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Becs és Budapest.
Pécsben beleszólt a válságba 

a külügyminisztérium lapja, a 
Fremdenblatt. Figyelmeztetést 
intéz a katholikus papsághoz, 
hogy jó lesz a népet csititani, 
nem pedig izgatni az apostoli 
király, mint a magyar katholi-
kus egyház legfőbb kegyura szózat Budapesten hangzott el 
ellen. Ezzel, mondja a figyel-1 Kristóffy belügyminiszter mondta 
meztetö, a katholikus egyház el. Ez a hang az igazi ember
veszélyezteti előjogait, mert el- 
játszák az apostoli király jóin-
dulatát és igy a magyar katho- ügyminiszter a szocialisták ve- 
likus egyházat az iskolák álla- zetö emberei előtt a következö- 
mositása sőt az egyházjavak két jelentette ki :
szekularizációja veszedelmének »De ezen nagy szociális feladatok
teszik ki. Odajut a katholiciz- 
mus, ahova Franciaországba. , ; engem hosszas megfontolás után mégjutott. A katholikus papságnak az ursZijg ,nai Brendkivillj 8U,yo’
tehát Iöfeladata gondoskodni a -helyzete is az általános és titkos vá- 
rend helyreállításáról, mert ne'lasztói jog mellé állít.
higyje, hogy megtarthatja prae-i En bennem, t. munkás barátaim, * , .
rogativáit, ha a pár excellence! ll0,sszf'\ és megf°ntolás eZért jobb lenne megfontolni a ' kértlés mostan, mely élénken foglal
protestáns függetlenségi párthoz’ a T o X a k  e z c T S n e t l í  ‘SVÖÍkOdöknek. hogy ennek a ' Y ° " tikaij X
csatlakozik. i helyzetén csak6intenzív szociális a , ! s .'nása százfeju veszedelmet hoz . Sokat várnak e kérdésbe

Hát ebből a figyelmeztetésből 
nem kérünk. Mert igaz ugyan, 
hogy a katkolikus papság eddig 
elöljárt a nép szenvedélyeinek 
felcsigázásában, s igy hivatásá
hoz mérten most a szenvedé
lyek lecsillapítása apostoli kö
telessége, de mi a papot jobban 
szeretjük az oltár előtt azon 
ideális állapotért lelkesedni, a 
melyért a francia Didón apát 
is lelkesedett, az egyháznak el
választásáért a politikai állam
tól, s azon szép erkölcsi köte
lesség tejesítéséért. amelyek 
előtt a társadalom is kész meg
hajolni mindaddig, mig a val- 
láserkölcsi-élet e kötelességek 
teljesítését a társadalom vagy 
akár az egyén életszükségletének 
tartja.

Ha a kath. papság a nép 
szenvedélyeit csillapítani akarja, 
ez lehet, hogy jól felfogott er
kölcsi és társadalmi érdeke, de 
ha e csillapításban a katholikus 
praerogativákért való küzdelmet, 
s a protestáns egyház elleni 
gyűlöletet akarja kevertetni a 
külügyminiszter bécsi lapja, ak

kor rossz szolgálatot tesz a bé- 
kités ügyének, rossz szolgálatot 
tesz az emberiség szempontjá
ból, de a legrosszabb szolgálatot 
teszi Magyarországnak és végül 
félre magyarázza nemcsak a 
kath. pap, hanem egyáltalában 
minden papnak a hivatását.

Ez a bécsi hang. A másik

szereteté, az emberi jogok őszinte 
elismerésének hangja. A bel-

mellett, amelyekkel, őszintén szólva, 
egész életemben rokonszenveztem,

gazdasági politikával lehet segíteni, 
mert csak egy ilyen politika képes 
egyrészt megszüntetni a mélyreható i ízödéq néllriiT 
nagy társadalmi elégedetlenséget, 
másr’szt kiküszöbölni közéletünkből 
a pusztító közjogi harcokat, a me
lyek együttvéve államszervezetünk 
normális funkcióját megzavarták.

Ez a regeneráló szociális és gazda
sági politika pedig nézetem szerint 
nem félrendszabályok, hanem csakis 
az általános titkos választói jogon 
felépült parlamenti reform utján ér
vényesülhet, mert csak ily mélyre
ható gyökeres reform nyithatja meg 
a parlament kapuit azok részére, 
akik törvényhozói működésüket nem 
az áldatlan közjogi harcokban, ha 
nem a nemzeti munka szervezésében 
fogják keresni.

Elfelejtett-e már a független
ségi párt radikalizmusa, hogy az 
általános választói jogot, a köz- 
ségenkénti titkos szavazást po
litikai szentségei közé számí
totta. Elfelejtik-e azok, akik a 
lefolyt választási küzdelmekből 
győztesen kerültek ki, hogy ezt 
a választói jogot, a titkos köz- 
ségenkénti szavazást zászlóikra 
írták jelszóként? Hát igazán el
felejtették? Nem hisszük. Ha 
Magyarország szidott belügy-

minisztere nem feledkezett meg 
a politikai jogok jogáról, csak 
nem feledkezhettek meg róla 
azok, akik most a jogokért 
élet-halál küzdelemre szólitják 
a nemzetet.

Az azonban igaz, hogy most 
egyetlenegy szóval sem beszél
nek erről a jogról.

Most ha a bécsi és a buda
pesti szózatot összehasonlítjuk,
az összehasonlítás eredménye- alelnökével, Reisner Lajos dr.ral, 
képen joggal állíthatjuk, hogy megengedik-e, vagy óhajtják-e, hogy
a szeretet hangja a magyar 
belügyminiszteré volt, a gyűlö
leté pedig az, melyet a bécsi 
Fremdenblatt intézett a katholi
kus papsághoz.

Azt kérdezem én minden ma
gyar embertől: melyik hangot 
hallgatja szívesebben, a szidott 
belügyminiszterét-e vagy a má
sikat ?

Azt hisszük az elsőt. Epén

a hazára. Térjünk meg egymás
mellett és egymás közt gyűlöl-

A szabadkai iparos kong-
resszus.

A politikai viszonyok sok bajt 
okoznak még oly fontos közgazda- 
sági jelentőséggel biró ügyben is,
mint a szabadkai országos iparos 
kongresszus. Még ezt a kenyérkér- szélések lesznek, mert keresni fogják
dést is politikai szempontból ítélik 
meg. Ezért hangoztatják a jobb időkre 
leendő elhalasztásnak szükségességét.

Itt azt mondják, hogy akkor tart
suk meg, majd ha más kormány 
lesz; pedig ugv lehet, hogy szeptem
ber b áig rendben lesz ez a kérdés. 
Legalább is úgy kezdenek alakulni a 
dolgok.

Ott azt mondják, hogy nem kel
lene most megtartani a kongresszust, 
mert az alkalmas a kedélyeknek még 
fokozottabb felizgatására. Pedig hát 
a higgadt tárgyalás csak az eszmé
ket tisztázhatná. Hogy tehát mi lesz, 
hogyan lesz, ez a legközelebbi jövő 
titka.

Egyelőre azonban úgy a központi, 
mint a helyi bizottság szorgalmasan 
dolgozik az előkészítés munkálatain. 
A szabadkai rendező-bizottságok teg
nap üiést tartottak, melyen a prog-

rammot véglegesen megállapították. 
Egyes részletek várnak még csak 
kiegészítésre. Ha ezek is meglesznek, 
akkor a kész programmot a végre
hajtó-bizottság kibocsátja.

Felvették a programúiba a sza
badkai ipartelepek megtekintését. — 
Ennek megfelelően a végrehajtó
bizottság azzal a

kérelem m el
járul az ipartelepek tulajdonosaihoz, 
legyenek szívesek szóval vagy írás
ban tudatni a végrehajtó-bizottság

ipartelepeiket a kongresszus tagjai 
megtekintsék.

A tegnap elfogadott programm 
szerint az ipartelepek megtekintése 
a kongresszus első és második nap
jának délutánjain történik.

A helyzet.
— Saját tudósitónktól. —

Budapest, ju lius 23.

A 67-es uj koalíció a legizgatóbb

kérdésben Bánlfy 
Dezső báró deési utazásától. Az uj- 
párt vezére ott világosságot fog vetni 
a kérdésre. Hétfőn tér onnan vissza 
s kedden este részt vesz a VII. ke
rületi ujpárt szervezkedő gyűlésén, 
ahol ugyancsak nagyfontosságu nyi
latkozatokat várnak tőle.

Értesülésünk szerint Bánffy Dezső 
báró csütörtökön Tőketerebesre uta
zik, ahol Andrássy Gyula gróf palo
tájában igen nagyfontosságu megbe-

az érintkezési pontot az ujpárt pro- 
grainmja és a disszidenssk állás
pontja között.

Ami már most a szabadelvüpárt 
szerepét illeti, eziránt egyáltalán nin- 
csennek értesülések. Egy bizonyos, 
hogy a koalíciós lapok tűzi lármája 
csak ámítás, mert a szabadelvüpárt 
még mindig egységes s a széthúzó 
elemek egyáltalán nem jelentkeznek.

Pedig az a 142 ember egy tábor
ban csakugyan számottevő politikai 
párt.

(Búd. Tud.) Fejérváry Géza báró 
miniszterelnök holnap délután 3 heti 
gyógyhasználat végett Karlsbadba 
utazik.
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Villanyozás, továbbá orVosi törni

Telefon 2 1 1 , sz. 
Prospectus ts®

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 köszvénvnól. Mérsékelt árak. ■**■» "uirnn fiirriAk —
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Forradalom Oroszországban.
Pétcrvár, julius 88.

A cár küszöbön levő Carszkoje 
Szelóba való utazása miatt oda sok 
titkos rendőrt rendeltek ki. A rend
őrség nagy erélylyel kutat egy »A 
vörös szakálu* név alatt ismert 
anarchista után, aki állítólag az 
összes eddigi merényletek értelmi 
szerzője volt. A Volgaterületre ki
küldött titkos rendőrök a >vörös- 
szakált* eddig nem találták.

Odessza, julius 27.
Ma az összes külföldi konzulátu

sok névtelen leveleket kaptak, me
lyekben értesítik őket, hogy nagy 
zsidóüldözéseket terveznek és pedig 
a mészárlást jövő pénteken éjjel 
fogják megkezdeni, A levelek orosz 
nyelven vannak megfogalmazva és 
hektograffal sokszorosítva. Azt mond
ják, hogy tekintettel a katonaság 
nagy igatottságára, ez a zavargásokat 
semmiesetre sem fogja megakadá
lyozni. Úgy a katonaság, mint a polgár
ság nagyon el van keseredve a zsidók 
ellen, akik közül kerültek ki a 
bombavetők nagy része és akiknek 
tulajdonítják, hogy a rend Odesz- 
szában felbomlott. Minthogy Odesz- 
szában nem kevesebb, mint 80 ezer 
zsidó él, a várható zavargások bor
zasztó mérveket ölthetnek.

Berlin, julius 29.
A „Voss. Ztg.“-nak jelentik Pé- 

tervárról, hogy a helyzetet most 
sokkal kedvezőbbnek ítélik meg, mint 
eddig. Kormánykörökben általános
ságban igen jó hatást várnak a csá
szárok találkozásától is. Az eddigi 
eseményekért Mirszky herceget okol
ják, mondván, hogy az eseményekkel 
szemben igen nagy gyengeséget ta
núsított. Az állítják még most is, 
hogy egy erőskezü kormány min
denre képes. Nem gondolnak ugyan 
katonai diktatúrára, hanem felelős 
kormányra egy miniszterelnökkel az 
élén. _________

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

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

Julius 30. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cirabatomversenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

Augusztus 6. A szabadkai kath. legény- 
egylet házi m ulatsága saját helyiségében.

Országos vásár. Újvidéken augujvtus 12. 
18. 14dikén.

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

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesiiíoti gyűlés Szabadkán.

— Plósz Sándor az egyetemen.
A hivatalos lap mai száma jelenti, 
hogy a király dr. Plósz Sándor nyu
galmazott minisztert a budapesti Tu
dományegyetemen miniszterré, ille 
tőleg államtitkárrá történt kinevezése 
előtt elfoglalt nyilvános rendes tanári 
állásába visszahelyezte.

— A Bácsmegyel Függetlenségi 
párt augusztus első felében tartja 
alakuló ülését. Elnökké Fernbach 
Károly, ügyvezető alelnökké Mukics 
Simon van kiszemelve.

— Tanítók az embermontés 
szolgálatában. Közöltük, hogy me
gyénk tanfelügyelője a tanítókat a 
József kir. herceg Szanatórium-Egye
sület taggyüjtésére kérte fel, mely 
egyesület a tüdővész elleni harcban 
oly hathatósan működve, országszerte 
gyógyitó-házakat akar emelni. Taní
tóink e fontos társadalmi tevékeny
séget elősegítve, a tanfelügyelők fel
hívását igen szinpatikusan fogadták 
országszerte, igy megyénkben is.

— Az ügyvédi kamara köréből.
A szabadkai ügyvédi kamara köz
hírré teszi, hogy Perviz Sándor zom- 
bori ügyvédet elhalálozása folytán 
az ügyvédekről vezetett lajstromból 
törölte. Irodája részére gondnokul 
Pocskay Sándor zombori ügyvéd 
rendeltetett ki.

— Eljegyzés. Szuknovich Mária 
ipolysági áll. polgári iskolai tanárnőt, 
Szuknovich Mihály helybeli magánzó 
leányát eljegyezte dr. Szeőke József 
ipolysági ügyvéd, jónevü felvidéki iró.

— A bajai tanítóképző vesze
delme. A bajai tanítóképzőbe való 
felvételről szóló kormány intézkedés 
leérkezett. A növendékek számát 
lényegesen meg fogja apasztani, mert 
legfeljebb 30 növendék felvételét 
engedélyezi egy-egy osztályban, mert 
az eddig évenkint engedélyezni szo
kott segélyeket a felénél is keve
sebbik szállította le. Alig tartotta 
meg segélyét egy-két növendék, aki
nek bizonyítványa nem legalább is 
»jeles« vagy semmi, vagy csak alig 
számba vehető segélyt kap.

— A hirdetési táblák. Ez az 
ügy is régen vajúdik. Pedig bizony 
nem nagyon disziti városunkat az a 
sok hirdetmény, amit házaink falaira 
raggatnak. A falról lelógó papir-ron- 
gyok éktelenül csunyitják az utcákat. 
Úgy halljuk, hogy eddig vállalkozó 
hiányában halasztották mindig el a 
hirdetési táblák felállítását. Most az 
ügy ismét felszínre kerül. Értesülő 
sünk szerint a gazdasági ügyosztály
ban most dolgoznak egy tervezeten, 
amely lehetővé teszi majd ennek az 
ügynek a megvalósítását is. Nemcsak 
hirdetési táblák, hanem hirdetési bó
dék is lennének. Ezeknek az egyes 
utcasarkokon nagy egészségügyi 
haszna is lehetne. A sarki kofáknak 
bizony szépen bérbe adhatnák s igy 
az utcasarkokról eltűnnének azok az 
éktelenkedő gyümölcscsel teli rakott, 
ezer meg ezer légytől megrohant, 
piszkos elárusító asztalok, melyek ma 
a jóizlést sértik, s a város tisztasá
gát azokon a helyeken lehetetlenné 
teszik. A kofák is csak örülnének 
ennek az újításnak, mert az idő vi
szontagságai nem akadályoznák meg 
portékájuknak az árusításában, ami 
most egy kis esőzés, havazásnál, szél
nél már lehetetlen.

— A lilrlupirás köréből. Az 
Újvidéki Hírlap szerkesztését, a lap 
eddigi jótollu főmunkatársa: Mayer 
József vette át.

— Fgy haladó község. Az A pa
lin mellett levő, 1600 lelket szám
láló Szilágyi telepes község a napok
ban tartott képviselőtestületi ülésé
ben ezeket a nagyjelentőségű dolgokat 
határozta el: 1. artézi kutat furat, 
2. a póstainesteri állás rendszere
sítése iránt megteszi a szükséges 
lépéseket, 3. József főherceg szob
rára nagyobb összeget adományoz, 
4. az utcák neveit a haza jeleseinek 
neveivel jelöli meg, 5. Szilágyi Dezső 
szobrának leleplezési ünnepélyére 
szükséges költségek fedezésére egye
lőre 300 koronát szavaz meg.

— Otthonaiiiz villámcsapás kö
vetkeztében. Mélykutról írják, hogy 
tegnap a tinójárási öreg majorban 
villámcsapás következtében a keresz
tekbe rakott learatott gabona ki
gyulladt s mintegy másfélezer kereszt 
búza lett a lángok martalékává.

— A vonat kerekei alatt. Bajai 
tudósítónk jelenti, hogy Mélykulon 
a vonat két embert elgázolt. Az egyik 
szörnyethalt, a másik haldoklik.

— Életmentő montőparancsnok.
Izgalmas jelenetnek voltak tanúi ma 
délelőtt a Nein/eti szálloda előtt járó
kelők. A Palics feié indulóban levő

villamosra akart H. D.-né nevű éke
sebb urinő felszállani, ép abban a 
pillanatban, mikor a kocsi megindult. 
A megijedt úrnő görcsösen kapasz
kodott a támvasakba, de nem volt 
elég ereje a kocsira felkapaszkodni. 
Egy pillanat alatt végzetessé válható 
baleset történhetett volna, de az 
épen arra haladó Wencel Lajos 
mentőparancsnok az életveszélyben 
levő úrnőhöz ugrott és karjába fogta 
föl. A körüli'Hók megéljenezték a 
derék menlőparancsnokot.

— Tűz Palicson. Ma délelőtt 
Palicson Dobrojevics Plato dr. villá
jában gerendatüz keletkezett. A tűz 
tovaterjedését sikerült megakadá
lyozni. A kár igen jelentéktelen.

— Vizsgálat a bajai tűz miatt.
A temesvári posta- és távirdaigaz- 
gatósíg kirendeltsége tegnap ejtette 
meg a vizsgálatot a tűz keletkezé
sének okát illetőleg. A vizsgálat so
rán megállapittatott, hogy a tűz ke 
letkezése nem a villámcsapás követ
kezménye, mert ez esetben a tűz a 
táviróhivatalban tört volna ki, az 
összes készülékeket szélroncsolta 
volna. Minthogy azonban az összes 
biztositó berendezések teljes épség
ben maradtak, ki van zárva az, hogy 
a távirókezelőség részéről mulasztás 
forogna fenn. A vizsgálat szerint a 
tüzet gondatlanság okozta.

— Óbecse—arcs—péterrévi ár- 
mentesítő társulat cim alatt uj viz- 
szabályozó társulat alakult, amelynek 
alapszabályait a m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszter már jóvá is hagyta. 
Az uj társulat székhelye Óbecse s 
tevékenységét az őszön kezdi meg. 
Az igazgató mérnöki teendőket ideig
lenesen Kaszap Győző bácsföldvári 
főmérnök látja el.

— Verseuylovaglás motorossal. 
A mexikói lovaglás bámulatos pro
dukciói iránt máris mutatkozik az 
érdeklődés. Texas-Tex és Szilberleit- 
ner József tegnap próba-versenyt 
rendeztek a palicsi kerékpárpályán, 
mely alkalommal a mexikói lovas 
könnyedén kerüli a teljes erővel 
haladó motoros elé. Ismételten fel
hívjuk a közönség figyelmét a va
sárnapi versenyre.

— Reniéuyieljes csemete. Aga- 
tics Róza panaszt tett a rendőrség
nél, hogy Kolompár Róza nevű 11 
éves cigányleány 80 krajcárt a piacon 
zsebéből kilopott. Minthogy a rend
őrségnek alapos a gyanúja, hogy a 
reményteljes csemetét rovott múltú 
anyja küldte zsebelni, az anyát fog
ják felelősségre vonni.

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

ineg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salic; 1 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 SaHcylt gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak A mer kai Gyü
mölcs Salicylt az Or szlán véd 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua 
üzletében Szabadkán, Kossulh-utca

Innen onnan.
Khón Aladárnak két nappal eze

lőtt halt meg az apja. Az öreg urat 
a zsidó vallás szokásai szerint temették 
el, a fia azonban éppenséggel nem 
gondolt arra, hogy a vallás szabá
lyait be kell tartani. A temetés után 
már kint sétált a korzón és vígan 
szivarozott. Találkozott ott vele üz
lettársa és barátja a Schwarc.

— Te Khón, szólítja meg. Mond
jad csak le Khón, kit szerettél te 
inkább, az apádat, vagy pedig hite
lezőidet ?

— Kit szerettem, kit szerettem? 
Micsoda kérdés ez. Természetes hogy 
az apámat.

— Nem igaz Khón, mondja busán 
a Schwarz. Mert te a hitelezőidért 
három hónapot tudtál ülni, és látod 
az apádért nem akarsz nyolc napig 
ülni.

* *♦
A Sidoli cirkuszban, a mikor a 

drótmüvészek aratják a tapsokat 
megszólal egy szalontai magyar.

— Hej hogy az ördög vigye el a 
dolgát ennek a komédiásnak, hogy 
tud járni azon az egy szál dróton. 
Nekem sokszor a széles országút 
is keskeny.

** *
Az egyik iskolában a természet

tudományi k professzora nagy hévvel 
magyarázta a föld keletkezését.

— Először izzó égi test volt 
maga a nap is, a mely más napok 
körül forgott. És millió évekig tartott, a 
mig a föld lángoló anyagja kihűlt.

Az egyik diák fölmutatta a két 
ujját. Szólásra jelentkezett.

— Nos, mit akarsz mondani? — 
kérdé a tanár.

— Azt, hogy Isten a világot hat 
nap alatt teremtette.

A tanár bosszúsan intett a kezé
vel.

— Az csak a hittanórán van 
így-

Szent Péternél nyitott boltot.
Írva van, hogy siralmak völgye 

a föld. Talán ez ige mély igazságáról 
volt szentül meggyőződve a halálnak 
az az Önkéntese, aki ma szinte ke
délyesen vált meg az élettől, föl
akasztván magát a nótákból hires 
Boszorkány-szigetnek egy lombos 
fájára.

Részi Ede, órás, akinek Szegeden az 
Oroszlán utcában volt üzlete, az 
életet sem vette valami túlságos 
komolyan. Bölcsen élvezte, amit él
veznie lehetett minden órájának 
leszakasztá virágát, még pedig — 
töbnyire a legkurtább korcsmákban. 
Iszogatott és dalolgatott. Azzal meg 
nem igen törődött, ha a felesége 
korhelységet vetett a szemére. A 
szorgalmas asszony vezette az üzle
tet az ura helyett.

E héten is, hétfőn elment hazul
ról Részi s azóta színét se látták 
odahaza.

Felesége nyíltan persze röstelte 
kerestetni a férjét, de titokban azért 
melegen érdeklődött a holléte iránt.

Arról értesítették, amit különben 
minden hosszabb tűnődés, elmél
kedés nélkül is már maga is meg
állapított, hogy az ember mulatgat 
valahol a városban, egyszer itt, 
másszor amott.

Ma végre hazatért a mulatgatás- 
ból. A boltba ment egyenesen. A 
felesége az órákat pakolta éppen,
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hogy majd a boltot bezárva, hazafelé 
induljon.

A viszontlátás £nagy jelenete csak 
néma jelenet volt. A haragos asz- 
szony nem kérdezősködött, a férj 
nem válaszolt.

Ellenben egy már előre megírt, 
szép fogalmazásu, rövid, de igen 
tartalmas levelet tett a pityókos 
ember a bolt asztalára, hogy beszéljen 
az irás Ő helyette.

Szól pedig a szép fogalmazásu 
levél a következőképen:

>Kedves Feleségem! Add ki a 
bótot, mert én már béreltem egy 
másikat Szent Péternél. Isten veled! 
Szerető férjed Részi Ede, müórás.* 
Mikor a feleség a levelet elolvasta,

férje már rég elment hazulról.
A kapatos ember valahogy eljutott

a Boszorkány-szigetre, hol egy ma 
gános fán függve találták az arra járó 
emberek.

Részi Ede elköltözött a földi élet
ből s már valószínűleg beköltözött 
fényes berendezésű uj boltjába Szent 
Péternél.

200 korona egy asszonyért.
Elég jómódú ember Pankotán Mé- 

hofner József, aki három-négy év óta 
él együtt a feleségével és az ő ked
ves barátjával, Földes Károlylyal, aki 
a szomszéd házat vallja magáénak. 
Eleinte minden jól ment, vagyis a 
felesége is, a szomszédja is jól vi
selték magukat. De később csak 
mégis megakadt a szomszéd szeme 
a csinos menyecskén és tudja Isten, 
a menyecskét sem hagyta hide
gen az a jó barátság, amely az ura 
és a szomszéd között létre jött. 
Legalább azt hitte, hogy akit az ura 
szeret, az elől neki sem szabad egész 
ridegen elzárkózni. Utóvégre Földes 
is derék ember, aki úgy bele tud 
nézni a menyecskék szemébe, hogy 
helyén kell lenni annak a szívnek, 
amely rabul nem akar hozzá szegődni.

A szomszédok meg a menyecske 
addig-addig néztek egymás szemébe, 
mig egyszer csak megszerették egy
mást. Olyan aztán az ilyen, mint a 
a lavina, minél alább gördül, annál 
nehezebb feltartóztatni s bizony az 
ő szerelmük sem lett plátói szere
lem és Méhoffernek tapasztalnia kel
lett, hogy meg van, nagyon meg van 
csalva. Ettől kezdve mindennapos 
lett náluk a családi perpatvar.

Mélhoffer végre is megunta a dol
got és egy szép napon átrándult a 
szomszédhoz.

— Én bizony szívesen túladnék 
ezen az asszonyon! — mondotta el
keseredve Mélhoffer.r

— Es én megvenném, válaszolt 
rá Földes.

— Meg-e? — kérdezte Méhoffer 
és kisugárzott arcán az öröm s 
kevésbé múlt, hogy össze-vissza nem 
ölelte a kedves barátot.

— Meg én!
— Hát aztán mit adna kend érte ?
— Adnék érte száz forintot!
Méhoffer megragadta a szomszédja 

kezét, hatalmasat ütött a tenyerébe, 
hogy meg ne bánja, amit mondott. 
Mindjárt meg is írták a szerződést, 
amelynek értelmében Földes kötelezi 
magát, hogy az asszonyért száz forin
tot fizet Méhoffernek, Mehoffer pedig 
arra kötelezi magát, hogy elválik a 
feleségétől. Mikor ezzel készen voltak 
előhívták az asszonyt és a szomszéd 
azt mondotta neki:

— Hát tudod-e, hogy megvettelek 
uradtól s most már az enyém vagy. 
Nem bánod?

— Én nem, ha az apjuk nem bánja'
Méhoffer pedig nem bánta és igy 

az asszony átköltözött az uj urához,

akivel azonban egybe is kel, amint 
a válópörük elvégződik.

Íme ez is egy hitetlennek látszó 
és még is való történet.

TÁ V IR A TO K .
A háború.

Berlin, julius 28. A Berliner 
Lokalanzeigernek jelentik Newyork- 
ból: A japán kormány bizalmasan 
közölte az Egyesült Államokkal, hogy 
a béketárgyalások első napján kö
zölni fogják az orosz megbízottak
kal a békeföltételeket. Ha azokat 
akkor mindjárt nem fogadják el, a 
tárgyalásokat azonnal megszakítják. 
A békeföltételek ezek: 1. A hadi
kárpótlás megfizetése. 2. A Sachalin- 
sziget és a Liaotung-félsziget át
engedése. 3. Mandzsúria átengedése. 
4. Kínának és Japán protekturátusá- 
nak Kórea fölött való elismerése.

Ö ngyilkos m atróna.
Budapest, julius 28. Pohl Ferenc

nek, a kilencedik kerület elöljárójá
nak hatvankét éves felesége ma éjjel 
öngyilkos lett. Borzalmas módját 
választotta az öngyilkosságnak. A 
harmadik emeletről az utca köve
zetére vetette magát, ahol szörnyet 
halt. A boldogtalan matrónát gyó
gyíthatatlan betegsége vitte kétségbe
esett tettére.
Óriási vasúti szeren csétlen 

ség
London, julius 28. Waterloo ál

lomáson vonat összeütközés történt. 
A villamos gyorsvonat, mely óránként 
40—50 angol mérdöldi gyorsasággal 
halad, hibás váltóállítás következté
ben belerontott az egyik mellék- 
sinpáron álló üres vonatba. A futár
vonat első kocsija, melyben 25 utas 
ült, teljesen összezuzódott. 20-an 
szörnyethaltak, a többi utas megse- 
sebesülten hevert a kocsi roncsa alatt. 
Ez a vonal, melyen a baleset tör
tént, volt az első villamos üzem, me
lyet Angliában távolsági forgalomra 
rendeztek be.
A szultán küldöttje a ki

rá lynál.
lséü l, julius 23. Fáik basa, a szul

tán főistálómestere és főhadsegéde, 
ma reggel gróf Széchen cs. és kir. 
főhadnagy kíséretében ideérkezett és 
a Hotel Elisabethben szállott meg, 
mint őfelsége vendége.

Pítreich közös hadügyminiszter a 
török főistálómesterrel egy időben 
érkezett ide és délelőtt 11 órakor 
kihallgatáson jelent meg őfelsége 
előtt. Őfelsége Fáik basát délután 2 
órakor fogadja kihallgatáson. A közös 
hadügyminiszter és Fáik basa, vala
mint gróf Széchen hivatalosak az 
udvari ebédre és este térnek vissza 
Bécsbe.

A konstantinápolyi m e
rénylet.

Konstantinápoly, julius 28. A 
már említett könnyen megsérült 
ausztriai hölgyön kívül egy idegen 
sem esett áldozatul a pénteki me
rényletnek. Egy dalmáciai illetőségű 
ember eltűnt. Földiéi azt állítják, 
hogy a merénylet alkalmával tartóz
tatták le. A kutatást folytatják, de 
eddig még biztos eredményre nem 
jutottak. Mostan az összezúzott ko
csidarabokat vizsgálják, mert bebi
zonyult, hogy a pokolgép egy ko
csiban robbant fel.

Megállapították az összes töredékek 
hovatartozását és agnoszkáltak öt 
bérkocsist Egy magán fogat marad
ványaival nincsenek tisztában. Újabb 
merényletektől tartanak. Ezért a 
porta és a minisztériumok épületeit

•««wuau őrzőt es csak ismert sze
mélyeknek engedik meg a belépést. 
A merénylet dolgában most Nedsib 
basa földmivelésügyi miniszter ve
zeti a vizsgálatot.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes“ Magyar Általános váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapesti 
heti jelentése a tőzsdeforgalomról és 

a pénzpiacról
Budupest, julius 27.

A budapesti tőzsde a lefolyt héten 
sokkal barátságosabb szinezetet nyert, 
ami elsősorban a külföldi tőzsdék 
hangulatának javulására vezetendő 
vissza, — Witte orosz miniszterel
nöknek utazása Amerikába mind 
közelebb hozza az orosz-japán há
ború beszüntetésének valószínűségét 
és ezzel kapcsolatosan a kereskede
lem és ipar általános fellendülését 
várják. Főleg ezen remény, de rész
ben már a jelenleg is fennáló ked
vező ipari conjuktura, különösen 
Németorszégban a szénbányák és 
vaskohók részvényei iránt kelti fel 
az általános érdeklődést és a lefolyt 
héten mindezen értékekben igen je
lentékeny áremelkedések voltak ész
lelhetők.

A mi tőzsdénk teljes mértékben 
természetesen nem követte a külföld 
hausse-áramlatát, mert a belpolitikai 
helyzet válságos volta még mindig 
tartózkodásra inti a közönséget.

Mindazonáltal a befektetési érté
keknek olcsó árfolyamát a legutóbbi 
héten vásárlásokra használták fel és 
a 4°/0-os magyar korona-járadék 
ezeknek behatása alatt kb. 4/io%-kal 
javult. A részvények közül a magyar 
hitelrészvény mutat fel nagyobb ár
javulást, továbbá téglagyári értékek, 
a fiumei rizshántoló, rimamurányi 
vasmű és a budapesti közúti vaspá
lya részvények iránt mutatkozott 
élénkebb kereslet.

A pénzpiacon az ultimóra való 
tekintettel némi feszültség állott be 
és a tételek is drágultak, amennyi
ben elsőrendű bankváltók csak 33/16 
°/o kal, malomváltók pedig a bank
kamatlábon találtak elhelyezést.

A hét legnevezetesebb árfolyam- 
változásai a következők :

Julius 20. julius 27-ig 4% -os ma
gyar koronajáradék 96 60—97. Ma
gyar hitelrészvény 773-50—782. Az 
újlaki téglagyár részvény 362'—38* i. 
A rimamurányi vasmű részvény 544' 
—550. Fiumei rizshántoló részvény 
2925'—3000. A budapesti közúti vas
pálya részvény 564'—570

REGÉNY CSARNOK.
í e k s i e  b r i t e k s

Németből: KörniSczy Ernő. 48.
— Minek köszönhetem a szeren

csét, uram ? — kezdte Medina.
— Hektor barátom ügyében jövök, 

ki adósa önnek. Egy százezer frank
ról szóló kötelezvényt adott át a 
minap bankár urnák.

— Kerek számban ?
Az összeg mellékes. Szeretné

vissza kapni kötelezvényét s engem 
bízott meg, hogy váltsam be.

— Miért nem jött Beaulieu ur 
személyesen hozzám.

— Magam sem tudom. Tegnap 
reggel találkoztam vele s bizony 
rosszul érezte magát. Egyúttal meg
kért, hogy ezt a kis üveget is adjam 
át önnek.

Medina átvette az üvegcsét s az 
irósztalra helyezte.

— Helyes, — szólt aztán, — de 
mindezt vele szerettem volna elintézni.

— Ön úgy látszik nem értett meg 
engem. Én beváltom Beaulieu köte
lezvényét s azonnal kifizetem a kér 
déses összeget.

— Az már má3;
Csengetett s a belépő segéddel 

Hektor papírjait hozatta elő.
— Mennyit tesz ki Beaulieu ur 

számlája ?
— Százötvenezer francot.
Rajmund szó nélkül odahelyezte 

az összeget az asztalra, aztán tárcá
jába rejté a kötelezvényt.

— Ezer köszönet, uram! — felelte 
Medina.

Rajmund üdvözölte a bankárt és 
eltávozott. Alighogy az ajtón kívül 
volt, az előbbi három belépett a 
szobába. Épen akkor érkezett meg 
Benedek doktor is.

— Uraim, — szólt hozzájok sö
téten az orvos, — furcsa dolgok 
történnek újabban s azt hiszem itt 
a gyors s elhatározó cselekvés ideje. 
Ma, a mint Guillemotékhoz akartam 
felmenni, utamat állták s megtiltot
ták a belépést. Ebből világos, hogy 
átláttak tervünkön.

— Hát Hektor?
— Hektor nem is volt Irénnél.
Hanem hát ott volt Rajmund he

lyette. Még azon reggel Hektor Pá- 
risba utazott.

Mindnyájan meglepetve néztek 
össze.

— Spaventótói tudom mindezt, — 
folytatá Benedek, — ő beszélte azt 
is, hogy Mousseline nem egyedül, 
hanem Lefiot társaságában érkezett 
ide. Minden jel oda mutat, hogy ha
talmas ellenségünk van, ki kérlelhe
tetlenül, makacsul üldöz.

— De ugyan ki lehet? — talál
gatták megdöbbenve.

Benedek odalépett az Íróasztalhoz 
s ide-oda forgatta kezében a kis 
üveget.

— Ide nézzenek! — kiáltá aztán 
magánkívül. — Tegnap ott hagytam 
az üvegcsét Irén szekrényén; félig 
volt benne még abból a halálthozó 
méregből Ha a bíróság utánna kutat, 
végem van. S most egészen üres. 
Hová lett tartalma?

— Hektorra gyanakszik ? — kérdé 
a herceg.

— Hektor? Oh dehogy! — felelte 
a doktor. — Ön nagyon önfejű, her
ceg, s mit sem gondol a veszélylyel. 
Pedig itt fenyeget már közvetlen a 
fejünk felett Tudja-e, hogy Germaine 
miért őrizte oly gondosan házát? 
Tudja, hogy kit rejteget ott?

— Még majd azt állítja, hogy Kar- 
pelesz herceget!

— Herceg, vagy csaló, egyre megy!
De az bizonyos, hogy legyűr ben

nünket az ellenség, ha sokáig késünk.
A herceg izgatottan méregette a 

szobát. Maga is belátta, hogy a dok
tornak igaza van: cselekedni kell.

— No azért még sem oly ijesztő 
a veszély! — szólt aztán, — tart
sunk csak össze. Ha bár eddig is 
drágán fizetjük meg vigyázatlansá
gunkat, hogy Musselinet életben hagy
tuk, de minden jóra fordulhat még 
s lezárhatjuk az áruló ajkakat, Ger- 
mainet magamra vállalom, s eskü
szöm, hogy egy hét múlva már nem 
kell tartani tőle.

A herceg egy darabig hallgatott s 
aztán öklét rázva, kiáltá:

(Fotyt. köv.)
■nx w «■ /sarsru.-:swcw sa

Felelős szerk esztő: 
D U O O V I C H  I M R E .  

Laptalnjdouosok: A Z A L A I* I T ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.
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állomáshoz 15 percre,

74 holdas birtok,
benne 3 íVcs 16 holdas szőlőidé?,
kedvező árban eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből 6  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

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

Óiu lIn I liiA 7 II I  tanít ju tányos feltéte- 
I 111 *Jíl I 111 Vr Zó III lek m ellett Balázs J ó 

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

Or. Schmledt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hiresf Io  I a g a

meggyógyítja az időleges süketséget 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Török József 
gyógyszertárában Budapest, Király
utca iy. kapható. — Használati uta

sítás van hozzá.
Ára 2 frt üvegenként.

Palicson
a Leovics-villában

egy sz o b a  b ú to r r a l
azonnal kiadó. - • »

A REKLÁM Tiszta ós jó
C5omagot6papir
iM T la p u n K  nyomdájában

ki’ónkfat it kapható.

1V«1 <FV 9  I lip n  i bútorozott szoba, es t- 
•W’& J  u  U ív ű i I leg teljes ellátással is, 

kiadó. Cim a kiadóban.

Kiadó Üzlethelyiség. A főtérhez 
közel igen 

forgalmas halyen nagy üzlethelyiség k<adó. 
Cim a kiadóban

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rium  könyvkereskedés S zabadkán  szem
ben a  gym nasium  m ai. A világhírű >Prog- 
re8« cigaretta hüvely fő rak tá rt Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc ók Kölcsön 
könyvtár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varró leányok leányt ken
Tanaid 

k eresek  hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki m ár a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u

Főtérhez

I

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

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

Á taíános Tudósító
hirdetési osztályánál 

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerkesztő

BUDAPEST,
VII., Erzsébet-körut 54.

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

Ebö szabadkai

Költségvetések 
és tervezetek ingyen !

W EISZ ALBERT

borbély

birtok.
Tázlár pusztán a Budapest- 
Zimonyi vonal Sóstói- és 
Vadkert-Tázlár állomásaitól 
5 kilométernyire fekvő Sváb 
Imre-féle szarvastói — =

1 ft  ütaparhoW a^  
MHoKotnat =

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

Értekezhetni lehet a tulaj onos 
É g e tő  Im re  Tázlár postafiók
Stoltvadkert.------

k ö ’el egy nagyobbb udvari 
helyiség, mely alkalmas 

ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

V tlQ íllÁ llrf k* (a Bárány-közben) gőz- 
I mosódát 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.

egészen iij fényképező gép ‘g *
szereléssel jutányosán eladó. M egtekinthető 
Ányos-utca 101. szám ala tt délutánonként 
1—3 óráig.

Fiiszerkereskedésnek mának
igen alkalmas ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, j u 
tányosán eladó. Bővebbet I V . kör, Párdics- 
utca 348. szám alatt.

25 darab Bácskai Hitelbank

ré s z je g y
a múlt évi szelvényekkel együtt 
a kibocsájtási áron, vagyis 

darabonként

es

f o d r á s z
terme Újvidéken,
F u tta k iu tc a  19. szám.

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

„Bácsm egyei N aplódra
min(lennap lehet előfizetni

elad ó .
Tulajdonos I * e r l  O s z k á r
===== nagykereskedő. =====

Bernstein-felt
kitűnő Vizesugorka- ős
saVanyupaprika-konserd

kőszithe I. Kör, Kölesei u„ a Volt 
régi 5 c h ’dnste itt-fé le  ecet-gyár.

S a j á t  h á z .

ECET-eszenc
3.

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  E m il.

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

lábai fülöp ía jo s-fíU
p u l e t

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

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

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

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

Tisztelettel

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

Ma már minden ember tudja, hegy a világhírű 
Valódi Növény Essoiiczia-Fluid

csak „KA ÜONA-féle* „K. A .“ v éd jeg y g y e i!
Óvakodjunk tehát hatásnólküli 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 s zaba(jkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut.
Megvizsgálva és véleményezve 1

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „ K A T Ó N A -fé le “ „K. A .“ védjegygyell
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 köszvénynól
--------------  csuznál, tagszaggatásnál s tb .- n é l .--------------

felles Megvizsgálva és vélem én yezve! TBfli
Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




