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A népvédöL
Ne tessék félreérteni, nem 

azokról a népvédőkröl van szó, 
akik ma az egész magyar nem
zetet lázban tartják. Tehát nyu
godtan elolvashatják ezt a né
hány sort azok is, akik a mai 
idők hatása alatt azonnal lázba 
gyulladnak, amint népvédelem- 
röl van szó. Nem ezekről a 
nép védőkről fogunk Írni. Fo
gadok, hogy azok közül a nagy 
politikusok közül öt sem ismeri 
— igaz, hogy még nincsenek 
is — a népvédöknek ezt a fa
ját. Talán még nem is hallották 
ezt a szót. Hogyan is hallották 
volna, mikor csak egy bács- 
megyei földbirtokos, E  á c z 
György találta ki. Hogyan is 
hallották volna, hiszen csak 
arról van szó, miképen kell a 
népet az anyagi nyomor elleni 
küzdelemben kioktatni, megvé
deni.

Rémséges a nyomor a magyar
nép között. Hogyan kellene e
bajon segíteni Ily segítséget lát
Rácz György a népvédökben.
■*■***■ , .Szerinte járásonként ki kel
lene nevezni az ügyvédek kö
réből népvédö cimmel oly fér
fiút, aki hajlandó bizonyos nép
jóléti ügyekben többször, de 
legalább egyszer havonkint ülést 
tartani, ott az évadszerü kérdé
seket megbeszélni, a nép fiainak 
ingyenes tanácsot adni; a ha
tóságoknál támadt bajában a 
népnek közvetítőként szerepelni 
s odahatni, hogy a nép a ha
tósági közegekben ne a maga 
kényurait, hanem a törvény 
őreit és méltányos jóakaróit lássa 
minden hivatalos kényszer nél
kül.

Kezdő ügyvédek, akik értik 
a nép nyelvét s már hivatásuk
nál fogva kész urai a szónak, 
szívesen vállalkoznának e sze
repre már irodájuk érdekében 
is, mig máshol a divatot, a ve
télkedést, az ambíciót lehetne 
e célra értékesíteni.

Ry módon lassankint egy 
szervezett néptribuni intézmény

támadna, mely ellensúlyozna 
minden a népre gyakorolt rossz 
befolyást, a munkásnépet védené 
a maszlag gátolatlan terjedésé
től, jogos közpanaszaiban tá
mogatná, józan tanácsadó kö
zeghez szoktatná s ezzel meg
mentené attól az elemi kény- 
szerűségtől, hogy összeütközés 
esetén egyedül a tömeg nyers 
egyesülésében és felforgatásában 
keresse az üdvöt.

í Bizony ma nem szeliditéssel, 
i hanem vaditással gondolnak 
j csak a népre. Ma a néppel rom- 
■ boltatnak, de építeni nem igen 
tanítják. Szervezni kellene tehát 
a szegény nép számára a nép 
védők intézményét már csak 
azért is, hogy az lefoglalja az 
elégedetlenek között a józanabb 
elemeket s ezzel a tömegek 
egyesülését megossza s lehetővé 
tegye, hogy a nép fia valaki
hez fordulhasson, mielőtt vég
leg elkeseredik és minden fen- 
álíó rend iránt gyűlölet támad 
jón a lelkében

De ki gondolna ma Bács- 
Bodrogh vármegye közgazdasági 
előadójának erre a gyönyörű 
eszméjére. Ma nem békére, nem 
a nyomor elleni küzdelemre 
gondolnak. Ma lázba kell ejteni 
a népet, hogy az a kis velő, 
amit a nyomor még meghagyott 
a csontokban, áldozata legyen 
a láznak.

Majd azután, mondják, az
után is gondolhatnak arra, hogy 
javítsák a munkásviszonyokat, 
hogy lehetővé tegyék a kis 
gazdák terheinek olcsó konver
tálását, hogy igy a kisgazdák 
régi adósságaiktól m egszabaditvá, 
tehermentes birtokokat hagy
hassanak utódaikra. Ki gondolna 
ma arra, hogy a lelketlenekre 
figyelmeztesse a népet, hogy 
észretéritsék a népet, hogy meg
élhetési viszonyain könnyítve 
legyen.

Majd ráérünk erre még ak
kor, mikor a velőtől kiaszott 
csont már nem tud egyenesen 
állni, nem tudja megfogni a 
munka eszközeit, hogy azokkal

a nyomor elten küzdjön. Minek 
is ma arra gondolni, hogy az 
állam boldogságának alapja a 
nép jóléte, mely nélkül minden 
lelkesedő frázis csak a pusztába 
kiáltónak üres, értelmetlen cél
talan szava.

A szegedi kereskedelmi és
iparkam ara évi je len tése .
Most jelent meg Szabó Gyula, a 

kereskedelmi és iparkamara másod
titkárának szerkesztésében, a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarának a 
múlt évről szóló jelentése, mely na
gyon szomorú színben tünteti föl 
Bács-Bodrog vármegye ipari, mező- 
gazdasági és kereskedelmi életét. 
Különösen a munkásviszonyok nyo
morúságos voltát színezi élénken. 
És a nyomor okát abban keresi, 
hogy sem mezőgazdaságunk, sem 
iparunk nem áll a fejlettség azon 
fokán, melyen a munkásnép minden 
igénye kielégíthető volna.

A megyei munkáslakások építésére 
20.000 korona segélyt adott a múlt 
évben az állam. Mindamellett már 
két év óta sem a gazdasági egyesü 
letek jelentéseiben, sem a közgazda- 
sági előadók előterjesztéseiben sem
mit sem találunk erről a dologról.

A dohánytermelés hanyatlott. A 
mezőgazdasági ágakban csak a szőlő- 
kultura mutat föl emelkedést, de 
félős, hogy előbb-utóbb be fog kö
vetkezni a termés értékesítésénél a 
visszaesés. A Bácskában ezen mező- 
gazdasági ágban a vezetés ez idő 
szerint úgyszólván telejesenra kisebb 
gazdák kezébe került, akik a leg
nagyobb kitartással folytatják, de 
sajnos, a szakértelem teljes hiányával.

Ma már óriási területeket foglal 
el a kendertermelés. A palánkat és 
verbászi kenderkikészitő gyárak ezer 
és ezer hold termelését dolgozzák 
föl. A Bácskában azonban nagy a 
vízhiány, amit csakis csatornák épí
tésével pótolhatnának. A jó vetőmag 
is hiányzik. A gazdasági kötéláruk
ban is kevesebb a szükséglet. A ki
sebb kötélgyárosok többnyire munka 
nélkül állanak.

Jelentékeny lendületet nyert a 
komlótermelés. A megye 39 közsé
gében 400 katasztrális holdon ter
melnek komlót. Szükséges volna a 
komlótermelő egylet szervezése.

Visszaesett a selyemtenyésztés, a 
minek az oka a szárazság volt. 
Mindazonáltal a nép között terjedt 
e fontos mellékkereseti ág fölkarolása.

Az álattenyésztés nem változott. 
A szarvasmarhatenyésztés fejlődik.

Bácska majdnem minden községé
ben van már tejszövetkezet. A ser
téshizlalás nagy akadályokkal küz
dött a kukoricatermés kedvezőtlen- 
sége miatt.

A kereskedelemnek nagy kárára 
vannak a szövetkezetek. így például 
Csurogon 9 fogyasztási szövetkezet 
van. A kereskedők a szövetkezetek 
alapításának megnehezítését kérik, s 
a kamara ezen értelemben fel is irt 
a kereskedelemügyi miniszterhez.

A helyzet.
Budapest, ju lius 25.

E sorok Írója ma délben felkereste 
Beniczky Lajos alispánt és kérdést 
intézett hozzá, hogy megkapta-e már 
a belügyminiszter leiratát Pestvár
megye ellenállási határozatának meg
semmisítéséről. Az alispán kijelen
tette, hogy a miniszteri rendeletet 
még nem kapta meg. Ö is csak a 
lapokból értesült arról, hogy a bel
ügyminiszter megsemmisítette a vár
megye határozatát. Erre ő nem volt 
elkészülve, mert hiszen Kristófiy 
József előtte úgy nyilatkozott, hogy 
nem fogja a megye határozatát meg
semmisíteni.

Politikai körökben elterjedt hírek 
szerint, a belügyminisztériumban még 
öt vármegye határozatának megsem
misítése van elintézve s a legközelebbi 
napokban már ezek is a nyilvános
ság elé kerülnek.

Az a hir is járja, hogy a főváros 
közgyűlése a miniszter megsemmisí
tésével szemben még tovább megy 
első határozatánál, amennyiben egy 
hozandó határozatban megtiltja, hogy 
a főváros egyáltalán elfogadjon ön
kéntes adófizetést.

Ugrón Gábor úgy nyilatkozott ma 
délben e sorok írója előtt, hogy ez 
igen helyes álláspont, erről rendel
kezik is egy a 16-ik században ho
zott magyar törvény. Szerinte az 
ellenállást most a végletekig kell 
folytatni.

Mint értesülünk, a főispánoknak a 
szabadelvüpártból való kilépése egye
nesen a kormány kívánságára tör
ténik. Közrejátszott ebben a sza- 
badelvüpárt vezetősége is, mely szin
tén követelte, hogy a főispánok lép
jenek ki a pártból, mert a szabad- 
elvüpárt semmi közösségben nem 
akar lenni ezzel a kormánnyal.

pr. jle isz ler  X  orVojtudor
izgyógyittlézcte

Szabad n, y á r la -T e r tz la  parK, V*snt mellett

Gyógymódok massage, Vizcnra, szttssaVas fördőH (nanbeimi). 11 Telefon 2 1 1 . sz. 
_ _ _ _ _ _ _ _  Villanyozás, továbbá orvosi torna —  H prospectus
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 köszvénynél. Mérsékelt árak. ***■ W *  Nyáron át frissítő fürdők.
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A bajai postaépület leégett.
— Saját tudósítónktól. —

Baja, julius 25.

Alig néhány hónap előtt pusztította 
el egy egész virágzó városrészünket 
a romboló tüzveszedelem s ma éjjel 
újabb szomorú meglepetésre ébred
tünk.

Tizenkét óra után óriási vihar 
keletkezett a város fölött, amely 
hosszú ideig tombolt fölöttünk. 
Egy óra után iszonyú csattanás ráz- 
kódtatta meg a levegőt. A villám 
lecsapott a m. kir. posta szép uj 
épületébe s csakhamar lángban állott 
az egész tetőzet.

Hogy e villamos vezetékektől át- 
meg áthálózott épülethez hogyan 
fért a levegő villamossága, mindeddig 
nincs megállapítva. Nagyon valószínű, 
hogy a vihar alkalmával szokásos 
elővigyázati intézkedést valamiképen 
elmulasztották.

Már a kora reggeli órákban távira
toztak a vasúti távirdahivatalból a 
szomszédos állomásokra, hogy a 
távirati összeköttetés helyreállítása 
végett uj vezetékeket indítsanak út
nak, mert a postaépületben minden
féle forgalom szünetel.

Az óriási tűz a hatalmas épületet 
úgyszólván teljesen elhamvasztotta, 
a hivatali helyiségekben azonban 
nagyobb károkat nem okozott.

A postaigazgatóságtól a vizsgálat 
megejtése és a forgalom helyreállí
tására teendő intézkedések végett 
már ma bizottság utazott a tüz- 
katasztrófa színhelyére.

A házban bérlakások is vannak, 
melyeknek lakóit nagy félelem fogta 
el. Egy tűzoltó mentés közben lezu
hant és veszedelmesen megsérült.

Viilámsujtott theologus.
Megdöbbentő és a szerencsétlen

ségek krónikájában nem hétköznapi 
tragédia történt vasárnap délután az 
emődi ev. ref. templomban, hol papi 
hivatásának teljesítése közben, a 
szószéken sújtott agyon a villám egy 
fiatal theologust.

A tragikus s általános részvétet 
keltő szerencsétlenség részletei a kö
vetkezők:

Gombos Pál 23 éves theologus, 
aki néhány nap óta Ernődön volt 
az ottani ev. ref. lelkésznél látoga
tóban, vasárnap délután az isten- 
tisztelet alatt, a lelkész engedelme 
folytán felment a szószékre, hogy 
megtartsa a templomi szónoklatot.

Amikor Gombos Pál szónoklatát 
befejezte s éppen az imát kezdette 
meg, hatalmas dörgés reszkettette 
meg a templom falait s a hívők 
pillanatra elvakultak attól a tüzes 
fényártól, mely a templom hajóján 
átcikkázott.

A villám becsapott a templomba.
Amikor a templomban levő kö

zönség a hirtelen támadt rémületé
ből felocsúdott, megdöbbenve látták, 
hogy a villám agyonsujtotta a szó
nokló fiatal papjelöltet.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és uineuiu. Nyitva 
szerdán é® szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vanárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Julias 30. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak eimbaíomvernenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

A ugusztus (>• A szabadkai katb. legény- 
egylet linzi m ulatsága saját helyiségében.

Országos vásár. Újvidéken augujvtus 12. 
13. 14-dikén.

Szeptember 2. A szabadkai kör műked
velő előadása a Kosiuth szobor alapjsvára.

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyeslileti gylilés Szabadkán.

— A főispán! titkár visszahí
vása. Dr. Petrovics Eleket, Szabadka 
és Baja városok főispánjának titká
rát a belügyminiszter visszahívta. 
Dr. Petrovics Elek rövid itt időzése 
alatt mindenkinek a szeretetét meg
nyerte s távozását nagyon sokan 
sajnálják.

— Dr. W iener Salamon halála.
Az Ausseeban hirtelen elhunyt dr. 
Wiener Salamon holtteste holnap 
délelőtt érkezik Szabadkára. A ko
porsót a vasútról a Damjanich-utcai 
gyászházba fogják szállítani, honnan 
a temetés délután V2 5 órakor fog 
végbemenni. A család a gyászesetről 
a következő jelentést adta ki: Dr. 
Wiener Salamonná szül. Schaffer Er
zsébet a maga, gyermekei és az 
összes rokonság nevében mély fájda
lommal jelenti, hogy feledhetetlen jó 
férje, atyjuk, testvérük és rokonuk 
dr. Wiener Salamon f. hó 22-én éjjel 
tevékeny életének 73-ik, boldog házas
ságuk 48-ik évében rövid szenvedés 
után Ausseeban övéinek nagy bána
tára elhunyt. Hült teteme f. hó 26-án 
d. u. ’/a 5 órakor fognak a gyász
házból (Damjanich-utca 298. szám) 
az izr. sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Szabadkán, 1905. julius 
hó 24. Áldás emlékére, béke poraira!

— Táblabiróból — ügyvéd. Az
igazságügyi kormányok szakítottak 
azzal a rendszerrel, amelyet Szilágyi 
Dezső honosított meg miniszter ko
rában, a bírói kinevezések körül. 
Abban az időben több kiváló ügy
védet neveztek ki a bírói karba és 
nem egy olyan kinevezés is volt, 
amelylyel egyszerre magasabb bírói 
rangsorba jutottak az ügyvédek. Most 
pedig számos biró hagyja ott hiva
tásának színhelyét és bejegyezteti 
magát az ügyvédi kamarába. Leg
utóbb Káplány Géza nyugalmazott 
szegedi táblabiró, a Telekkönyv cimü 
folyóirat szerkesztője nyitott ügyvédi 
irodát a fővárosban.

— A szegedi orvoskongresszus. 
Az orvosok és természetvizsgálók 
Szegeden tartandó idei vándor
gyűlésének tudományos értéke mind
jobban és jobban emelkedik az elő
adásra jelentkező tudósok nagy szá
mánál fogva; érdekessége pedig fo
kozódik azáltal, hogy a székesfő
városi társadalomtudomány i-társaság 
több kiváló tagja szintén előadást 
fog tartani. A legutóbbi napokban 
következő előadásokat jelentették be: 
Farkas Géza dr. földbirtokos »De- 
mokratia és magyarság* címen. Fló
rián Károly dr. jogakadémiai tanár 
a kartellkérdésről. Hegedűs Lóránt 
dr. egyetemi tanár a kivándorlásról. 
Somló Bódog dr. jogakadémiai tanár 
„Állam és Darvinismus11 címen. 
Wolfner Pál dr. az osztály harcról. 
A megnyitó és záró ülések, a tudo
mányos estélyek, valamint a ter
mészettudományi és társadalom tu
dományi szakosztályok ülései nyil
vánosak lesznek, a hova bárki díj
talanul mehet. Ezekre szívesen látja 
a közönséget a vándorgyűlés.

— A kelebiai tó bérbeadása. Ke-
lebia tavát vasárnap délelőtt öt évre 
mint vadászterületet bérbe adják a 
gazdasági ügyosztály tanácstermében.

— Uj ügyészi megbízott. Az 
igazságügyminiszter Tiilinger Sándor 
újvidéki járásbirót az újvidéki kir. 
ügyészség területére ügyészi megbí
zottul rendelte ki.

—- Milánó meghívása. Milánóból, 
Felső-Olaszhon gyönyörű kulturváro- 
sából ma német nyelvű meghívó ér
kezett városunkhoz. A város polgár

mestere hívja meg Szabadka város 
közönségét az 1906. év május havá
ban megnyitandó világkiállításra és 
az ezzel egyidőben megtartandó nem
zetközi tűzoltó-kongresszusra.

— Szabadka tisztasága. Az idén 
az utcák nagyobb arányú aszfal
tozása és kövezése nagyot lendített 
Szabadka tisztasági ügyén. A piacok 
rendezése is előmozdította a tiszta
ságot és az egészségügyi viszo
nyainknak javulását. Van azonban 
még egy piacunk a város közepén, 
amely közegészségügyi szempontból 
nagyon káros. Ez a Deák-utca hús
piaca. A hushulladék eltakarítása 
úgyszólván teljesen lehetetlen, mert 
összetiporva a talajjal elegyedik s 
ott elrothadva a betegségek baci 
lusait növeli. Különösnek is tartjuk, 
hogy a húspiac háztulajdonosainak 
még nem jutott eszébe, hogy ha 
másképen nem, hát saját költsé
gükön aszfaltoztassák ki azt a te
rületet, melyet a húspiac igénybe 
vesz. Elég gazdagok, megtehetnék. 
Vagy ha ez köztér és kiaszfaltozása 
közköltségen eszközlendő, mozgalmat 
indíthatnának az iránt, hogy a tör
vényhatósági bizottság rendelje el 
ezen terület kiaszfaltozását, mert ez 
közegészségügyi szempontból is most 
már elkerülhetetlen szükségesség.

— öngyilkos lelkész. Újvidékről 
jelentik: Langhoffer Károly kiszácsi 
evangélkus lelkészt egy csatorna 
partján átvágott erekkel találták. 
A pap nagyon ideges volt s tettét 
pillanatnyi elmezavarában követte el. 
Fölgyógyulásához nincs remény.

— Villamos karambol. Könyen 
óriási szerencsétlenséggé válható vil
lamos vasúti összeütközés történt 
ma reggel hét óra tájban a palicsi 
villamos vonal második kitérőjénél. 
A kitérőn átvezető utón közeledett 
egy parasztszekér, amelyen egy egész 
iparoscsalád foglalt helyet. A robogó 
villamos alig öt lépésnyi távolságra 
volt a kitérőtől, mikor a szekér oda
ért, de azért a lovakat mégsem tar
totta vissza a szekéren ülő iparos, 
s csujián a villamos kocsivezető ér
deme, hogy a robogó vonat pozdor- 
jává nem zúzta a szekeret és a 
benne ülőket. A kocsivezető ugyanis 
oly erősen és a kellő időben fékezett, 
hogy a lökés, mely a szekeret érte, 
csupán oldalt érte azt úgy, hogy fel
borult s a benne ülők valamennyien 
kiestek az országutra. A családfőnek 
s két kis gyermekének komolyabb 
bajuk nem esett, egy asszony azon
ban belső sérülést szenvedett s a 
mentők nyújtottak neki segélyt.

— Az újvidéki templom reno
válása. Az újvidéki rom. katholikus 
templomot, mely a télen leégett, most 
kezdi renoválni és újra befödni a 
pécsi Zsolnai-féle gyár.

— Állatszeliditőnő halála. Az 
egyetlen magyar — állatszeliditőnő 
tegnap meghalt. Szegeden született 
és odament meghalni is. Fáber Irma 
17 éves leány a megboldogult. Atyja 
néhai Fáber Sándor állatsereglet 
tulajdonos volt. Fáber Irma 14 féle 
vadállattal végzett produkciókat. Az 
oroszlán, tigris, hiéna, párduc, leo
párd, stb. egyként engedelmeskedett 
a szép magyar leánynak, ki legutóbb 
Hamburgban működött s napi föl
léptéért 100 koronát kapott. Pár 
hónappal ezelőtt halálos betegséget 
szerzett. Meghűlt s a baj a tüdejét 
támadta meg. A legtudósabb pro
fesszoroknál kereset baja ellen or
voslást, de nem talált. Hazajött 
végre Szegedre s 12 heti szenvedés 
után tegnap reggel meghalt

— Tűz. A bácsmegyei Paripásról 
Írják: Purr Mihály itteni földmives

házában tűz ütött ki, amely a nagy 
szárazság következtében könnyen 

I végzetessé válhatott volna. A lakos
ság a délelőtti istentiszteleten volt 
és csak a tűzoltóság gyors megjele
nésének köszönhető, hogy a tűz 
tovább nem terjedt. így is elpusz
tult a ház az összes ingókkal. A 
kár több ezer korona, melynek fele 
biztositás révén megtérül.

— öngyilkosság. Ifkovics Antal 
raagyarkanizsai vendéglős — mint 
onnan Írják, — idegrohamában hét
főn délután halántékon lőtte magát 
és azonnal meghalt.

— Elgázolta a vonat. A Ma- 
gyarkanizsához közel fekvő Léderer 
uradalomban Szabó Mátyás csókái 
gazdának a mezőgazdasági vasút 
sinei közt játszó 3 éves fiát a sínen 
haladó kocsi ; lütötte és testét ketté
vágta.

— Újvidéki rendőri hír. Teg
nap HeiI Frigyest homokásás közben 
a homok maga alá temette s bár az 
odasiető munkások még élve men
tették meg, súlyos sérüléseket szen
vedett.

- -  A borbély és a tamburások.
Jókedve kerekedett tegnap este Gugi 
Antal borbélylegénynek s hogy han
gulatának megfelelő kísérete legyen, 
néhány külterületi tamburás suhanc- 
cal járta be az utcákat. A PetőG- 
utcában úgy éjfél tájban a zenekisé- 
retet ellátó tamburások elégedetlen
kedni kezdtek s nem teljesítették a 
borbély rendelkezéseit, sőt hajba is 
kaptak vele, minek az lett az ered
ménye, hogy a többség győzött s 
Gugi megbicskázott koponyával ma
radt a küzdő-téren. A mentők sebeit 
bekötözték és lakására szállították.

— Összeesett az utcán. Berek 
Márton cipész-inast ma délelőtt az 
Eötvös-utcán szivgörcs lepte meg s 
eszméletlenül esett össze  ̂ A mentők 
nyújtották neki az első segélyt s 
miután magához téritették, lakására 
szállították. ,

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, Cipő, kalap, 
úri és női divat cikkekben, úgy 
forduljunk a Versenyáru üzlethez  
Szabadka, Papucs piac.

A gyümölcs befőzés titHa
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salicyl néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
is keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs Snlicylt 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 Oroszlán véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann és 
V ellner (Zalán Béla utódai) drogua 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca

innen onnan.
Rejtélyes panaszt súgtak ma egyik 

rendőrkapitány fülébe:
— Kérem, a feleségem nem akar 

enni adni.
— Talán nem adott neki konyha

pénzt ?
— Elsején odaadtam neki az egész 

havi Gzetésemet.
— Ez privát ügy, mondja a kapi

tány.
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— De kérem a feleségem a szo-
bábul is kizárt.

— Ez még privátabb ügy.
— Jó, jó, — mondja a férj — de 

legalább azt tudnám, hogy ki van a 
szobában, mert az ember mégis csak 
kiváncsi.

— Ebben igaza van! — szólt a 
kapitány — mire a férj hamleti 
komolysággal elbaktatott.

*
Egyik fiatal kriminalista belemele

gedik védőbeszédébe és nagy tűzzel 
szónokol.

— Kérem, tekintetes törvényszék,
a vádhatóság azt állítja, hogy védet
tem a panaszos hölgytől, ki a piac
ról jött, ötven koronát lopott el. Öt
ven koronát? Ugyan tekintetes tör
vényszék, van-e olyan szabadkai 
hölgy, kitől a bevásárlás után, még 
ennyit el lehet emelni?

Azt mondják, hogy a nős bírák 
összenéztek, visszavonultak Ítéletho
zatalra és a vádlottat azonnal sza
badlábra helyezték.

Merénylet az országúton.
Tegnapelőtt éjjel Forray-Nagy-Ira- 

tos községben vakmerő rablótáma
dásnak esett áldozatul a falun keresz
tül igyekvő utas.

Esti tiz óra után, amikor már a 
falu népe nyugalomra tért s a tájék 
teljesen elcsendesedett, a községen 
keresztül haladtak Kramer Mihály 
és ennek felesége, Kiss Julianna, to
vábbá Varga Mátyás aradi lakosok 
Makóra igyekezvén.

Amint a község szélére értek, a 
sötétségben elébük toppant három 
gyanús, ismeretlen oláh s támadó
lag léptek fel velők szemben. A ké
sőbbi nyomozás ugyanis megállapí
totta, hogy az utonállók Gank Ist
ván, Cank András és Gank Ferenc 
forrai-nagy-irratosi lakosok voltak.

Gank István volt a vakmerő rab
lótámadás intézője. Ö volt az, aki 
békés utasokra az éjszaka homályá
ban harsány hangon rá kiáltott:

— Jdegálljatok, mert lövünk!
A kocsin ülő utasok a felszólításra 

nem is hederitettek, sőt a kocsis 
közé vágott a lovaknak, hogy gyor
sabban haladjanak.

Néhány pillanat múlva az uton
állók beváltották fenyegetésüket, mert 
egymásután két lövés dördült el a 
sötét éjszakában. A lövések mind
kettője talált.

Az áldozat Kramer Mihály volt; 
egyik golyó a hátán, a másik pedig 
a bal combján sebesitte meg oly 
súlyosan, hogy most élet halál közt 
lebeg.

Kramer Mihály feleségét, továbbá 
Varga Mátyást miután Kramert — 
aki a lovakat hajtotta lelőtték — 
fütykösökkel és husánggal félholtra 
verték.

Valamennyien eszméletlenül ma
radtak az országúton, a kocsiba fo
gott lovakkal a vakmerő merénylők 
elhajtattak.

Varga Mátyás, ki időközben esz
méletre ébredt, segélyért kezdett 
kiáltani — ekkorra azonban már a 
község hatósága, valamint a csendőr
ség is tudomást szerzett a rabló- 
támadásról s együttesen siettek a 
helyszínére. Az eset részleteit Varga

adta elő a c sen d ő rn e k . Varga 
ugyanis megismerte a támadókat s 
az általa előadott személyleirás alap
ján sikerült is őket még azon éjjel 
kézrekeriteni.

A csendőrség a három utonállót 
letartóztatta s ma átkisérte őket 
Aradra, a kir. ügyészség börtönébe. 
Itt már meg is indították ellenök az 
eljárást.

A megtámadott áldozatok sebe
sülése életveszélyes.

TÁVIRATO K .
A cár és V ilm os császár.
Pétervár, jul. 25. Az általános 

figyelem a császártalálkozás felé for
dul és nagy jelentőséget tulajdoní
tanak annak, hogy a cár kíséretében 
van a liberális érzelmű Sviatopolk- 
Mirsky herceg is, aki uj befolyásra 
tett szert. A császári találkozást 
Pótervárott határkőnek tekintik Orosz
ország történetében és számítanak 
rá, hogy a német császár tanácsának 
a cárra erős hatása lesz és elha
tározó befolyást fog gyakorolni az 
orosz nép további fejlődésére. A 
német császárnak pedig ezúttal al
kalma nydik, hogy egy szegény nép 
rokonszenvét megszerezze.

Pétervár, julius 25. A cár talál
kozása Vilmos császárral negyedfél 
óra hosszáig tartott. Megbízható ér
tesülés szerint, a két uralkodó nem
csak a béke kérdését, hanem az 
orosz belviszonyokat is megbeszélte.

Az orosz forradalom .
Moszkva, julius 25. Moszkvában 

és környékén tegnap rendőrök ellen 
több merényletet intéztek. Moszk
vában egy rendőrt késszurásokkal 
megöltek. Nosticeben és Ralisban 
egy-egy rendőr ellen, Homeviceben 
pedig egy detektív ellen gyilkosságot 
kíséreltek meg.

TifHsz, jul. 25. Ma reggel Kovalev 
rendőrfőnökre bombát dobtak, mely 
súlyosan megsebesítette. Két gyanús 
egyént letartóztattak.

Bolgár kegyetlenkedések.
Athén, julius 25. Monasátirból ér

kezett táviratok arról tesznek emlí
tést, hogy a periepei kerületben újabb 
bolgár kegyetlenkedések fordultak elő. 
Egy bolgár banda megtámadta Mori- 
kovo-Oradeznica görög falut, 64 házat 
felgyújtott, fosztogatott és lemészá
rolt egy papot és két görög előkelőt. 
Egy másik bolgár banda ugyanekkor 
megtámadta Betalina falut, több há
zat felperzselt és több görögöt meg
ölt. Oradeznica megtámadása itt nagy 
hatással volt és általános felháboro
dást keltett.

Brankovics pátriárka le 
mondása.

Újvidék, julius 26. Brankovics 
szerb pátriárka, mint nekünk Írják, 
a legközelebbi szerb kongresszus elé 
terjeszti lemondását. Á szerb radi
kálisok jelöltje a patriarkaságra Zme- 
janovics verseczi püspök.

A háború.
Pétervár, jul. 25. A harctérről 

érkezett táviratok jelentik, hogy a 
Tumen folyónál az oroszok és ja
pánok között nagyon heves harc 
folyik. Kazegava japán tábornok 
harmincezer főnyi sereggel viharosan 
támadja az oroszokat, akiknek eddig 
sikerült állásaikat megtartani. A japá
nok négyszer intéztek támadást, de 
mindannyiszor kénytelenek voltak 
nagy veszteséggel visszavonulni.

A szerb választások.
Belgrád, jul. 25. (Szerb hivatalos 

forrásból.) A választások végered
ménye a következő: Megválasztottak 
78 kormánypártit (függetlenradikális), 
50 mérsékelt radikálist, 14 nacioná- 
listát és 1 parasztpártit. Jövő vasár
nap lesz 11 pótválasztás. Az uj skup- 
stina augusztus 7-én nyílik meg. A 
mérsékelt radikálisok 25, a liberáli
sok 3 mandátumot veszítenek. A 
választások során rendzavarás nem 
történt.

Eltem etett munkások.
Resicabányn, julius 25. A közel

fekvő Vaskő Paulcu nevű vasércak
nájában Boutesen Péter, Puju Mihály 
és Grindean Antal tárna kiácsolásá- 
val foglalkoztak. A munkájuk közben 
a felső földréteg megcsuszamlott, 
rájuk omlott és kettőjüket eltemette. 
Boutescut holtan húzták ki. Grindean 
megsebesült.

REGÉNY CSARNOK.
A

Németből: Körmöezy Ernő. 46.
— Egy asszony! Engem megölni!

— ismételte a herceg fagyosan.
— Ah! ön nem hisz nekem! Tudja, 

ki van itt ma reggel óta ? Ismeri 
Germainet, herceg ur? ó itt van. S 
néhány nap múlva, vagy talán már 
holnap megérkezik az is, aki szörnyű 
leleplezéseket fog tenni.

—  5 ki légyen az?
— Mousseline.
A herceg gúnyosan kacagott.
— Mousseline! — kiáltá vállvono- 

gatva. — Miattam itt lehet. Csak 
tárgyaljon Germainenel, nem félek 
tőlük. De ha elég meggondolatlan 
lenne elárulni egyes dolgokat, hát 
tudom már a módját, hogy kell a 
száját betömni!

— Tehát elbocsát? — kérdezte 
szomorúan a fiatal hölgy.

— Igen, gyermekem, — felelte a 
herceg. — Menj, s hagyj sorsunknak 
szabad utat.

— Imádkozni fogok önért Márkus
— szólt oda s eltávozott a hercegtől.

III.
A barát liqueur.

Amint a herceg visszatért, a tár-1 M
saság már ellepte a játékasztalokat. IpXttHQ V’ZCJUyOtljd*’ 
Ricordi sietett helyet kapni s Hek- f f
torral akart játszani. Mindketten elő- IK3*K0tt5CfV
vették erszényüket s már meg is * ’ . . . .
keverték a kártyát . . . nagy csapat | Készítése 1. Kör, K ö l e s e i a  Volt 
kibic sereglett köréjük, — ahogy
Ricordi egyszerre csak az asztalhoz 
csapta a kártyát s pénzét zsebre 
vágva, felkelt az asztaltól.

— Meggondoltam a dolgot, — 
szólt röviden. — Nem játszom.

— Ugyan miért?
— Az az én dolgom.
Hektor dühösen ugrott eléje.
— Verekedni akar? — kérdezte 

habzó ajakkal.
— Gazember!
Rajmund megfogta karját.

amelyért kezeskedem, hogy benne az
ugorka és paprika állandó

Türtőztesd magad — súgta oda |é s  k i v á l ó  k e l l e m e s  ÍZŰ.
Egyúttal értesítem a n. é. közönséget, 
hogy nálam naponta friss vizes-

neki.
— Megölöm a kutyát!
— Mindegy. De csillapodj meg 

egy kissé.
Eközben Medina Benedekhez lépett. 
— Rendben van minden ? — kér

dezte halkan.
Benedek órájára tekintett.

— Azonnal, — felelte aztán, — 
egy óra múlva jelentkezik a hatás.

— Saloma a mi részünkön van.
— Spavento magára vállalta.
— Megvan a rácsajtó kulcsa ?
— Itt van.
Medina zsebébe rejté a kulcsot.
— Még egyet, — toldta hozzá 

titokzatosan, — a barát liqueur?
— Készen van. Ha szükség lesz 

rá, intsen Duboisnak.
Medina visszatért a terembe, hol 

Hektorral találkozott. Jól voltak egy
máshoz s mindjárt megszólította.

— Úgy hallom, hogy megint össze
kapott Ricordival, pedig ő ártatlan, 
én vagyok a hibás.

— És ezt a szemembe mondja ?
Medina vállat vont.
— Tudja, hogy nem verekszem, 

— válaszolta erre. De most nem 
erről van szó. Van egy pár percnyi 
ideje számomra? Egy ajánlatot aka
rok tenni, mely önnek százezer 
frankot hozhat.

— Hogyne! Ezt már szeretem!
Beléptek a virágházba s egy óriási 

kaktusz mellett álló asztalnál tele
pedtek le.

— Dubois, — szólt Medina egy 
szolgához, aki utánunk jött, — hozz 
szivart s a herceg kedvenc liqueurjét.

— Parancsára, uram! — felelte 
a szolga és sietve távozott.

Rajmund eközben elhagyta a ruha
tárt. Kívül egyet kongott az óra. 
Egyenesen Guillemot lakása felé tar
tott.

Hirtelen könnyed lépéseket hallott 
háta mögött s ahogy megfordult, 
Salomát látta maga előtt.

— Ön az, Rajmund ur? — su
sogta halkan, — az ég küldi önt ide.

— Mi a baj ?
— Irén halálán van, s önt kívánja 

látni.
Közben Medina és Hektor élénk 

társalgásba merülve ültek ott az 
asztalnál, Medina újra meg újra töl
tött az italból.

(Folyt, köv.)
w

Ftlelős szerkesztő:
D U G 0  V I C II Í V R E  

Laptnlttjdeaosok: A Z  A L A P I T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

Első szabadjai

B«tisleto-f«le

régi 5ch ö n s le in -fé le  ecet-gyár. 
- - - - - - - 5 a ) á t  h á z . - - - - - - - - -

ECET-eszenc

ugorkát lehet kapni.
—  Szives pártfogást kér
B e r n ste in  E m il.
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állomáshoz 15 perere,

74 holdas birtok,
benne 3 íVes 16 holdas szflfleU p,
kedvező árban eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Htodén hzó 3  f i l l é r  Vastag betűkből S  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

2000 kor. hozománnyal T J S 1'
izr. vallásu nő, férjhez menni óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H. H.> 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kérünk.

Cinihai

U to lsó  e 'ő a d á s !

P E “ Egy nagy pince
az István-utczában, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

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

E tá ié  birtoR.
Tázlár pusztán a Budapest- 
Zimonyi vonal Sóstói- és 
Vadkert-Tázlár állomásaitól 
5 kilométernyire fekvő Sváb 
Imre-féle szarvastói = =

1 ? 0 arholda?  
!  MHoKomat =

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

Értekezhetni lehet a tulajdonos 
É g e tő  Im r e  Tázlár postafiók
Stoltvadkert. .

IA7I11 ten it jutányos feltété- 
I v / j l l l  lek m ellett Balázs J ó 

zsef cimbalom tanító V I. kör, Kálmán u. 
309. szám.

11/Q (TV 9  i i f / j o i  bútorozott szoba, es t- 
“ Ulvdl leg teljes ellátással is, 

kiadó. Cím a kiadóban.

Kiadó üzlethelyiség. g S j í
más bolyén nagy üzlethelyisóg kiadó. Cim 
a kiadóban.

Főtérhez k ö ’el egy nagyobbb udvari 
helyiség, mely alkalm as 

ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Helyes írást tudó fiatal ember 
kerestetik 

másolói munkákra Cim a kiadóban.

IrA /h w r/n l íT‘l kerestetik 200 korona 
II UUtlaÁUIga óvadékkal előkelő iro
dába azonnali belépésre. — A jánlatok 
„Szorgalmas" jeligével a Bácsuiegyei Napló 
fiókkiadóhlvatalához cimzendök Uj v i
dékre.

2500— 3000 liter
6égü, 16—18 kr. literje eladó. Cim a kiadó- 
hivatalban

b érb e  k erestetik .
Cim a kiadóhivatalban.

A  fő térh ez  k ö ze l

2 -3  szobás lakást
keresek november bére.

Gim a kiadóhivatalban.

ki (a Bárány-közben) gőz- 
l í l ^ l l l v l l v j  mosodát nyitott, ajánlja in
tézetét. Mosott ruhát is elvállal s ing va
salási dija 12 fillér, 2 gallér 6 fillér. — 
Kelengye-mosást a legjut ányosabban esz
közöl. Gardó Klára.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik v á 
rium  könyvkereskedés Szabadkán  szem
ben a  gym tiasium tnal. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do- 

I boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
j csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
. felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
köny v tár havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varrá loánvük figyelmébe* TanulóI d l I v  Iv tllI jv A  leán y t keresek  hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, T om pa-u!

egSe„ nj fényképező gép T
szereléssel jutányosán eladó. Megtekinthető 
Ányos-utca 101. szám a la tt délutánonként 
1—3 óráig.

Cgyes varróleányok
női divat termében, Egresi-utca VassÁdám - 
éle- ház.

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

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

ndai fiilop £ajos-féle
épület éj la jto s  műhelyt

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

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

Elvállalunk továbbá épületek és kutak jó karbon tartását 
évi átalányban. — Takarék tűzhelyek készítése.

E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a 
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint jutó- 
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán
mü* és géplakatosok 

Árpád*utca 158. sz. Szabadkán.

1000 korona annak, aki ma nem nevet 1

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

Az Auguszt jutalomjátékán egy 8?óp ló lesz lesz kisorsolva. Minden 
látogató egy ingyen sorsjegyet kap.

Megállj pajtás, hova oly sietve? Megyek haza, hogy átőltözködjek, m ert

M a szerdán , ju l iu s  2 6 -á n , este  8  órak or ta r tja

AUGUSZT TOTTO jutaloinjátckat.
aki a n. é. közönség tetszését eddig is megnyerte. Kedves barátom, hiszen neked szük
ségtelen az átöltözköJés, mert éppen a legjobb öltönyödben vagy. Éppen azért akarok 
átöltözködni, mert tudom  előre, hogy a mai jutalom  estélyen a fö dön f»gok hem pe
regni a sok nevetéstől és Totto ur sem kívánhatja, hogy a legjobo öltönyöm et tönkre
tegyem. így hát látom  barátom, hogy igazad van. Siessünk a pénztárhoz, hogy még 
jegyet válthassunk.

Auguszt Totto a következő §§-at rendeli e l :
1. Minden üzletet este 8 órakor be kell csukni, hogy a személyzet cirkuszbx 

mehessen.
2. Minden háziasszony köteles előbb vacsorázni, hogy szakácsnője, szoba-, kézi- 

és bejárólánya az udvarossal együtt a cirkuszba mehessenek.
3. Az összes szökevények, gyilkosok, zsebmetszők, bicskások, verekedők és 

bitangok ma szabadlábra eresztetnek, hogy ma este 8 órakor a cirkuszba m enjenek.
4. Az összes Szabadkára érkező vonatok ma nem indulnak tovább, hogy u tasaik  

estére a cirkuszban lehessenek és csak éjjel 11 óra 13 perckor indulnak.

Auguszt Totto
fényképész.

Auguszt Totlo
lovagló.

Különösen kiemelendő:
Auguszt Totto
Kaszkauder ugró.

Auguszt Totto
tánezosnő.

Auguszt Totto
minden.

Elfogadok mindenféle ajándékot, csak vöröshagyma koszorúkat nem, a sonkáka- 
csakis Bogesics testvérek hentes uraktól fogadom el, virsliket csokor alakban, szafa- 
ládékat peJig koszorú alakban, a hozzá való borok t pedig Spitzer Ignácz ur vendég 
lőjéből fogadom el. Pezsgőt és konyakot pedig Sugár Manó ur füszerüzleíéböl fogadom 
el, mert azok nem ham isított italok. A cirkusz levegője pedig W ascbm ann és Velner 
urak drogueriájábau vásárolt illatszerekkel lett vegyítve. Legyeknek tilos a bem eneti 
A szúnyogok pedig Palics fürdőn vannak. Szabad bemenet minden 6 hónapos csecse
mőnek, ha a saját lábán el tud  jönni.

Befejezése a nagy

N e m z e t k ö z i  b i r o k v e r s e n y n e k
a kitűzött 1000 korona díjért.

Ma szerdán a következő négy pár mérkőzik az I. és II. d í jé r t :
Sándorffy M. és Kössél baeh R.

magyar orosz
a két legyőzhetlen mester közt végkimerülé

sig, meghatározott idő nélkül.
Waldapfel Emil és Zigics Carlo

magyar szerb
Donatelo II. és Waldapfel E.

scbweic magyar
Donatelo Hartl és Zigics Carlo

schweic szerb.

b ir k ó z á s  k ezd ete  fé l  £ 0  órak or.
Jegyek előre válthatók este 6 órától a cirkuszi pénztárnál.

H p l v á r n V ’ Szárnozott zártszék 2 K, I. hely Í'ŐO, 11. hely 1*20, III.
i j u lu i lV .  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'

E lőad ás u tán  v illa m o s va sú t k ö z le k e d ik .
Számos látogatásért esedezik

teljes tisztelettel C enta V ik to r  igazgatónő

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

pénzbe szedi
es

_  ■■ ■ü g y n ö k
8 te rn  A d o lf
letébe.

varrógép üz-

Boros bordók
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.

Nyomatott a Kiadók Kiadok és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




