerte a fiatal hölgyet, most nem 
ismert volna rá. Beesett szemét nagy 
kékes karikák árnyékolták be, hal
vány, színtelen ajkáról eltűnt az az 
igéző mosoly, s imbolygó járása is 
elárulta gyengeségét. Guillemot ször
nyen aggódott leánya állapota miatt, 
melyről az orvosok sem tudtak fel
világosítást adni.

Egyik pavillonban ott lakott a 
Palmári herceg is Spaventóval, ki 
még most lábbadozott betegségéből.

Alighogy megérkeztek a herceg 
rögtön tudakozódott Rajmund után, 
de az a párbaj után nyomtalanul 
eltűnt. Némelyek azt beszélték, hogy 
a Champs-Elyzée-n vett lakást, s 
hogy ott is tölti a telet. Mások Ba- 
denben, Hamburgban s Bécsben lát
ták őt. Azóta nyoma veszett. Hová 
lett? nem tudta senki. Nyolc nap 
múlva a herceg a salon bejáratánál 
meglátta Rajmundot.

— Ej. Ön is itt van? kiáltá kezét 
nyújtva feléje a herceg, ön itt. Hol 
rejtőzik már 8 bét óta?

— Utazni voltam.
— S most hol van lakáson ?
— Két év óta a szálloda mögötti 

pavillont béreltem, de az idén már 
lefoglalták mások.

— Ja, ha az ember nem néz 
utána!

— Persze, de én csak ötezer fran
kot fizettem a lakásért, mostani bér
lője tízezret adott érte.

— Teringettét. Valószínűleg va
lami nábob.

— Egy öreg bojár a balkánról.
— Hogy hívják ?
— Karpelesz herceg.
Bármennyire tudott is uralkodni 

magán a herceg, e névre halk kiál
tás lebbent el ajkáról.

— Talán ismeri a herceget? Úgy 
tudom ön is lakott azon a vidéken ? 
Barátja talán?

A herceg sötét tekintetet vetett 
az ifjúra.

— Sokat hallottam a hercegről,
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de hogy jöhet ide, mikor már 10 év 
óta halott.

_  Valószínűleg másik.
— De hiszen csupán egy herceg 

élt e néven.
Rajmund csodálkozva nézte a 

herceget.
— Különös, szólt kis idő múlva, 

talán megakart tréfálni ? De nem 
hinném, mert olyan ^udvarias volt 
irántam . . . nős volt az ön hercege ?

— Nem, özvegy.
— Ez is. Volt gyermeke ?
— Egy tizenhatéves leánya.
— Az én hercegem leánya 26 

éves, nos, 16 és 10, ez vág. Úgy 
látszik ön rosszul értesült, herceg, 
az én emberemnek, a kitől hallottam, 
semmi oka sem volt félrevezetni 
engem.

— Ki volt az az ember?
— Úgy látszik a herceg jószág

kormányzója.
— Neve?
— Úgy emlékszem, hogy Bazilnak 

mondta magát.
Másodszor is felkiáltott a herceg. 

Rajmund megfogta karját.
— Hát ön is ismeri a jószágkor

mányzót? kérdé némi gunynyal.
(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő: 
D L Ö O V I C H  I M R E .  

Laptulajdouosok : AZ A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden sió  3  f i l l é r  Vastftg’betlikböl 3  
f i i  é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

rendel
kező2000 kor. hozománnyal

izr. vallásu nő, férjhez menni óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H. H.» 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kérünk.

lÍArÁI/tvíp P  farban levő, uj külső gull VI vh|Hil mikkal, 35 írtért eladó. 
Kölcsey-utca 238. sz

egészen uj fényképező gép
szereléssel jutányosán eladó. Megtekinthető 
Ányos-utca 101. szám ala tt délutánonként 
1—8 óráig.

f in ilv il l l1 A 7 llÍ  tanit j» tány°8 feltéte- U lllU ulllly/jlli lek mellett Balázs Jó- 
zsef cimbalom tanitó VI. kör, Kálmán u. 
309. szám.

Inn/bwr/nl <r*l kerestetik 200 korona 
11 vlldbZivl^íl óvadékkal előkelő iro
dába azonnali belépésre. — Ajánlatok 
„Szorgalmas** jeligével a Báca megyei Napló
fiókkiadóhlvatalához cimzendők Újvi
dékre.

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

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tikvá
rium  könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gym nasium m aL A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
köny v tár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varró IaÚIIVa L figyelmébe. Tanuló I  (II I V lv d lI jv K  leány t keresek hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férüszabó VI. kör, Tompa-u

Füszerkcreskedcsíjck inának
igen alkalmas ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, ju 
tányosán eladó. Bővebbet IV. kör, Párdics- 
utca 348. szám alatt.

Ügyes varróleányok g ? £ S
női divat termében, Egresi-utca Vass Ádám- 
féle ház

VilágfttrdSKön
ndiilohdye^n

M ezheto egész hónapon át

Koronáért
mert a >Bácsmegyei Napló* bárhova küldve 
------------------------------------------- 1 korona 1 —

W EISZ ALBERT
b o r b é l y

es

f o d r á s z
terme Újvidéken,
Futtaki-utca 19. szám.

Ideiglenes minőségben

azonnali alkalmazást
nyer két egyén, kik a

könyvvezetésben
teljesen jártasak

Cim a kiadóhivatalban.

Lapelárusitok
havi fizetéssel és

magas jutalékkal
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

Boros hordók
alig használtak, az ország leg
nagyobb bortermelőitől, kitűnő 
minőségben, minden nagyságban 

......  kaphatók ——  =

C Z IG L E R  G Y U L A
---- kereskedőnél =====

Szabadka, VI. kör, Magyar-utca.

állomáshoz lő percre,

74 holdas birtok, c s é p | o  q e p
benne 3 H e ,  16 holdas szőlöoiep . . .  .kezeléshez és fűtéséhez értő egyén

kedvező árban eladó, ó l j á é t  Ltai-ac
Cim a kiadóhivatalban. Q  I I Ö  v l  í v v l  VrO

Bővebbet a „ZÓ N A “ vendéglőben.

ÜZ ,ET BERENDEZÉS
rőfös-, fűszer- és 
röv id áru n ak  ig en  
■ olcsón — -

e l a d ó .
M arb e rg e r T estv é rek

Bács-Feketehegy.

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

„Ráesmegyei Naplódra
mindennap lehet előfizetni

Nyomatott a Kiadók Kiadok és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

Circus V ictor
Szabadkán a gabona piacon (villamos vasúti végállomás). 

M a csü törtökön , j u l iu s  hó 2O -án

ELSŐ NAGY DISZ HIGJIE-LIFFE-ELÖADÁS
teljesen uj és válogatott műsorral. — Különösen kiem elendő :

Disz-kosztümök I Disz-kosztümök !
I t t  e l ő s z ö r !

í.t.
fantázia equestre eredeti spanyol diszöltö- 

zékben, lovagolja :
Centa Victor igazgatónő.

I tt  először I
A M Á R V Á N Y S Z O B O R

tréfás belépője
MarosBz, B-ossa es Ernesz‘e bohócoknak. 

Alpesi tánc előadva Sisters Paulus által.
Jegyek előre válthatók este 6 órától a cirkuszi pénztárnál.

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

UMF* K e z d e te  S  órak or.
Holnap, pénteken, julius 21-én

első nemzetközi d i  b irk ózás és nagy sport-estély
uj eredeti műsorral. — Bővebbet a falragaszok.

E lőadás u tán  v illa m o s vasú t k ö z le k e d ik .
H o l v á v a l í • Számozott zártszék 2 K, I. hely 160, II. hely D20, III. 
IIL IJ (II ( l l \ . hely 80 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.
Estenkint 8 órakor nagy előadás. — Számos látogatásért esedezik 

teljes tisztelettel C euta V ik to r  igazgatónő.

50 hektoliter
s ille r  b o r

literenkint

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

C ry ü z le th e ly is é g
dr. Szilassy Mór házában, 

Deák-utca 3. szám, k ia d ó .

JEN  DE BARRE
lovasjáték előadva

2 hölgy és 1 ur által.

Yoltige á la Richard lovagolva Mr. Charly
által.

Fellépte az újonnan szerződtetett

U  G I  S Z T  T Ö T T O
magyar bohócnak.

bohózatos történeti némaképlet.

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

p ínzbeszed í
es

ü g y n ö k
S tern  A d o lf  varrógép üz
letébe.

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

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

Palicson
a Leovics-villában

egy sz o b a  b ú to r r a lwr azonnal kiadó.

Tiszta és jó
csomagolópapír
g g r t a p u n H  nyomdájában"W i
KUŐnRént R Kapható.




