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A szabadkai iparos kon-
gresszus.

Eddig két ipartestület csinált 
a szabadkai VII. országos ipar- 
testületi gyűlésből politikát, te
kintettel a mai politikai viszo
nyokra, a mai inparlamentáris
nak tartott kormányra.

Úgy vagyunk értesülve, hogy 
a központi bizottság maga fog 
e két ipartestület felhívására 
válaszolni, s válaszában meg
világítja állásfoglalásuk téves 
voltát. Nem tudjuk hogyan fog 
e válasz hangzani, de vélemé
nyünket mi is elmondjuk már 
csak azért is, mert ezt a VII. 
kongresszust véletlenül épen 
Szabadkán akarják megtartani, 
sőt hitünk szerint meg is fog
ják tartani.

Hiszen ha a politikai hely
zettel az iparosok nincsenek 
megelégedve, épen ezen kínál
kozó alkalmat kellene felhasz
nálni, hogy kifejezésre juttassák 
azon okokat, amelyek az elé
gedetlenség forrásai. Ha nem 
volna meg az alkalom, meg 
kellene teremteni különösen 
most, mikor a gazdasági önál
lóság megteremtésére vonat
kozó áramlat oly nagy mérveket 
öltött. Meg kellene teremteni, 
hogy igy dokumentálhassák a 
gazdasági önállóság szükséges • 
ségét épen azok, akiknek első 
sorban, sőt talán egyes-egyedül 
nekik, ez az önállóság életkér
dését képezi. Ennek a doku
mentálása mintegy kiegészítené, 
mintegy teljessé tenné az or
szágban megnyilatkozó hangu
latot.

Úgy hisszük ez most az egye
dül helyes felfogás. Mert akkor 
dokumentálni ezt a szükséges
séget, mikor a politikai ügyek 
folyása rendes mederbe került, 
nem jelenthet mást, mint ezen 
szükségességnek izolálását a köz
hangulattól, nem jelenthet mást, 
mint az iparos érdekek elha
nyagolását, vagy legalább is az 
iparos érdekek érvényesítésének 
elhalasztását bizonytalan időkre,

amelyeknek alakulását egy or 
szágos iparos kongresszus talán 
nem befolyásolhatja olyan mérv
ben, mint befolyásolhatja a 
mostani alakulásokat.

Ez az egyik szempont. Van 
ezen kivül még egy másik szem
pont is, nem kevésbbé fontos 
az elsőnél.

Mi fekszik az iparosok érde
kében ? Az, hogy közgazdasági 
életünknek fontos részét képező 
ipari életben pótoltassák minden 
eddig tapasztalt hiány, kikü- 
szöböltessék minden eddig rossz
nak bizonyult törvényes vagy 
rendeleti intézkedés és hogy 
mindez minél előbb megtör
ténjék.

Erre soha kedvezőbb alka
lom nem kínálkozik, mint most, 
mikor minden kedély, lélek ér
telem fogékonyabb . a közjó 
iránt, mint csendes időkben, 
melyek alapos felforgatásokra 
még akkor sem alkalmasak, ha 
a felforgatás nem csak hasznot, 
hanem még elkerülhetetlen szük
ségességet is jelent.

Ez az egyik ok, a másik pe
dig az, hogy ezen szükséges 
reformok minél előbb leendő 
behozatala most már úgyszól
ván életkérdés Magyarország 
iparosaira nézve. Ha pedig a 
szabadkai iparos kongresszust 
elhalasztják, ezeket a reformo
kat ismét csak elhalasztják bi
zonytalan időre, amely idő, a 
mint már fennebb említettem, 
talán nem is lesz alkalmas e 
reformok életbevágó szükséges
ségének megértésére.

Szerintünk másodrangu kér
dés az az iparos kongresszus 
speciális kérdésénél, hogy Ma
gyarország mai kormányát in
parlamentáris na k tartják-e, vagy 
nem Ennek dokumentálására 
más alkalmat kell keresni, — 
nem is kell keresni, mert hiszen 
számtalan kínálkozik. A fő az, 
hogy mikor a gazdasági mun
kára kerül az állam kormány
zatában a sor, akkor a kor
mányzat mindazt maga előtt 
lássa, aminek megvalósítása szük

ség és pedig elkerülhetetlen. 
És meg vagyunk győződve ar
ról, hogy ez az adathalmaz 
sokkal teljesebb, sokkal kime
rítőbb lesz, ha az általános, a 
köz érdeklődése közepette gyűj
tik, bemutatása sokkal intenzi
vebb, meggyőzőbb, élénkebb 
lesz, ha e bemutatást az álta
lános érdeklődés, a közlelkese
dés hatása alatt csinálják meg, 
mintha csak épen az elkerül
hetetlen kényszer gyűjti az ada
tokat, csak az elkerülhetetlen 
kényszer mutatja be az adatok 
halmazát.

Ezek miatt is rosszul tette 
az a két ipartestület, hogy az 
ismert álláspontra helyezkedve 
az ipartestületeknek szeptember 
hó 8 - 9 .  és 10. napjaira ki
tűzött országos gyűlését elha- 
lasztatni óhajtják.

l

Vásárra bocsátott köz-
könyvtár és egyéb könyvtári 

könyvek .
Nagyon szép intézményünk a 

muzeum-egylet és a közkönyvtár, de 
sajnos, a szervezetében oly hiba van, 
amely sok bajnak a kutforrása. Ki
jelentjük, minden félreértés kikerü
lése végett, hogy a vezetőség a leg
buzgóbban teljesiti kötelességét, de 
á szervezés lehetetlenné teszi az 
ellenőrzést. — A közkönytárnok, a 
muzeumőr oly férfi, aki egész nap 
el van foglalva saját kötelességével s 
az a néhány óra, amit a könyvtár
ban tölthet, még csak arra sem 
elégséges, hogy kiadja a könyveket, 
hogy a muzeum látogatóit kielégítse. 
Ide, ebbe az intézménybe fizetéses 
hivatalnok kell, akit az egylet elnök
sége ellenőrizhet. Ehhez kell még 
egy ügyes szolga, aki segédkezhetnék 
a könyvtárnoknak és az őrnek. Ez 
érdekében fekszik a városnak is, 
mert hiszen egyetlen tekintélyes 
kultúrintézményünk. Meg is vagyunk 
győződve arról, hogy polgármeste
rünk figyelmét ezen intézmény sem 
fogja kikerülni és épen oly buzga
lommal fogja megkívánni a köz
könyvtár- és muzeum-egyletben a 
rendet, mint mindenütt másutt.

Hogy felszólamlásunk nem ok
nélküli, bizonyítjuk azt a követke
zőkkel:

Eladott közkönyvtári 
könyvek.

A közkönyvtárt, rendeltetéséhez 
képest, nagyon sokan igénybe veszik. 
De azután nagyon sokszor megesett 
az, hogy ezen kivett könyveket áruba 
bocsátották, eladták.

Nem a kivevőket okoljuk. Hiszen 
megesik az, hogy a rossz cseléd, a 
csintalan fiú, a kezeibe kaparit egy 
ilyen könyvet s hogy egy kis tor
kosságra valót szerezzen, eladja. — 
A kivevőnek, nem látva maga előtt 
a könyvet, eszébe sem jut már az, 
hogy a könyvet keresse. A közkönyv
tár ingyenes hivatalnokának pedig 
annyi ideje sincs, hogy kiadja a 
könyveket, nem pedig hogy ellen
őrizze, kik hozták már be a kivett 
könyveket.

Több közkönyvtári könyv került 
azután igy eladás folytán idegen 
kezekbe. Megállapítani azt, vajon 
mennyi könyv tűnt igy el, nagyon 
bajos. Mindenesetre kívánatos lenne 
azonban, hogy ezen dolgoknak elejét 
vegyék egy hivatalnok állandó alkal
mazása által.

A Nemzeti Kaszinó 
könyvei.

De nem csak a közkönyvtárban 
van meg az a baj. Meg van a Nem
zeti Kaszinó könytárában is. Bizto
san tudjuk, hogy a Nemzeti Kaszinó 
könyvtárából is több könyvet kínál
tak elárusitás végett. Szerencse volt, 
hogy az illető, akinek a könyveket 
megvételre kínálták, látva a köny
vekben a kaszinó pecsétjét, nem 
kötötte meg az üzletet. Kérdés azon
ban, hogy más nem vette e meg.

Nem tudjuk, hiányzik-e ebből a 
könyvtárból is könyv, de kötelessé
günk felhívni a Nemzeti Kaszinó 
igazgatóságának és könyvtárnokának 
a figyelmét ezekre a dolgokra, hogy 
minden károsodástól megóvjuk.

Eltűnt képráma.
Nem volt ma alkalmunk meggyő

ződni személyesen is az elmondandó 
dolgokról, de oly hiteles helyről kap
tuk az értesítést, hogy meg kell 
írnunk.

Van a múzeumban Szirmaynak 
egy nagy festménye: a korona és a 
kard. Ezt a festményt egyszer ki
vitték egy mükiállitás részére. A 
festmény visszakerült ugyan, de keret 
nélkül, s azóta is keret nélkül van a 
közkönyvtárban. Ez érthetetlen. Mert 
hiszen mégis csak fel kell tűnni an
nak, hogy keret nélkül van most az 
előbb díszes keretbe foglalt festmény.

j)r. M ^iszkr 3. ortfostodor
izgyógyintézete

lg . M ária -T eríz ia  p a r t  Vasal Mellett

Gyógymódod Villatiyozás, további orVosi torna
Telefon 2 1 1 . sz. 
Prospectus TBi

Javalva van: az Idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szedülésnól 
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynél. O F  Mérsékelt árak. Nyáron át fríssitő fürdők.
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A helyzet.
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  — 

Budapest, jú lius 21.
A koalíciós képviselők a »Berliner 

Tagblatt14 mai számát adták kézről* 
kézre, mert súlyos leleplezéseket 
véltek benne felfedezni. A nevezett 
lap »Wochenschau< című rendes 
vasárnapi cikkében a válság többi 
eseményei között a magyar válság
gal is foglalkozik, s azt Írja, hogy a 
magyar képviselőház többsége telje
sen alávetette magát Apponyi elvakult 
lázitó politikájának. Az eddigi fejle
ményekből mély sajnálattal konsta
tálja, hogy a nemzet le fogja győzni 
a koronát, minthogy egész Magyar- 
ország egységesen tömörül az úgy
nevezett nemzeti követelések mögé. 
Ennek az egyöntetűségnek pedig — 
úgymond — az a magyarázata, hogy 
Ausztriának nem sikerült felizgatni 
Magyarország nemzetiségeit a magyar 
nemzeti követelések ellen.

Ezt mutatják egymásnak a koalí
ciós képviselők s megállapítani vélik, 
bogy egy külföldi újságíró fecsegé
séből kiderült a kormány legtitkosabb 
taktikája.

Egyébként az ellenzéken nagy 
reményeket fűznek a vezérlő bizott
ság által a nemzeti küzdelem egy
öntetűvé tétele céljából kiküldött al
bizottság működéséhez, mely csütör
tökön délután 5 órakor veszi kez
detét.

A mi értesülésünk szerint ez a 
bizottság elsőbben több törvényható
ság megkeresését fogja tárgyalni. 
Ugyanis több törvényhatóság s ezek 
között biztos tudomásunk szerint 
Zalamegye megkeresték a vezérlő
bizottságot, hogy adjon nekik irá
nyítást a passiv rezisztencia folyta
tása dolgában. Kossuth Ferenc eze
ket beérkezésük sorrendjében elő
terjesztette a vezérlő-bizottságnak, 
mely úgy haiározott, hogy elintézés 
céljából kiadja azokat az időközben 
megválasztott albizottságnak. Az al
bizottság természetesen foglalkozni 
fcg Budapest főváros ellenálló ha
tározatának belügy ministeri megsem
misítésével is.

Justh Gyula, a képviselőház elnöke 
az eddigi diszpozíciók szerint szerdán 
érkezik Karlsbadból Budapestre.

Megse isitett a ljegyző
választás.

Regényi Gábor dr. második al
jegyzővé történt megválasztását Varga 
Károly országgyűlési képviselő meg- 
felebbezte. E felebbezést a közigaz
gatási bíróság letárgyalta, s Regényi 
Gábor drnak második aljegyzővé tör
tént megválasztását megsemmisítette 
a felebbezés indokainak alapján.

Ezen megsemmisítés lényegében 
nagyfontosságu elvi határozat.

Kimondta a közigazgatási bíróság,

hogy a pályázat eredményét maga 
a törvényhatósági bizottság felül
bírálhatja, s azt eredményesnek, vagy 
eredménytelennek jelentheti ki min
den esetben.

Ha tehát a kandidáló bizottság 
meg is ejtette, — legyen bár kvali
fikált a pályázók közül — a jelölést, 
a törvényhatósági bizottság szava
zást kérhet afölött, vájjon eredmé
nyesnek vagy erédmónytelennek te 
kintendő-e a pályázat? E szavazás 
meg is ejtendő. Ez a joga a tör
vényhatósági bizottságnak az őt meg
illető választói jog folyományának 
tekintendő. Ha a szavazás eredmé- 
nyeképen a törvényhatósági bizott
ság a pályázatot eredménytelennek 
jelenti ki, akkor a választás meg 
nem ejthető és ugyanazon állásra 
uj pályázat hirdetendő, tekintet nél
kül arra, volt-e kvalifikált pályázó 
vagy nem.

A választó közgyűlésen Mukics 
Simon és társai a választás elhalasz
tására vonatkozó indítványt tettek, 
de ezen indítványt, mert a pályá
zatra kvalifikált folyamodó jelentke
zett, az elnök az eddigi gyakorlat 
szerint figyelembe nem vette s el
rendelve a választást, az egyetlen 
kvalifikált pályázót megválasztottnak 
jelentette ki. Ez az eljárás a köz- 
igazgatási bíróság mostani elvi dön
tése alapján meg nem állhat, hanem 
a választás elhalasztására vonatkozó 
esetleges indítvány fölött előbb el
rendelendő a szavazás.

iparos kon-Ál
gresszus.

A szeptemberi országos iparos 
kongresszust előkészítő elszállásolási 
és fogadó bizottság serényen foly
tatja munkáját, hogy a városunkba 
érkező vendégek kényelméről és el
látásáról megfelelő módon gondos
kodjék.

Ma a következő felhívás közzé
tételére kértek fel bennünket:

Kérelem a szabadkai közönséghez!
Folyó évi szeptember hó 7., 8. és 

9-ik napján Szabadkán fogja üléseit 
megtartani az országos iparos kon
gresszus. Ez alkalomból városunkba 

' az ország minden részéből érkeznek 
I iparosok és iparpártolók, kiket ven
dégszerető módon fogadni magyar 
kötelesség. Szabadka város közön
sége vendégszeretetével mindig elől 
járt és nincs kétség az iránt, hogy 
a magyar iparosok ezen város kö
zönsége részéről a szokásos szives 
vendégszerető fogadtatásban fognak 
részesülni.

Az iparos kongresszust előkészítő 
nagybizoltság kebeléből kiküldött el
szállásolási és fogadó bizottság, hi
vatkozással Szabadka szab. kir. vá
ros közönsége részéről tapasztalt 
vendégszeretetre, mely az idegennek 
otthon helyett otthont képes nyúj
tani, hazafias tisztelettel kéri fel a 
szabadkai közönség minden tagját, 
hogy városunkba érkező vendégeink 
részére a kellő elszállásolást lehetővé 
tenni szíveskedjenek.

Felkéri ennélfogva a bizottság 
mindazokat, kik egy vagy több ven- 

j dég számára e fenti három napon 
I szállást adni hajlandók, ebbeli kész-

ségüket a bizottság elnökénél, Nánay 
Mihálynál és az ipartestületi irodá
ban f. évi augusztus 6-ig jelentsék be.

Az elszállásolási és fogadó 
bizottság.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós múzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 8-tól 5-íg 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Julius 28. A szabadkai sport egylet 
football versenye a szegedi athletikai klub 
csapatával a városligetben.

Julius 80. A szabadkai vas- és fémműn* 
kasoknak cimba'omversenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

Szeptember 2. A szabadkai kör műked
velő előadása a Kossuth szobor a ’apjavára.

Szeptember 8. ». 10. A v n .  országos 
iparegyesiileti gyűlés Szabadkán.

A ugusztus G. A szabadkai kath. legény- 
egylet házi mulatsága saját helyiségében.

Országos vásár. Újvidéken augurvtus 12. 
1H. 14-dikén.

on. |Dr. W iener Sala II

A szabadkai orvosi kar nesztora, 
dr. Wiener Salamon mint egy 
Ausseből érkezett távirat jelenti: 
Szombaton éjjel 2 órakor ott hir
telen fájdalom nélkül 73 éves ko
rában elhunyt.

Majdnem félszázadig volt az el
hunyt jeles orvos a szenvedő embe
riségnek jótékony, fáradhatlan se
gítője s áldásos működésével min
denek szeretet és becsülését vívta 
ki magának.

A hetvenes évek elején vasúti 
pályaorvossá lett kinevezve, amely 
állását máig kiváló lelkiismeretes
séggel töltöttéi be. A közpályán is 
kivette részét a munkából. Mint az 
izr. hitközség iskolaszékének elnöke 
évek hosszú során át fejlesztette és 
reformálta a felekezeti oktatást. 
Fiatalabb éveiben a tollat is nagy 
képességgel és ügyszeretettel for
gatta a közegészségügy érdekében. 
A helybeli lapok hasábjain számos 
értékes eszmét nyújtott az egész
ségügyi faktoroknak.

Halálhíre városszerte őszinte s 
mély részvétet keltett. Gyermekei 
dr. Vécsei Emil ügyvéd és dr. Vé- 
csei Jenő t. orvos atyjuk halálos 
ágyához siettek. A holttestet Sza
badkára szállítják, valószinüleg szer
dán reggel ér ide, amikor a temetés 
is végbe fog menni.

— Vojnlch Sándor bucsuzása.
Szabadka első választókerületének volt 
országgyűlési képviselője, választói
nak egy részétől tegnap búcsúzott 
el a palicsi kisvendéglőben megtar
tott szívélyes bucsulakomán. A vá
lasztók igaz szeretettel vették körül 
volt képviselőjüket, aki kijelentette, 
hogy Szabadkáról csak azért válik 
meg, mert gyermekeinek felsőbb 
nevelése azt megkívánja. Gyerme
keitől nem akar megválni, ezek 
pedig most már felsőbb intézetekbe 
lépnek.

— Egyházmegyei hírek. Sim- 
rák Béla martonosi plébános helyébe 
a szabadkai tanitónőképzőintézet 
hittanárává és el. iskolai hitoktatóvá 
dr. Hübner Gyula a megszűnt zom 
bori érseki óvóképzőintózet igazgató
tanára neveztetett ki. — Pala Fe-

rencz ujmisés Veprődre küldetet 
káplánnak.

— Eljegyzés Dr. Kertész Sándor
nak városunk t. főorvosának bá
jos és . nagymüveltségü leányát 
Márthát eljegyezte Seereiner Alfonz, 
a helybeli légszeszgyár igazgatója.

— A függetlenségi kör közgyű
lése. Mukics Simon dr. orsz. kép
viselő elnöklése alatt tegnap délelőtt 
tartotta meg a szabadkai független
ségi kör évi rendes közgyűlését. Az 
elnöki megnyitó után a kör elhatá
rozta, hogy egyleti zászlót szereznek 
be, melynek költségeit a tagok gytij- 
tés utján adják össze. A Szt.-István 
napi ünnepély előkészítésére bizot- 
ságot küldtek ki s végül megválasz
tották a tisztikart, melynek eredmé
nye a következő : Elnök Mukits Simon, 
elnök helyettes Varga Károlv, alelnök 
Pausics János, alelnök Matievics Gy., 
főjegyző dr. Ács Jenő, aljegyző Eve- 
tovics Vince, aljegyző Majláth István, 
ügyész dr. Kertész Ignác, pénztárnok 
Vida Kálmán, másodpénztárnok Csiz
madia Antal, ellenőr Szaulics Gergely, 
könyvtárnok Marcveiler Antal, gazda 
Patócs Márton. Választmányi tagok : 
dr. Antunovics József, Andrássy Gy., 
Arnold Pál, Balázs piri István Ignác 
fia, Bubori Péter, Berkes Antal bank- 
pénztárnok, Csajkás Mihály sertés
hizlaló, dr. Fischer Jákó, Futó Adám, 
Futó Mihály, Futó Pál korcsmáros, 
Gönczy Károly, Kiss Ábel, Kiss Já
nos, dr. Klein Adolf, Kovács János 
könyvelő, Kovács Sztrikó György, 
Kovács Sz. István, Krmpotics Vince, 
Krmpotics Péter, Kádár Imre, Kádár 
György, Konc István, Kuluncsics Ger
gely, Láng Simon, Latki Lajos, dr. 
Mamuzsics Bódog, id. Mamuzsics Já
nos könyvelő, Matievits Máté, Ma
tievics Péter, Mokossay Mátyás Mukic3 
Péter, Majland György, Nánay Mihály, 
Petge Lajos, Polyákovics Antal pa- 
pucsos, Polyákovics Simon, dr. Reis- 
ner Lajos ifj. Racsmány János, Sef- 
csics Lajos, Szkenderovics Lajos, 
Szuvajcsics Obrad, Szűcs József, 
Szűcs V. György, dr. Székely Zoltán, 
Sztipics Márk, Takács Antal, Tipka 
Antal. Thurzó Pál, Tuba Mátyás. 
Vida György, Vida K. István, Vincze 
György, Vincze András, Vig Zsig- 
mond Sándor, Vermes Károly, Vidá- 
kovics Barnabás, Ződi János, Zsulye- 
vics Antal, ifj. dr. Zsulyevics Antal.

— Ügyvezető hitoktató. Simrák 
Béla, az újonnan megválasztott mar
tonosi plébános helyébe az érseki 
hatóság Kersch Mihályt nevezte ki 
ügyvezető hitoktatónak.

— Pesti bajai. A szabadkai szín
társulat igazgatója abba a szomorú 
helyzetbe jutott, hogy még most 
sincs a hátralevő nyári idényre biztos 
állomás helye. Makóról az ottani 
szinmüpártoló egylet határozata foly
tán szorult ki, Álezőhegyestől is el
esett, Polgár főlénye folytán mint ma 
értesülünk Pesti régibbnyári állomásai 
közül Szarvast óbecsét szintén Polgár 
nyerte el. így tehát Pestit sok bajából 
most csak az egy Baja mentheti ki.

— Műkedvelői előadás. A bu- 
nyevác kereskedő és iparos ifjúság 
julius hó 30-án a Hungária nagy
termében táncvigalommal egybe
kötött műkedvelői előadást rendez, 
mely alkalommal Szudárevics Fe- 
rencz eszéki tanítónak »Civódás« 
cimü népszínműve kerül előadásra.

kender, kötél, zsin eg  zsák, ponyva és lópokróc raktára
T elefon  szám  190. SZABADKA K ovács-utca 291.

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

Kötéláruk, u. J t i I * I ■ ■ I I I 11 " ' C nhnn—..-... -------------------  árban, csakis I. kenderből legjobb mihosegben
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FUggö ágy (hengematte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 
-------  ■■■= Lótakaró hálók 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyári raktára =========
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—• Nagy gabonatfiz. Szombaton
este óriási tűzvész pusztított Med- 
gyánszki Szávó nagy-fényi pusztáján. 
Egy gabonakereszt eddig ismeretlen 
okból kigyulladt és a nagy száraz
ság folytán csakhamar lángban állott 
az egész learatott gabona. Mintegy 
2600 kereszt búza lett a lángok 
martalékává. Az óriási tűzben el
hamvadt egy cséplőgép is. A nagy 
tűz színhelyén ma délután tartják 
a tüzvizsgálatot, mely alkalommal a 
kár is meg lesz állapítva.

— Nagy betöréses lopás. Az
idén a nyaraló közönségre vetették 
ki hálójukat a betörök. A rendőr
séget tegnap arról értesítették, hogy 
Sztojkovics György helybeli ügyvéd 
lakását a család távolléte alatt ál- 
kulcscsal kinyitották s a szekrénye
ket feltörve, a következő ingóságokat 
vitték el: Egy régi arany nyaklánc, 
vékony szálakból csavart tolóval, 
utóbbi feketére emailirozva, apró kö
vekkel; egy kettős pancer karlánc 
záróval; egy kerekszemü pancer masz- 
szív karlánc, világos sárga arany, kü
lön golyó-függelékkel, kerek zárral; 
egy arany szögletes karcsat, magas 
foglalásu gyémánttal; egy pár arany 
fülbevaló, magas foglalásu apró bril- 
lianssal; egy pár arany fülbevaló, 
borsószem nagyságú korallal; egy pár 
arany fülbevaló, fekete fényes kerek 
kővel; egy arany női brosch-tü, régi, 
felül feketére emailirozva, szegletes, 
közepén nagyobb, négy sarkán apróbb 
gyémánt-kövekkel, levéve karcsatról; 
egy arany kerek, női brosch-tü, 
közepén egy nagyobb, körös-körül 
apró strass-kővel; egy régi egyfedelű 
cilinder férfi arany óra; egy arany 
kettős fedelű női remontoir óra, kö
zepén paizs, körös-körül apró levelek 
és virágok; egy régi kopott jegygyűrű; 
egy pár régi kézelő-gomb, arany, 
lánccal, egyik végén nagyobb bab
szem formájú arany, másikon pál- 
cácska 3 apró mellgombbal; egy arany 
női gyűrű, magas foglalásu gyémánt
tal, mindkét oldalán a kőnél vésés; 
két darab ezüst masszív feketekávés 
csésze, két tányérral, belül aranyo
zott, részben véséssel s ehhez való 
két darab aranyozott kanál; 30—40 
korona papír- és aprópénz; egy nagy 
gyöngyház-zsebkés, egy nagy és kis 
pengével. — A vizsgálat eddig meg
állapította, hogy a betörés 15. és 
22-ike között történt. Felhívjuk a 
nyaraló közönség figyelmét, hogy az 
elzárt lakásokat állandó felügyelet 
alatt tartsák.

— Gondnokság. A szabadkai kir. 
törvényszék Vujkovics Lámics Márk 
szabadkai lakost tékozlás miatt gond
nokság alá helyezte.

— Sertésvész Bácsmegyében. 
A főállatorvos jelentése szerint a 
múlt héten ezekben a községekben 
észleltek sertésvészt: Apatinban,Szon- 
don, Sztapáron, Jánoshalmán, Katy- 
máron, Madarason, jMátételkén, Rémen 
Tataházán, Bácsban, Ujverbászon, 
Opalánkán, Palánkén, Szilbácson, 
Kátyon Ómorovicán — Topolyán, 
Okéren, Tiszaistvánfalván és Magyar- 
kanizsán. ;

— Házalásl tilalom. A keres
kedelemügyi miniszter a vármegye 
által a házaló kereskedésnek Ada 
község területén való eltiltása tár
gyában alkotott szabályrendeletet 
jóváhagyta,

— Az erélyes gazda. Pércsics 
Ferenc hentes tegnap összeszólalko
zott Kopunovics János nevű segéd
jével s a rezonirozó alkalmazottját 
úgy* kényszeritette az engedelmes
ségre, hogy botjával jól fejbevágta 
úgy, hogy a koponyája beszakadt. A 
mentők látták el az első sególylyel.

— A barátság vége. Kanyó Lajos 
cipőszsegéd egyik társával, akivel 
egy műhelyben dolgozott, szoros ba
rátságot kötött. Mindig egymás mel
lett ülve dolgoztak, megbeszélték 
ügyes-bajos dolgaikat s a munka 
után közösen is szórakoztak. A nagy 
barátság azonban tegnap szomorú 
véget ért. A bor mellett nézeteltérés 
támadt köztük, minek eredmőnyekép 
az egyik jó barát bicskával argumen
tált, Kanyó álla alatt súlyosan meg 
sebesülve a kórházba került.

Rendőri hírek. Hegedűs Antal 
V. köri lakostól ismeretlen tettes egy 
arany keresztet igaz gyöngygyei és 
egy kerek apró szemű arany nyak
láncot ellopott. — Pap Mihálytól 
Merkovics Dzselatov István rovott 
múltú egyén 16 koronát kizsebelt. 
A tettest letartóztatták.

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

l ie s  beffzés titlja
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 W—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amer kai Gyü
mölcs Salicylt az Or szlán véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wacbsmann és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca

TÁ V IR A TO K .
Az orosz forradalom .

Moszkva, julius 24. A főkor- 
aányzó elrendelte, hogy fokozott 
zigorusággal tartsák be az ostrom- 
llapot körül szükséges intézkedése- 
et és hogy azokat a személyeket 
iket azzal vádolnak, hogy ellent- 
llást fejtettek ki, vagy pedig meg- 
ámadták a katonaságot vagy rend 
rséget, adják át a hadbíróságnak.

A szerb választások.
Belgrád, jul. 24. A választások 

redményeiről eddig a következő hi- 
ek érkeztek: A városokban meg- 
álasztottak 9 függetlenségit, 3 mér
őkéit radikálist, 1 szociálistát és 1 
acionálistát. 7 pótválasztás lesz. Az 
nálló radikálisok 47, a mérsékeltek 
2, a nocionálisták 7, a szociálisták 
’, a haladópártiak 2 mandátumot 
aptak még 67 kerületben. A válasz
ások legfontosabb eseménye az, hogy 
'asics a mérsékelt radikálisokra nézve 
agy csapás.

Zsidózavargások.
Tebrlsz, julius 24. Urmiából je- 

antik 20-ról, hogy ott zsidóellenes 
avargások fordultak elő. Több mint 
usz boltot kifosztottak, ötvennél 
öbb embert megsebesítettek és egy 
érfit megöltek. A keresztényeknek 
em történt bajuk.

A cár és a ném et császár.
Berlin, junius 24. Vimos német 

császár megszakította az utazását és 
Borgóba, Finnországba ment, hogy a 
cárral találkozzék. A cár ma eluta
zott Kronstadtból, kíséretében van
nak Alexandrovics Mihály nagyherceg 
és Hintze Pétervárt nagy föltünést 
keltett a császártalálkozás és igen 
nagy politikai jelentőséget tulajdoní
tanak neki

Letartóztatott dán anar
chista.

Békésgyula, jul. 24. A csabai ál
lomáson letartóztatták Weilsz Péter 
Jorengsohn koppenhágai illetőségű 
anarchistát. A letartóztatottról azt 
tartják, hogy része van az Alfonz 
király ellen Párisban elkövetett me
rényletben. Bekísérték a főszolga- 
birósághoz.

Tüntető ró in án ifjak .
Békésgyula, jul. 24. Az aradi 

román theologusok Gyulán, meg 
hívásra hangversenyt akartak ren
dezni. Az ismerkedési estélyen a 
magyar diákok egy nagy csoportja 
Göndöcs-kertben a Hymnuszt és a 
Szózatot énekelte, amire a románok 
szétoszlottak és a hangversenyt nem 
tartották meg.

Halál a nem esítés után.
Budapest, jul. 24. A hivatalos lap 

tegnapi száma közölte, hogy a király 
Klimkó István nyugalmazott kúriai 
bírónak és törvényes utódainak az 
igazságügy szolgálatában sok éven át 
kifejtett sikeres munkássága elisme
réséül a magyar nemességet „Vár- 
palánkai" előnévvel adományozta. A 
kitüntetésnek azonban Klimkó István 
már nem örvendhetett. Tegnap, tehát 
azon a napon, amikor a nemesítés 
a hivatalos lapban megjelent, a ki
tüntetett férfiú Szentmihályon, ahol 
lakott, hirtelen meghalt. A nemesi 
oklevelet tehát legfölebb a koporsó
jára tehetik.

SPORT.
Labdarugó verseny. Alaposan 

csalódtak, akik a Szabadkai S. E, 
eddigi szereplése s a Sz. A. G. két 
év előtti formáját tekintve a mie
inknek nagyarányú győzelmét várták. 
A mérkőzés eredménye már az első 
percekben nyílt kérdésnek látszott, 
a második félidőben pedig már-már 
a szegediek javára billent a mérleg, 
midőn derék ifjaink minden erejüket 
s tudásukat megfeszítve helyreállí
tották az utolsó percben az egyen
súlyt A verseny eredménye azonban 
korántsem reális, mert habár a 
Sport Egylet legutóbbi mérkőzése 
óta szembetűnő hanyatlást mutatott, 
az egész verseny folyamán állandó 
fölényben volt s a szegediek csak 
erőszakos játékuknak, s kapusuk 
brilliáns védelmének köszönhetik, 
hogy ezúttal vereség nélkül hagyták 
el városunkat, üsszjáték tekintetében 
egyik ellenfél sem múlta fölül a má
sikat — hisz passzjátékról a fegyel
mezetlen vidéki csapatoknál szó 
sem lehet — de egyes játékosok 
egyéni tudását mérlegelve a sza
badkaiak határozottan kiváltak. Kü
lön dicséret illeti meg bal össze
kötő csatárunkat, Nosziánt. kiről a 
versenyt végignéző nehány pesti 
játékos úgy nyilatkozott, hogy első 
rangú klasszist képvisel. Kitűnt még 
a mi részünkről az igen tehetséges 
Bacslia, s a szorgalmas Tikviczky, 
mig a szegediek közül a kapus s a

középcsatár Berke játékát keli meg
dicsérnünk. A biró Koltay (a Buda
pesti Postás csapat tagja) szerepét 
pártatlanul, de erély nélkül töltötte be.

REGÉNY CSARNOK.
A fekete b rité k .

Németből: KSrmttczy Krn8. 45.
Ahogy a herceg a Márkus nevet 

hallotta, elsápadt s majdnem meg
feledkezve társairól, utánna akart 
sietni.

— Ejnye, ejnye, kiáltá Hektor 
visszatartva a herceget, ismeri e 
hölgyet ?

— Én ? kérdő öntudatlanul a herceg.
— De legalább Márkust ismeri ?
— Azt sem.
— Akkor hát maradjon velünk. 

A vacsora ideje itt van. Mehetünk.
A herceg ez estélyre a fürdő min

den épkézláb aranyifjuját meghívta, 
s azok nem igen kérették magukat, 
mert a herceg csakugyan fejedelmi 
házigazda volt.

Most sem hiányzott egy sem s 
csakhamar magasra csapott a jó 
kedv.

— Bizony uraim, szólt Presles 
Ede, egy jónevü sportsmann, sok 
különös dolog adja elő magát, amit 
nem is álmodunk. Ki hitte volna 
például, hogy Musseline olyan hirte
len eltűnik.

Mindnyájan összenéztek.
— Csakugyan? kérdezték egyszerre.
— Hová ment? Mi lett belőle? 

folytatta tovább a fiatal ember. Ki 
tudja milyen fontos ok kényszerité 
a távozásra?

— Presles urnák igaza van, szólt 
most közbe Hektor, de én mégis 
tudok valakit, a ki felvilágosítást 
tudna adni. íme itt van Rajmund 
barátom.

Rajmund elpirult. Ravasz mosoly 
játszadozott ajka körül.

— Hát persze, hogy tudok, szólt, 
Hektor barátom igazat mondott. 
Emsben találkoztam vele pár hét 
előtt s olyan kedves volt, hogy azon
nal felismert. Musseline életének 
titka van. Fiatalon s ártatlanul keve- 
rődött egy szörnyű dráma hősei 
közé. A tettesek elmenekültek és 
mindenki elfeledte őket. Pár hónap 
előtt azonban újra előbukkantak s 
mivel a szegény leány félt a bünte
téstől jobbnak látta külföldre mene
külni.

Alig hogy Rajmund befejezte sza
vait, mikor egy inas lépett a her
ceg elé.

— Kegyelmes uram, jelentette hal
kan, egy hölgy kíván önnel beszélni. 
Szóltam neki, hogy itt nagy társaság 
van együtt, de semmi áron sem 
óhajt távozni,

— Ismered?
— Nem emlékszem, hogy láttam 

volna valamikor. Szokatlan öltözetet 
és sürü fátyolt visel.

A herceg elszántan ugrott föl.
— Vezesd a virágházba, mondta 

a szolgának s aztán a vendégekhez 
fordulva, igy szólt: Pár percnyi tü
relmet uraim, elmulaszthatlan teen- 
tőm akadt.

Nemsokára belépett a virágházba 
s behúzta maga után az ajtót.

A nő már ott várta s Palmári 
legottan felismerte őt. Az a balkáni 
nő volt, akit előbb a sétányon látott.

A hogy belépett, a fiatal hölgy 
félrevonta fátyolát.

— Angeleskal kiáltá a herceg s 
odaugrott hozzá. Te itt. Honnan jösz 
édes gyermekem?

A herceg nem tévedett. Csakugyan
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a Mirzil falvi leány volt az, ki húsz 
év előtt Nidda rabszolganője volt.

A nő odavetette magát a herceg 
lábaihoz s csókokkal borította kezét.

— Miként hálálhatom meg önnek, 
hogy újra megismert 1 szólt zokogva 
most- IAssa, engedetlen lettem, bár 
nagy oka van ennek. Márkus, nagy 
veszély fenyegeti önt. Ravasz cselt 
szőttek ön ellen, s ha nem lesz ré
sen, el fog veszni. Meneküljön kése
delem nélkül, nem fognak ismerni 
kegyelmet s oly kegyetlen halálra 
adják, a milyenre csak egy asszony 
képes.

(Folyt, köv.)

O f i z lc t k c ly i s é f
dr. Szilassy Mór hiúban, 

Deák-utca 3. szám, k ia d ó .
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„Bácsmegyei N aplódra
mindennap lehet előfizetni n • in f

Szabadkán a gabona piacon (villamos vasúti végállomás).

u'í
Szerkesztői üzenet.

K. K. A bácstopolyai templom építésére 
vonatkozó levelét megkaptuk. Sajnos, nem 
közölhetjük. Meghívását azonban mívesen

a uk, s ha időnk engedi, kimegyünk 
yára. Ha a levelében foglaltak igaz

ságáról személyesen is meggyőződhetünk, 
akk or levelét nagyon szívesen közöljük, 
mert azt az igazság érdekében valónak 
tartjuk.

M a k ed d en , ju l iu s  hó 2 5 -é n  este  8  órakor

M á s o d i k  S p o r t  e l ő a d á s
különös és válogatott ünnepélyei műsorral.

Különösen kiemelendő:
M r. N a p o leo n

induslovaglós akadályok és sövényen 
keresztül.

V erseny ugrás
előadva

Brossa, Willy, Totto és Charly
bohóczok által.

Telelőn szerkesztő: 
D U G O V I C H  I M R E .  

Laptnlojdoiiosok í A Z A L A P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

£U d< birtok.
Táziár pusztán a Budapest- 
Zimonyi vonal Sóstói- és 
Vadkert-Táziár állomásaitól 
5 kilométernyire fekvő Sváb 
Imre-féle szarvastói

magyarholda^

Igen mulattató! A m ateu r lo v a g ló -v e r se n y . Igen mulattató!
Részt vehet mindenki és 50 kor. jutalomban részesül az, ki háromszor a 
köröndöt a lovon állva körüllovagolja. A lovaglók természetesen védőpony- 

vával lesznek ellátva.

C E X T A  V IC T O R  Igazgatónő szabad  id o m itá sa l
fellépte Jdr* Ernest (barliniueH az úgynevezett „CsontntlkBli embernek.0

Charlini testvérek
erőmutatványai, 10 és 12 éves ifjak, egye

düli a maga nemében.

Viktor asszony
a modern iskola lovaglásban idomí

tott lovával.

záradékai N E M Z E T K Ö Z I  B Í R O K  V E R S E N Y
a kitűzött 1000 korona díjért.

120 birfoHomaí

E g y  n a g y  p in c e
r < • « * ' / 'i » ’ ?• lí

az IstvíR-utczában, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —r

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

A J I : f • ‘ V ; <• V J i j ’jrtíf)

Minden síé  3  f i l l é r  Vaatagjbetttkfcgl & 
f i l l  6 r  Lei? kisebb hirdetés 3 0  f i l l f c r

KIS HIRDETÉSEK.

2000 kor. hozom ánnyalrsí;'-
izr. valláfiu nő, férjhez menni óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H. H.» 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kérünk.

Ciinlio lm Ar/ni tanít jutányos feltété* 
IllWdillllvZjlII lek mellett Balázs Jó* 

zsef cimbalom tanító VI. kör, Kálmán-u. 
309. szám.

Kiadó üzlethelyiség • igen forgal
mas helyen nagy üzlethelyiség kiadó. Óim 
a kiadóban.

Ü Á fnrIlA '7 kÖ7el e8y nagyobbb udvari 
ffUlt/IllvZi helyiség, mely alkalm as 
ipartelepnek kerestetik. Cim a  kiadóban.

Helyes írást tudó kerestetik
másolói munkákra Cim a kiadóban.

I i*a /I‘10 a1 fru kerestetik 200 korona
II OUdöZUlgd óvadékkal előkelő iro
dába azonnali belépésre. — Ajánlatok 
„Szorgalmas" jeligével a Bácsmegyei N apló 
íiókki adóhivatalához cimzendök Uj v i
dékre.

eladom, a tóterület 47 hold, 
melyben 15 hold igen jó 
nádas van, az egész igen
alkalmas haltenyósztósre, a 
többi szántó és kaszálónak. 

Értekezhetni lehet a tulajdonos 
Táziár pusztai lakásán.---------

Ma kedden a következő párok mérkőznek :
Zlgics Carlo és Haderecker Antal

boszniai bajor.
Waldapfel Emil és Kristensen Jes. 

magyar dánia.
O sse lb a ch  R. és Donatelo Hartl

orosz. schweic.

-w

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

péttzbeszeáS
es

ü g y n ö k
item  A d o lf

Jetébe.
varrógép üz-

A birokversenyre három nagy dijat tűztem ki, u. in .:  I. dij 500 k o ’ona, II* dij 300 
korona, III. dij 200 korona, ezenkívül minden egyes birkózó napi tiszteletdijat kap. 
A három dij pedig az utolsó versenynapon a nagyérdem ű közönség elő tt érdem sze
rint lesz kifizetve — A birokversenyre a város sport uraiból a laku lt bizottság ügyel 

fel, amely bizottságnak a birkózók szigorúan alá vannak vetve.

u n *  r t A biro’<mesterek felhívják Szabadka éó környék? legerősebb embereit, 
l V É S ’ hogy szándékoznak a versenyben vagy eg y es mesterekkel meg-

e mérkőzni, jelentkezhetnek V aldapfel E  u il urnái a cirkuszban.

^ 'B ir k ó z á s  k ezd ete  fé l  1O órak or .
Jegyek előre válthatók este 6 órától a cirkuszi pénztárnál.

lln lirá i»alr • Számozott zártszék 2 K, I. hely l ‘6O, II. hely 120, III. 
nC iyaldK . 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.

Holnap szerdán nagy díszelőadás.
ISlőadás u tán  v illa m o s vasú t k ö z le k e d ik .

Estenkint 8 órakor nagy előadás. — Számos látogatásért esedezik.
teljes tisztelettel C euta V ik to r  igazgatónő.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-FIuid =
©sak „KATÓN A -fé le“ „K. A .“ véd jegygyei!
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- 
novits-utoa; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi-uL 
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2500— 3000 liter
ségti, 16—18 kr. literje eladó. Óima kiadó- 
hivatalban.

VílQíllÁllÁ (ft Bárány-közben) gőz- 
i  mosódát nyitott, a jáu lja  in 

tézetét. M osott ruhát is elvállal s ing v a
salási dija 12 fillér, 2 gallér 6 fillér. — 
Kelengye-mosást a legjutányosabban esz
közöl. Gardó Klára.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
riu m  könyvkereskedés S zabadkán  szem 
ben a  gym nasium m al. A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely fő rak tá rt N ikotin 
m enes egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bám ulatos olcsók. Kölcsön 
k ö n y v tá r havi d ija  30 kr egyedül az An
t ik v á r iu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varró leányok
véd ruha  elkészítéséhez. Aki m ár a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cím 
Fazekas János férliszabó VI. kör, Tom pa-u I

egészen uj fényképező gép “ r
szereléssel ju tányosán eladó. M egtekinthető 
Ányos-utca 101. szám a la tt délutánonként 
1—3 óráig.

Ügyes varróleányok { £ * £ 5
női divat termében, Egresi-utea Vasa Ádám- 
éle ház.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
—  Valódi Növény Essenczia-FIuid ■
csak „K A T Ó N  A -féle* „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 
megerősiti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nól. --------------
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Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




