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Társadalmi életünk rák-
fenéje

Ez alá a fogalom alá kevés 
ember tartozik Magyarországon. 
Mert nálunk mindenki ur. Még 
pedig milyen ur! Pótoljuk a 
mágnás osztályt és vakon ro
hanunk az adósságokba: mert 
a divat főleg igy nyaranta meg
követeli a tengeri fürdőzést, a 
kivándorlásokat. Ezer meg ezer 
ember a keresetén felül költ, 
a mihez ugyan senkinek semmi 
köze nincs: mert mindenkinek 
magáért fájjon a feje így mond
ják, igy következtetnek.

Azt azonban mindenki érzi, 
hogy a társadalmi nagyolás ezen 
abuzus dolgán változtatnunk 
kell. Az összefogó társadalomnak 
egyetemes elhatározással fel kell 
szólalnia a hóbort ellen és az 
ajkakon élő régi, uram bátyámi, 
magyaros élethez kell vissza
térnünk, mely egyszerűségében 
sokkal sajátosabb magyaros tár
sadalmi életet teremtett annak 
idején.

Elmúltak a régi jó idők. Sok
szor halljuk a kenetteljes sza
vakat, úgy, hogy a beszélni ta
nuló gyermek fejét is ezzel 
tömjük tele. Vas Gereben egész
séges alakjai ma olyan cikor- 
nyás embereknek tetszenek, pe
dig az iró, korának valódi ma
gyaros életét irta meg, melyben 
az egész ország lelkesült, mert 
azt látták benne, hogy leírásai
valódiak, emberekhez valók.£

Es ma ? Az egész hírlapiro
dalom kénytelen a kor beteges 
Ízlésének hódolni, kokett nők 
lelki világából kell meríteni az 
izgató anyagot, blazirt férfiak 
viselkédéséböl kell elmondani a 
szenzáció fordulatait. A családi 
szentély békés órái, a magyar 
vendégszeretet nagyszerűsége, a 
népélet tisztasága uj meg uj 
dolgot nem ad s a mit Írnak 
is róluk, az a képzelt élet nagy
képűsködése, vagy merész ha 
zugság, mert az életben egészen 
az ellenkezőjét látjuk.

A családapa békéden, mert

családjának nem tud eleget ke
resni, a barátok bizalmatlanok, 
mert amit a száj mond, nem 
azt érzi a lélek, egymásnak pa
rolát adunk, de igyekszünk neki 
kellemetlenséget csinálni, persze 
mindent csak titokban, mert az 
egyszerű emberek se nem ha
zudnak, se nem csalnak, sze
retnek és becsülnek.

Es mégis oly borzasztó dolog, 
egyszerű embernek lenni! Látjuk 
nap-nap után, hogy az egyszerű 
embereket kerülik, velük nem 
ülnek egy asztalhoz, jólehet, tisz
tább szivet takar a kabátjuk, 
mint a panamakalapos, kikent- 
kifent legények kabátja. Pedig 
nem szalon-cipő kvalifikálja az 
urat, hanem a lélek

Ne higyjük, hogy az egyszerű 
emberek témája kicsinyes és ezt 
a dolgot úgy kaptuk ki a leve
gőből. A bomlott helyzet úgy 
ül az emberek lelkén, mi üt va
lami novemberi köd a földön. 
Érezzük, hogy valami rajtunk 
fekszik, hogy nem jól van az 
úgy, mint ahogy van.

Elmúltak a régi jó idők — 
mondjuk; tehát visszavárjuk a 
múltat. És csak rajtunk áll an
nak visszaszerzése. Ha társaság 
tud alakulni levélbélyegek gyűj
tésére, ha jogcímet szerez 10 — 
20 ember arra, hogy fentart- 
hassák a „hazudók asztaltársa
ságát ugyan miért ne tudna 
akkor egy egész város kezet- 
fogni, hogy minden nadrágos 
ember, legyen katonatiszt, pap, 
hivatalnok, kereskedő és iparos, 
egyetértve, visszaállítják a régi 
rendet, mikor az urfi nem mu
latott hozómra, nem kezdték a 
mulatságot — pezsgővel és 
nem használták azokat a mos- 
datlan kifejezéseket, amelyekre 
a kaszárnyái stilus is hátbor- 
zongva szégyenkezhetik.

Újvidék és a nemzeti ellen-
állás.

Újvidék, 1905. julius 20.
Újvidék, Délmagyarország ezen ör

vendetesen magyarosodó végvidéki

városa is dicséretes részt kíván venni 
a nemzet nagy küzdelméből. Újvi
déken, — hol legutóbb a nemzeti 
ujjáébredés hatalmas hullámainak 
hatása alatt a függetlenségi párti 
gróf Teleki Arvédet választották meg 
országos képviselővé, — a városi 
törvényhatósági bizottság Mayer Jó
zsefnek, az „Újvidéki Hirlap“ szer
kesztőjének és a 48-as párt titká
rának lelkes felhívására rendkívüli 
közgyűlést fog egybehivatni, a me
lyen Újvidék a nemzeti ellenállás 
táborához fog csatlakozni. Bállá Ár
pád pártelnököt külföldi útjáról haza
várják, a ki is az indítványt befogja 
nyújtani.

Gróf Teleki Arvéd, Újvidék orsz. 
képviselője a következő sürgönyt 
küldte:

Mayer József párttitkár Újvidék.
Legutóbbi lapokból örömmel olva

som, hogy általam rég óhajtott akciót 
megindítják, rendkívüli közgyűlésen 
alkotmányunkat sértő törvénytelen 
ügyvezetőkkel szemben illő állást 
foglalni, önkéntes adót, újoncot be 
nem szolgáltatni, reményiem, hogy 

, haza fiságáért országos elismerést 
kivívott városunk most is példát fog 
mutatni a gyengéknek és késleke
dőknek. Gróf Teleki Arvéd.

A városi közgyűlés a legradikálisabb 
indítványt is egyhangúlag elfogja 
fogadni.

A mi szinügjünk.
Bizony jó volna már, ha a szin- 

ügyi uj szabályrendelet életbe lép
hetne, mert a régi szabályrendelet 
alapján eddig semmiféle üdvös in
tézkedés sem történt szinügyünk 
érdekében; legalább is művészi szem 
pontból semmi sem.

Nálunk rendesen csak a pályázat 
kiírása okoz némi izgalmat, azután 
vége mindenféle komolykodásnak. 
A direktor megérkezett, a direktor 
intézkedik s ezzel elég van téve a 
szinügy legvitálisabb követelményei
nek.

Pedig a szinügyi bizottságnak nem
csak adminisztratív hatásköre van 
és nemcsak épen a pályázat kiírása
kor, a színi évad megkezdésekor kell 
működnie, vagy hetenkint egyszer 
összeüljön, hogy átnézze a színigaz
gató által eléje terjesztett műsort, 
melyet azután ugyancsak a szín
igazgató, legalább is a mostani, már 
a hét első napján nem tart meg.

A szinügyi bizottságnak nagyon 
fontos teendője az, hogy egybegyül 
a színi évad vége után és a lefolyt 
szezont művészi és egyéb Szempont
ból komoly kritika tárgyává teszi s

ha olyan volt a lefolyt szezon, hogy 
érte a színigazgatót felelősségre kell 
vonni, a felelősségrevonás iránti in
tézkedéseket haladéktalanul meg is 
kellene tenni, hogy eleje vétessék a 
tapasztalt és megállapított hiányok
nak a legközelebbi szezonban.

Másutt a szinügyi bizottságok, vagy 
az ezeket helyettesitő szinmüpártoló 
egyletek ezen teendőiket nem is 
mulasztják el, aminek az üdvös 
eredményei nem is szoktak elma
radni, mert van elég idejük arra, 
hogy az igazgatót a hiányok pót
lására kényszerítsék, a pótlás meg
történtéről meggyőződjenek vagy en
nek elmaradása esetén más igazga
tóról gondoskodjanak.

Így járt el például Pesti Ihász 
Lajossal szemben a makói szinügy- 
pártoló egyesület. Tanulságos eljárá
sáról a következő értesítést kaptok:

A szinügypártoló egyesület választ
mánya ma délelőtt Hervay István 
alispán elnöklete alatt ülést tartott, 
melyen az elmúlt szezon bírálatával 
foglalkozott. A bírálat eredménye- 
képen a választmány elitéli Pesti 
Ihász Lajos színigazgatónak azon 
eljárását, hogy a többszöri felszólítás 
dacára sem tett eleget szerződésbeli 
kötelezettségének. Kimondotta még 
a szinögygyámolitó egyesület választ
mánya azt is, hogy Pes i ihász Lajos 
mibe sem vette a választmány óhaj
tását a színre hozandó darabok 
megválasztásánál, amiért is elhatá
rozta, hogy levélben tudatja Pestivel, 
miszerint nem ragaszkodik a szerző
déshez és nem kívánja, hogy társula
tával az őszi szezon alatt Makón elő
adásokat tartson.11

Hát Makó bizony nem koronáz, 
hanem a szinügy komolyságához 
méltóan hozza meg határozatait. 
Persze a mi színházi hábitüéink, akik 
dirigálnak, — nem a szinügyi bi
zottságot értem, — más szempont
ból fogják föl a színpadi sikereket 
és a színészet hivatását.

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

Budapest, ju lius 21.

A politikusok, — már akik [itt 
vannak — ma teljesen a tegnapi 
belügyminiszteri megsemmisítő hatá
rozat hatása alatt állottak. Erről 
vitatkoztak a koalíciós honatyák s 
megállapították, hogy a belügyminisz
ter határozata feltétlenül törvény
telen.

Úgy vélik, hogy a fővárosi tanács 
ezért nem fog közgyűlést összehívni,
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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 köszvónynél. Mérsékelt árak. "Ml 'W  Nyáron át frissítő fürdők.
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hanem egyszerűen félreteszi a belügy
miniszter leiratát a legközelebbi köz
gyűlésig. Csak Vázsonyi Vilmosnak | 
vannak aggodalmai s nem bízik a fő 
városi tanács hazafias elszántságában.

Egyébként ma délben hire járt, 
hogy Kristóffy József belügyminiszter 
a mai napon Pestmegye határozatit 
fogja megsemmisíteni és aztán sorra 
a többieket.

A koalícióban egyébként nagy a 
felháborodás. Ujságháboruból olyan 
zavar keletkezett, hogy csuda. Ugyanis 
az „Alkotmány11 minap a galíciai 
bevándorlásról Írván a zsidókat 
— kivétel nélkül — a legmegalázóbb 
epitetumokkal illete. Vázsonyi Vilmos 
erre lapjában „A Polgáriban élesen 
válaszolt, kifejtvén, hogy a vezérlő
bizottságban megállapodtak abban, 
hogy a nemzeti küzdelem idejére 
minden társadalmi és felekezeti harcot 
abban hagynak. Nem érti tehát a 
szövetséges társ támadását. A nép
párt hivatalos lapja ma ismét durván 
válaszolt, ami koalíciós körökben 
nagy visszatetszést keltett.

Uj államtitkár. Legújabb értesü
lés szerint a király Szterényi József 
kereskedelmi miniszteri tanácsost 
államtitkárrá nevezte ki. Szterényi 
kinevezése derék és buzgó szakember 
érdemeinek elismerése. Kívüle a ke
reskedelmi miniszter a minisztérium 
számos tisztviselőjét fogja előléptetni, 
mert az 1904. évi költségvetés alapján 
minden állást be akar tölteni.

Forradalom Oroszországban.
Pétervár, jul. 21.

A cár moszkvai utazásáról a 
zemsztvo 19-iki ülésén történtek 
miatt lemondott. Pétervárott remélik, 
hogy a zemsztvo pártjában meg- 
hasonlás fog beállani s ennek alap
ján nem lesz szükség a népképviselet 
egy behívására.

Pétervár, julius 21.
A városban tegnap óta rémhírek 

vannak elterjedve arról, hogy Moszkvá
ban mi történik. Azt mondják, hogy 
Moszkvában megismétlődtek a péter- 
vári január 22-iki véres vasárnapi 
események. E híreket nem lehet 
ellenőrizni, mert a telefont teljesen 
lefoglalta a moszkvai katonai pa
rancsnok, aki a cártól utasításokat 
kór.

Bukarest, julius 21.
A Potemkin tizenöt matróza, akik 

Gplacban dolgoztak és nyomtalanul 
eltűntek, még nem kerültek meg. A 
gjár igazgatója azt állítja, hogy a 
matrózok kifogástalanul dolgoztak. 
Tegnap reggel azonban nem jelent
keztek a munkára. A galaci rend
őrség, nem tudja hová tűntek el. A 
nyomozás során kiderült, hogy még 
más nyolc matróz is eltűnt, akik 
a dokkokban dolgoztak. Az eltűnése
ket összefüggésbe hozzák a Pszezuáre- 
állomáshajó elutazásával. Azt hiszik, 
hogy ez a hajó a matrózokat Rémibe 
vitte. Romániában nagy az izgatott
ság, mert azt hiszik, hogy az ország 
tele van orosz férfi és nőkémekkel, 
akiket azért küldtek oda, hogy a 
matrózokat visszacsalogassák Orosz
országba.

Büntetés elöl a halálba.
— Öngyilkos városi hivatalnok. —

A gyors és könnyű meggazdago
dás vágyának lett áldozata ma egy 
több mint két évtized óta kifogás
talan jelleműnek ismert városi hi
vatalnok, kiről egy feljelentés alapján 
tegnap tudódott ki, hogy vissza élt 
a beléje helyezett bizalommal. A 
nyilvánossá lett botrány folytán a 
szerencsétlen ember ma délután ön
kezével vetett véget életének.

Már a mai lapok hozták, hogy a 
torony alatt vizsgálat indult meg 
Nagy Barna Flórián városi mérték
hitelesítő ellen, kiről két egy időben 
beadott panaszban súlyos vádak fog
laltattak. A hiteles méréseknél ugyan
is többekkel összejátszott s már 
annyira ment a merészségben, hogy 
a gyanútlan károsítottak is észre
vették a csalást.

Két helybeli lókereskedő vásárolt 
legutóbb takarmányt s itt követte el 
a szemmellátható csalást s ez vesz
tét is okozta.

Hozzátartozói és hivatali főnöke 
előtt ugyan még ma is letagadta a 
terhére rótt visszaéléseket, de bű
nösségének tudatában szörnyű lelki 
harcon mehetett keresztül, minek az 
lett az eredménye, hogy ma délután 
2 órakor a majsai utón levő szőlő
jébe vonulva, egy magános helyen, 
a csőszkunyhó mellett egy körtefára 
akasztotta föl magát. Mire tettét 
észrevették, már nem lehetett rajta 
segíteni.

Özvegye és négy gyermeke, akik 
mit sem sejtettek a családfő tragikus 
végzetének előzményeiről, kétségbe
esetten és vigasz nélkül maradtak.

A rendőri hullaszemlét még a dél
után folyamán megtartották s az 
öngyilkos hivatalnok holttestét laká
sára szállították, honnan holnap dél
után temetik el.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár 6b muzeura. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 5> -töl 1'2-ig.

Julias 23. A szabadkai sport egylet 
football versenye a szegedi atliletikai klub 
C'apa'ával a városligetben.

Julius 30. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cimba'omversenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

— A belterületi csendőraég
ügyében holnap Kosztka csendőr- 
ezredes a honvédelmi minisztérium 
csendőrségi előadója, Szabadkára ér
kezik és az illetékes tényezőkkel 

i megkezdi a tárgyalásokat.
— Felvétel a kalocsai felsö- 

képezdébe. A kalocsai felsőképez- 
débe felvették a szabadkai tanitónő- 
képezde jelesen képesített növen
dékét Venczel Adrienne kisasszonyt, 
Venczel Lajos főszámvevőnk leányát.

— Hadkötelesek nösülése. Ren
des körülmények között mindazok 
a hadkötelesek, kik a harmadik 
korosztályhoz tartoznak, kivételes 
nősülési engedély nélkül házasságot 
nem köthetnek. Mivel azonban az 
ország ex lex ben van s igy a har
madik korosztályból kilépett ifjak 
tőlük nem függő okok miatt elő 
nem állíthatók, engedély nélkül is 
nősülhetnek. Állítás kötelezettségük
nek azonban utólag eleget tartoznak 
tenni s igy besoroztatásuk esetében 
arányokat is tartoznak viselni.

— Marócy és a világbajnoki 
cim. A legközelebbi nemzetközi 
sakktorna augusztus hónapban Bré
mában lesz, ahol Tarrasch Csigorin 
él Taubenhaus kivételével csaknem

az összes most Ostendében játszott 
mesterek vesznek részt. Sakkörökben 
már most is nagy várakozással néz
nek a jövő esztendőben Nürnbargben 
lejátszandó verseny irányt, moly a 
világbajnoki címért fog folyni és 
amelyben csak első dijat nyert mes
terek vehetnek részt. Ezek a követ
kezők: Lasker dr., Marócy, Tarrasch 
dr., Janovszky, Csigorin, Marshall 
és Pillsbury. Nem lehetetlen, hogy a 
világbajnoki címet és dicsőséget a 
hires magyar mester fogja elnyerni.

— Megkésett átirat. Még egyre 
jönnek a társtörvényhatóságoktól át
iratok a melyben a honmentés ne
mes munkájára szólítanak fel ben
nünket, nem tudván természetesen, 
hogy mi ezt szép csendben már 
régen elvégeztük. Tegnap Somogy- 
vármegye küldött egy ilyen megké
sett átiratot, a melynek a sorsa ter
mészetesen most már csak az irat
tár lesz.

— Névmagyarosítás. Friedman 
Bernát újvidéki illetőségű budapesti 
lakos »Fenyves«-re, kiskorú Müller 
Károly ev. ref. tanító újvidéki és 
Müller János cservenkai illetőségű 
újvidéki lakosok pedig *Molnár<-ra 
változtatták családi neveiket.

— Az álföldblrtokos. Futó Ta
mást a Délvidéki Takarékpénztár 
elleni csalási kísérlet tettesét a rend
őrség ma szabadlábra helyezte, 
minthogy a bűncselekmény által
anyagi kárt senki sem szenvedett.•

— Fizetésképtelenség. Osztapá- 
ron Jakov Vladimir fizetésképtelen 
kereskedő árukért 56 ezer, pénzért 
6000 k.-val tartozik és hitelezőitől 
egyelőre csak moratóriumot kér azzal, 
hogy megfelelő kezesség mellett rö
vid idő múlva 50°/0-ot fizethet.

— Végzetes csónakázás. Bajáról 
írják: Sztrilich Árpád és neje, továbbá 
Brenner Julia óvónő és Halász József 
joghallgató kibéreltek egy csónakot 
a Dunán, hogy majd azon f ignak 
bejönni a város alá. Evezésre meg
fogadták Lebovits Ferenc és Ribár 
Sándor molnár inasokat. A két inas 
evezett, míg Halász a kormánylapá 
tót kezelte. Egy darabig minden jól 
ment, de csak addig, amig a viz 
rohanó árja el nem kapta a ladikot. 
Az ár egy pillanat alatt a kikötő 
hajó hidjához vágta a csónakot. — 
Halász kétségbeesve kiáltott az ina
sokra, hogy vegyék ki az evezőt, de 
már késő volt: az evező mindkét 
fiút a Dunába vetette. Lebovits a 
hajóhíd alá került s ott lelte kora 
halálát, mig Ribárt kimentették a 
vízből. Lebovits hulláját harmadnap 
fogták ki.

— Az újvidéki vásárt sertés és 
egyéb állatfelhajtással augusztus — 
12-én, 13-án és I4én tartják meg.

— Halálos botlás. Danics István 
68 éves napszámos e hó 4-én ko
csiján Kisszálláson egy kúthoz haj
tott, honnan vizet akart szállítani. 
A kút közelében a lovak megbok
rosodtak s magukkal rántották a 
kocsit. A közelben álló Danics a 
megriadt lovak után vetette magát, 
miközben megbotlott s lábát meg
ütötte. Hazatérve betegeskedni kez
dett s tegnap nagy kinok között 
meghalt. A megtartott rendőri bon
colás alkalmával meg lett álapitva, 
hogy a halál oka az ütés követ
keztében beállott farkasgörcs volt.

— Temetés. Margit Józsefnek a 
szabadkai sociális pártszervezet el
nökének leányát Vojnits J. Márknét 
f. hó 20-án temették nagy részvét 
mellett, mely alkalommal a helybeli 
szociál demokrata párt tagjai testü
letileg jelentek meg.

— Alapszabály jóváhagyás. A 
belügyminiszter az >Apatini Szabad 
Lyceum* egyesület alapszabályát 
jóváhagyó záradékkal látta el.

— Ellopott automata. Sugár 
Manó kereskedő panaszt tett a rend
őrségnél hogy a múlt éjjel isme
retlen tettes Rudics utcai fűszer- 
üzlete előtt egy illatszer automatát 
ellopott. Ha a megindított nyomozás 
eredményre fog vezetni, ez egyszer 
igazán el fog válni, hogy a rend 
melyik őrének van a legjobb szi
matja.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipó, kalap, 
flu öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

— Figyelem ! Igen fontos a ház
tartásra. Tekintettel azon körül
ményre, hogy ezentúl üzlethelyisé
gemért bázbért 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.-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.

meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Sallc\ 1 néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
is keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a f'üszerkereskedésben 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- 
jegy gyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Waclisinaun és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua, 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

Innen onnan.
Egy mulatozásairól hires, e mellett 

szellemes, de feleséges fiatal tiszt
viselő két csomagot cipelve, találkozik 
egy jó barátjával a piacon. A szembe
jövő jó barát megszólif ja a csomago
kat cipelő bácsit.

— Szervusz. Mi van abban a két 
fene nagy csomagban ?

— Engesztelő szent-miseáldozat.
— Micsoda ?
— Hát nem érted ?
— Nem.
— Egész éjszaka lumpoltam, hát 

most engesztelésül virágot meg pipi
kendőt .viszek a feleségemnek. Szer
vusz I ** *

Egy helybeli kávéház volt főpin*
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cérje a mint meglátott egy vidéki 
alakot, odasugott a kollégájának:

— Ezt az embert ha lehet be
csapom.

— Fizetek, sivitott a vidéki ember 
hangja,

— Azonnal kremássan, hangzott 
3 válasz

A főpincér?rohan, megáll az asztal 
előtt s mielőtt a fizetésre kerül a 
sor, felírja a számoló cédulára: Sza
badka junius 26. Ezzel a felírással 
aztán igy nézett ki a számoló cédula.

Szabadka junius . . .  29.
Egy üveg sör. . . .  30. 
Fekete kávé . . . .  lő. 
Szivar . . . .  . . 15.

Összesen: . 89.
— Ha szamár a vendég, mondta 

magában a főpincér nem veszi észre 
és fizet. Ha okos ember, abban az 
esetben kivágom magamat.

A vendég véletlenül okos ember 
volt és egy üveg sörért, fekete ká
véért, meg egy árva trabukó szivarért 
soknak talált 89 krajcárt. A hogy 
végignézte a számlát, megakadt a 
szeme az első tételen.

— Mi az a 29 kérdezte a fő
pincértől.

— Megcsípett, szisszent fel a fő
pincér. De azért nem jött zavarba, 
hanem magyarázólag fordult a vendég 
felé: Fz kérem a dátum. Én úgy 
intézem az ügyeket, hogy nálam 
minden vendég tudja, hol és melyik 
napon költötte el a pénzét.

A szabadgondolkozók
kongresszusa.

F. év szeptember 4. 5. és
6-án tartatik meg Parisban a sza
badgondolkozás egyetemes kongresz- 
szusa — melyre már eddig tizenöt- 
ezeren jelentették be résztvételöket. 
Ez a kongresszus impozáns módon 
fogja kifejezésre juttatni, hogy az 
előítélettől ment tudomány által meg
állapított igazságok a mivelődés ter
jedésével mily elementáris erővel tör
nek maguknak utat az emberiség 
minden nemzetének valamennyi ré
tegében. A kongresszusnak különös 
aktuálitást kölcsönöz az a körülmény, 
hogy a szabadgondolkozók a nem
zetközi gyülekezetüket győzelmi ün
nep ' vé fogják avatni annak a diadal
lal megvívott harcnak, mely Francia- 
országban az állam és az egyház 
kettéválasztása körül nemrég lefolyt.

A kongresszus tudományos jelen
tőségét és erkölcsi súlyát nagy mér
tékben növeli az, hogy előadói között 
a tudomány legkiválóbb képviselői 
helyet foglalnak. így Marcelin Ber- 
tlielot, akadémikus, a tud. akad. tit
kára, Ódon de Buen, barcelonai egyet, 
tan., Hector Denis bruxellesi egyet, 
tan., Haebkel Ernst, jénai egyet, tan., 
Giuseppe Sergi, római egyet, tan., 
Gr. Petit Yean szenátor, a cong. t. 
élők. biz. elnöke és León Turnemont 
a szab. gond. nemzetk. szövetségének 
főtitkára előadásokat fognak tartani. 
A kongresszus napirendje a követ
kező:

1. Egy uj Encyclopedia tervezete.
2. A tudományos erkölcstan (az 

Isten fogalma nélkül.)
3. Az állam és az egyház ketté

választása.
4. Nemzeti és nemzetközi szer

vezet.
5 A világbéke.

• A kongresszus ekként jelentős 
manifesztációk színhelye lesz. A 
résztvevők tiszteletére ünnepélye
ket és kirándulásokat fognak ren
dezni Franciaország különféle vi
dékein. A kongresszusi tagoknak 
egész Franciaországban féliru uta

zási jegyeket ?bocsájtanak ren
delkezésre, s tárgyalások folynak 
az iránt, hogy a többi államok is 
hasonló kedvezményt engedélyezze
nek a résztvevőknek. A kongresszu
son való részvételre jelentkezhetni 
Írásban f évi augusztus lü-éig a 
Társadalom-tudományi olvasókörnél 
(Budapest, VI. Eötvös-utca 41 b.) 
valamint szóbelileg ugyanott minden 
kedden 4—5-ig s minden pénteken 
5—7-ig, mely napokon részletes fel
világosítás is kapható. A résztvenni 
szándékozók csupán 5 franc részvételi 
dij fizetésére kötelezik magukat.

N égy gyermekkel rukkolt be.
Szegény ember sorsa a kaszárnyában.

Erre a megható esetre is ellehet 
mondani, hogy szegény ember sor
sát boldog Isten bírja . . . Mert ha 
az emberek is tudnák, akkor nem 
parancsolták volna be a kaszárnyába 
John Gyula tartalékos katonát; mert 
szegény, földhözragadt magános em 
bér John Gyula, akit a jó isten négy 
eleven, nagy étü gyermekkel aján
dékozott meg. Ennek ellenében azon
ban elvette tőle a feleségét.

Maga vezette tehát a háztartást is, 
s úgy ahogy rendben tartotta a fa
míliáját.

De a napokban katonai behívót 
kapott John Gyula; huszonnyolc napi 
fegyvergyakorlatra kell bevonulnia — 
azt parancsolta a behívó.

A szegény ember nem tudta, hogy 
mitévő legyen. Ha nem engedelmes
kedik a behívásnak, előbb-utóhb be
csukják; viszont ha elmegy: a gye
rekek magukra maradnak és nem 
lesz senki, aki gondozza őket.

Hosszas fejtörés után végre arra 
határozta el magát, hogy berukkol 
a gyermekeivel együtt. A négy lurkó 
kíséretében jelent meg tehát a ka
szárnyában.

— Mit akar ezekkel a gyerme
kekkel? — förmedt rá a kapitány.

John Gyula csöndesen elpanaszolta 
a baját — olyan megható igaz han
gon, hogy a mord kapitánynak meg
esett rajta a szive.

Mindenekelőtt egy egy koronát 
nyomott a gyermekeknek markába 
és azután intézkedett, hogy a nap
számost azonnal szabadságolják.

John Gyula tehát visszatérhet mun
kájához és nevelheti tovább kis 
növendékeit.

TÁ V IR A TO K .
V ilm os császár és a cár.
Párís, jul. 21. Pétervári távirat 

szerint a cár a Sarkcsillag nevű yacat- 
ján négy napos útra indul. Azt hi
szik, hogy a cár a svéd vizeken ta
lálkozni fog Vilmos német császárral.

A forongó Balkán.
Konstantinápoly, julius 20. Albá

nia északnyugati részében, az üsz- 
kübi vilajetben nagy az izgatottság 
a keresztény • lakosság körében. — 
Az izgalom oka az az eddig 
még meg nem erősített híresztelés, 
hogy a három év óta Kisázsiába 
számüzöttek kegyelmet kapnak és 
hogy különböző törzsek azzal állot
tak elő, hogy Hamidie néven több 
ezredet alakítanak. Eddig még nem 
támadták meg a keresztényeket. 
Az entente hatalmak konzuljai, a 
polgári ügyvivők és az entente ha
talmak nagykövetei megtették a szük
séges lépéseket.

A háború.
Seattle, julius 21. Báró Kofnura 

akit Japán küldött ki a béketárgyal- 
lásokra, a Minesota gőzösön ideér
kezett. A bárót patraszállásakor ?. 
városi hatóság hivatalosan üdvözölte 
a japán konzul pedig számos chiífre- 
táviratot adott át neki.

Elszabadult vonat.
Lindáit, julius 21. Oberreitnauban 

tolatás közben az egyik darabárut 
szállító tehervonat 14 kocsija elsza
badult. A gyorsan gördülő kocsikat 
nem lehetett megállítani. Kilenc kocsi 
a kikötő állomásnál hever roncsok
ban.

SPORT.
Football-matseh a városliget

ben. A szabadkai sport-egylet nem 
elégszik meg a múltkori bajnoki mér
kőzés győzelmével, hanem újabb ver
senyben igyekszik győzelmeinek szá
mát szaporítani. Ami ez esetben nem 
nem lesz könnyű dolog, mivel a sze
gedi Athlelikai klub játszói között 
nem egy budapesti hires játékos lesz. 
Tekintve azt. hogy a Sport egylet az 
utóbbi időkben a legjobb vidéki csa
patokon fényes győzelmet aratott és 
a fővárosi nagyobb és jobb csapa
tokkal folytatott versenyekben is di
cséretre méltó eredményt ért el. A 
fent említetteket figyelembe véve, 
bizonyosak lehetünk abban, hogy a 
közönség a legnagyobb sport élvezet 
ben fog részesülni.

Nyilttér.*)
• .'-1

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejt

hetetlen nőm f. hó 20 án 
végb-ment temetése alkal
mával személyes megjele
nésükkel és részvét nyilvá
nításukkal iparkodtak fájdal
mamat enyhíteni, ezúton 
mondok köszönetét.

Vojnics Jadrics Márk.

*) E rovat alattiakért nem felelős a Szerk

R E G É M  CSARNOK.
A  f e k e t e  M t í k

Németből: KHrm’dczy Ernő. 43.
— Hogyan? kérdé boszusan, el

beszélte önnek az esetet?
— Igen, felelte Irén, s első pilla

natra nem hittem neki. Hisz az ért
hetetlen valami, hogy valaki oda
hagyja táncosnőjét s készakarva 
megsért valakit, aztán Straszburgig 
üldözi, újra kihívja s életveszélyesen 
megsebesíti; azt hiszem, itt fontos 
okoknak kellett közbejátszani.

— Persze, felelte Rajmund, nyo
mós okok. De persze ezt nem is
meri az ön unokaöcscse. Sem a 
herceg, sem Spavento, nem tudja 
mily célból üldözöm őket.

— Ön megijeszt engem.
— Bizonyára méltánytalanság tő

lem. De beszéljünk másról. Nézze, 
drága nagysám, hónapok óta nem 
láitam önt, s szivem fáj most, mi
kor oly halványnak, szomorúnak, 
szenvedőnek látom. Ön nem boldog. 
Nyugtalanít a gondolat, hogy senki

hozzátartozói közül nem ismeri fê  
a bajt. Nem. Ne szóljon semmit- 
Csak pár percig maradhatunk még 
együtt, s mondani akarok valamit, 
melytől az én és az ön életének bol
dogsága függ.

— Mit beszél?
— Talán eddig is megsejtette, 

mily forrón szeretem önt. Ne ijed
jen meg. Szeretem őszintén, igazán. 
Győződjék meg szerelmemről s akármi 
történjék is bízzék bennem. Megteszi?

— De hisz ezzel ígéretet követel 
tőlem.

— Többet. Vallomást kívánok.
— Istenem.
— ön habozik. Beszéljen. Beszél

jen kérem.
— Nos, ha akarja. Megteszem a 

mit kér.
— Szeretni fog tehát ? Igen ? — 

Szeretni fog? Feleljen!
Irén mitsem szólt, kis kezét oda- 

csusztatta Rajmundéba.
— Oh Irén, susogta az boldogon, 

áldja meg ezért az ég.
Magánkívül volt az örömtől ahogy 

eltávozott tőle.
T íz felé járt az idő. A sétány el- 

csöndesült, az égboltra sötét fátyol 
borult s Bajmund, aki most nem 
akart egyedül maradni a játékte
rembe ment.

Egyik asztalnál Benedek és Hek- 
tor játszottak. Rajmund oda állt 
mögéjök és figyelemmel kisérte a té
teket. Hektor ismét folytonosan vesz
tett. Rajmund nem tudta levenni 
tekintetét Benedekről. Megleste min
den mozdulatát s aggódva kérdezte 
magától: ez hát az az ember kire 
Irén gondozása bízva van.

Ahogy befejezték, Benedek eltávo
zott s Hektor is felemelkedett az 
asztal melől.

— Bajmund! kiáltá feléje, te vagy ? 
Hisz ez pompás. Mi történt veled ? 
Olyan hirtelen eltűntél.

— No és te ? felelte Rajmund, 
hát én ne haragudjam rád? Hisz 
most is a játékasztalnál találtalak. 
Hát nem Ígérted meg, hogy nem 
játszol többé.

— De igen.
— Kivel játszottál?
— Benedek doktorral.
— Ez Guillemot háziorvosa?
— Ah ja! Szegény Irén. Nincs 

már remény többé. Medina ajánlotta 
ezt az orvost a családnak.

Rajmund eltűnődött egy ideig. Az 
a körülmény, hogy Medina ajánlotta 
be az orvost, igen gyanúsnak tűnt 
fel előtte. De a mint Hektortól el
búcsúzott leküzdötte izgatottságát, 
mit e felfedezés okozott benne.

, (Folyt, köv.)

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

Laptulajdonosok : AZ A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

1905. julius 22.

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.
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Napi egy órai K e r e s t e t i k
a helyi viszonyokkal ismerős

m u n k á v a l
kereshetnek havonta

forintot
Bővebb felvilvilágositást nyújt a 

kiadóhivatal.

50 hektoliter
s ille r  bo

literenkint

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

Első szabadkai

Bernstein-fck
k W  V izesu g o rK a - i s

saVanyupaprilja-KonserV
M szitise 1. Kör, Kölesei u., a Volt 
régi 5 < h ö n s l« in -H le  ecet-gyár. 
- - - - - - - - S a j á t  h á z . - - - - - - - - -

X

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

—  Szives pártfogást kér
B e r n ste in  JEmil.

Tiszta és js tbb
csonsgoMpapi

lapunk nyomdájában "Wl
H W é n t  i t  kapható.

Ha

nénzbeszedS
es

■■ ■■ ■ü g y n ö k
S tern  A d o lf
leiébe.

varrógép úz-

LZ ,E T  BERENDEZÉS
rőfös-, fű szer- és 
rö v id á ru n a k  ig e n  
———— olcsón

e
M a rb e rg e r  T e s tv é re k

Bács-Feketehegy.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden sió  3  f i l l é r  Vasta^betlikböl S  
f i l l é r  Lecklsebb hirdetés 3 0  f i l l é r

2000 kor. hozománnyal rS '
izr. vallásu nő, férjhez menni óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H H.» 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kérünk.

Cimbalmozni j",ány"’lek m ellett Balázs J ó 
zsef cimbalom tanító VI. kör, Kálm án u. 
309. szám.

I r n j  •> ei r /n l  i f i  kerestetik 200 korona
II v U ílo A v ilit l' óvadékkal előkelő iro
dába azonnali belépésre. — A jánlatok 
„Szorgalmas14 jeligével a Bác 9 megyei Napló
fiókkiudóhivatalához cimzendök Ú jvi
dékre.

3000 l i t e r fehér !iller2 o ö ö  OVVV I l iü l  bor, jó  minő

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

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antik vá
ri am könyvkereskedés S zabadkán  szem 
ben a gymnasiuinniül. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár t Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos ole ók Kölcsön 
könyvi ár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

V arró loánvoL fiKyelmébe- Tanulót (II I v  lv í l l l jv K  leányt keresek  hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. C in 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u !

egészen nj fényképező gép es

szereléssel jutányosán eladó. M egtekinthető 
Áuyos-utca 101. szám ala tt délutánonként 
1—3 óráig.

ár minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenezia-Fluid

csak „ KATÓ N L -fé le / „K. A .“ védjegygyeiI
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
■ovits-utca; Wachsraann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi-uL 
Megvizsgálva és vélem ényezve !

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

M a szom baton, j u l iu s  hó 2 2 -é n
d í s z e l ő a d á s  é s  an . a g ' 3 7 -

nemzetközi birokverseny folytatása.
Ismerve Szabadka sz. kir. város sportpártoló közönségét, nem kiméivé sem költséget, 
sem fáradságot, hogy a nagyér lemü közönségnek kedélyes estélyeket szerezzek és a 
XX. század legnemest bb sportját, a nagy nemzetközi birokversenyt bemutassam, amely 

versenyre több kiváló m estert sikerült szerződtetnem és p ed ig :
1. Donateló Hartl, I 4. Kiiszelbach R.,

schweizi világbajnok, a zürichi és genfi 
verseny első győztese

2. lladereeker Antal,
Bajorország legjobb atb létája  és birok- 

mestere.

3. Jes. Kristenstrn,
dáni birok-bajnok.

Oroszország legjobb mestere, több verseny 
első győztese.

5. Zfglcs Carlo,
legjobb szerb am atör birkózó Belgrádoól.

6. Waldapfel Emil,
m agyar mester-birkózó.

7. Sándorffy M.,
Magyarország egyedüli kos/.oruzott bainoka, több nagy verseny első győztese a 

bírok technikának kitüntetett mestere.
A birokversenyre három nagy dijat tűztem  ki, u. m. : I. dij 500 ko ona, II. díj 300 
korona, III. dij 200 korona, ezenkívül minden egyes birkózó napi tisz te íe td ija tk ap . 
A három dij pedig az utolsó versenynapon a nagyérdemű közönség előtt érdem sze
rint lesz kifizetve — A birokversenyre a város sporl uraiból alakult bizottság ügyel 

fel, amely bizottságnak a birkózók szigorúan alá vannak vetve.

A biro “ esterek felhívják Szabadka és környéke legerősebb embereit, 
PvilliV(ISI h°gy szándékoznak a versenyben. „ . . , , , vagy egyes mesterekkel meg-

inérKÓzni, jelentkezhetnek V aldapfel E m il urnái a cirkuszban.

Ma szombaton a kővetkező párok mérkőznek :
lladereeker Antal és Donatelo H artl 

bajor. schweiz.
Waldapfel Emil és Jes. Kristensen

magyar. d áu ia .

B irk ózás k ezd ete  fé l  .10 ó ra k o r .
Továbbá föllépte a legjobb müv 'szék és művésznőknek, úgyszintén 

elővezetése a legjobb idomított lovaknak.
».1 ezd ete  8  óra k o r .

Holnap, vasárnap ju lius hó 23 án

n a g y  k ü l ö n l e g e s  e l ő a d
A délutáni előadás kezdete 4 órakor.

55 s .<21
2

E lőadás u tán  v illa m o s vasú t k ö z le k e d ik .
Jegyek előre válthatók este 6 órától a cirkuszi pénztárnál.

Hdyánik* ^ ra ? ? ° í t . z á r ts z é k  2 K >J- h e ly 1>60» n - h e Iv m .80 fillér, karzat 40 fillér. Katonaság őrmestertől le
felé és 10 éven aluli gyermekeknek (a számozott és I. sor zártszékek 
kivételével) léi árak; karzat 30 fill. Vasár- és ünnepnap este rendes helyárak.
Estenkiut 8 árakor nagy előadás. — Számos látogatásért esedezik.

teljes tisztelettel C enta V ik to r  igazgatónő

4
4
4
4
4
4
4
4
4

IÁI

E lső rangú  m ű- és se ly e m fes tő d e  ! "^8
F ő u tc a  13. Enchs József Újvidéken. Fő utca is.

M ű-, v eg y -tlsz titó  és ja v ité - in té z e t  )
úri 0  női íltSayöli, di^zitö- is  butorszSőleK, Iiiggöny'ólí, szöttyea«*5, •  

(sipl(«- is  V íg iruk szám ira,Egyes varróleányok k ! Í ‘í S
női divat termében, Egresi-utca Vasa Ádám- 
éle ház.

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

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

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




