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Reménysugár.
Gróf Tisza István a válság

ról irt cikksorozatát olyan poli
tikai végrendelet-félével befe
jezte. Mig eddig a válság kelet
kezését, a korona és nemzet 
közt való ellentét okait fejtette 
ki, utolsó cikkében azt adta elő, 
mi lenne az egyetlen helyes ut 
a válság megoldásában és azzal 
végzi fejtegetéseit, hogy ö öröm
mel kész teljesen félreállni, mi
helyt létrejöhetne ez a meg
oldás, mely minden parlamen
táris elem egyesülését jelenti 
Deák és Andrássy müvének 
megmentése végett.

Ez a végrendelet tehát, Tisza 
államférfiul képességeinek és 
magas erkölcsi nézeteinek meg- 
felelöleg, a nemzetnek igen te
kintélyes gazdagságokat kínál, 
melyeket Magyarország javára 
fordíthatunk, ha a nemzethez 
betér a helyes belátás. Kitetszik, 
hogy már mindenütt felmerül 
az aggodalom, hogy a létező 
konfliktus módjának és tovább 
folytatásának az lehetne a követ
kezménye, hogy a pragmatika 
sankció erődítési elövédrnüvei- 
ben gyulladhatna ki a harc. 
Ebből az aggodalomból már 
inkább megérti az ember, miért 
kell a koronának a további elő
zékenységet megtagadnia, s meg
érti, hogy esetleg veszély fenye
gethetné a delegációk intézmé
nyét is, melyekben katonailag 
és pénzügyileg tárgyalnak a két 
állam védelméről, hogy aztán 
a két állam pénzbeli hozzá
járulásai és a közös hadsereg 
állapota fölött való közös dön
tések megszűnnének.

Miután azonban eddig min
dig abban a véleményben vol
tak és még a perszonálunió 
hívei is hangsúlyozták legalább 
azt, hogy azt az áldást, melyet 
a pragmatika sankció Magyar- 
országra nézve jelent, teljesen 
meg tudják becsülni, — érthető, 
hogy mindenütt keresik az esz
közöket, hogy a 67-es alapot 
a további szorongatástó' meg
mentsék. És ezért érvényesül 
még a koalíció soraiban is, ha

egyelőre csak szerényen és céloz
gatásképpen is, az a törekvés, 
hogy lehetőleg gyorsan gyüle
kezzék minden 67-es politikus, 
nehogy a pillanatnyi zavarból, 
mely a nemzet egy részét meg
szállta, már előbb a perszonál
unió hívei megszaporodjanak, 
többségre jussanak és ezáltal 
kénytelenek legyenek a harcot 
a végsőig folytatni.

E harc folytatása okvetlen 
a létkérdés felvetése lenne nem
csak Magyarország mostani al
kotmányára, hanem a magyar 
nép nemzeti egységére és nem
zeti jövőjére is És ezért hoz 
már még magának a koalíció
nak is egyik sajtóközege, szem
ben ama föltevésekkel, melye
ket azelőtt emeltek erről az ol
dalról a szabadelvüpárt iránt, 
hogy t. i. oszoljon föl és csat
lakozzék a koalícióhoz, olyan 
javaslatot, hogy immár itt az 
ideje, parlamentárisán minden- 
elkövetni, hogy egy nagy egye
sülés keletkezzék a 67-es alap 
megmentésére és fenntartására, 
és történik ez ugyanazon a 
napon, amelyen gróf Tiszalstván, 
kit eddig mindig a koalíció 
támadójának adtak ki, a sza 
badelvü pártot arra inti, hogy 
legyen állhatatos közjogi meg 
gyözödései mellett és azt a 
reményét juttatja kifejezésre, 
hogy a koalíción belül a meg
gondolás visszatértével lesznek 
emberek, kiknek a 67 -es alapon 
kell állniok és ezért a szabad
elvű pártnál kell támaszt keres
niük, — ugyanazon a napon 
a koalíció táborából is felhang
zik a hivó szózat, hogy a 67-es 
elemeknek gyorsan egyesül 
niök kellene.

Csak igy lehet a súlyos vál
ság veszedelmét elhárítani.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, julius 23.

A 67-esek egy tető alá hozásán 
fáradoznak most a koalíció liberális 
67-esei. Tegnap e kérdésben közölt 
értesüléseink teljesen beváltak s 
Bánffy Dezső báró egy mai nyilat

kozatában az utolsó betűig megerő
síti azokat.

Fejérváry báró közvetlen környeze 
téből halljuk, hogy a miniszterelnök 
őszinte, benső örömmel látja a dől 
gok alakulását, mert most már látni 
véli a közvetlen kibontakozás bizto
sítékait.

BáníTy Dezső báró ma este 9 óra 
15 perckor három ujpárti képviselő 
és több kültag kíséretében Deésre 
utazott. Vasárnap ott fontos kijelen
téseket fog tenni a 67-es alakulás
ról. Ki fogja jelenteni, hogy bármint 
is alakuljon a helyzet, ő is, Andrássy is 
feltétlenül benmaradnak a koalícióban. 
Szabadelvüpárti részről e kérdésben 
még csak Nagy Ferenc nyilatkozott 
azon értelemben, hogy enged az esemé
nyek alakulásának és túl teszi ma
gát a pártkereteken, ha a szabadelvű 
párt közreműködésével megoldható
nak látja a válságot.

A szövetkezett ellenzék vezérlő 
bizottsága által kiküldött albizottság 
hétfőn délután 5 órakor ülést tart.

Báró Fejérváry Géza miniszterel
nök délután 5 órakor Bécsbe utazik, 
innen útját egyenesen folytatja Karls- 
badba.

A nem engedélyezett
bunyevác szin ielőadás.
Több bunyevác fiatal ember folya

modványt intézett a rendőrséghez, 
engedné meg, hogy a Hungáriában 
f. hó 30-dikán műkedvelő szinielő- 
adással egybekötött táncmulatságot 
rendezzenek. Az előadó darab cime 
„Zavada“, a szerzője Szudarevics 
Ferenc eszéki tanító.

A szereplő személyek: Kuluncsics 
Antal, Vrncsics Kriszta, Miatovics 
Darinka, Mihalycsevics Joso, Bacsics 
Márton, Dudás József, Vojnics Endre, 
Gsizmics Martin, Vojnics Klára, 
Tumbász Béla, Bacsics Antal, Pate- 
rica Lajos, Antunovics Lázó, Matko- 
vies Mijó, Tumbász Blázskó, Bos- 
nyák Ivan, Vojnics Márko, Vukovics 
Gábor, Bokalovics Olga, Grcsics 
Szaveta.

Baj volt az, hogy az engedélyért 
benyújtott kérvényen nem volt ki
tüntetve az, hogy minő célra rende
zik az előadást, minő társulat vagy 
egyesület nevében, s hogy a bunye- 
vácz darabot senki sem ismeri. így 
azután a rendőrségtől az ügy a ta
nács elé került, amely mai ülésén 
foglalkozott a kérvénynyel s az elő
adási engedélyt megadta, ha a kér-

vényezők a hiányzó feltételeknek 
eleget tesznek.

Ezek szerint meg kell nevezni 
minő egyesület vagy társulat nevé
ben, minő célra rendezik a bunye- 
vácz nyelvű szinielőadást. mert az 
csak természetes, hogy két-három 
ember műkedvelői szinielőadásokat 
a saját zsebére nem rendezhet. Ter
mészetes az is, hogy ilyen esetekben 
még is csak kell ismerni az elő
adandó nem magyar nyelvű darab 
tartalmát is.

Ha ezeknek a feltételeknek a kér
vényezők pótlólag eleget tesznek, 
akkor megtarthatják a műkedvelői 
előadást.

Egyről-másról.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Ir ta : Faragó Jenő .
Budapest, julius ?8.

A fővárosban uj járvány kapott 
lábra. 'Uj és veszedelmes járvány. 
Veszedelmesebb az influenzánál ős 
a nyakszirtmerevedésnél; gyógyszere 
még egyáltalán nincs. Hogy merről 
jött, ki cipelte ide, azt kifürkészni 
nem tudtam, de hogy grasszál, arról 
meggyőződhetik mindenki, a ki figye
lemmel kiséri az újságok — hymen 
— rovatát. Mert a menyasszonyjár- 
ványról akarok beszélni. Erről az 
uj betegségről, a mely úgy lepett 
meg bennünket, mint valami láz s 
a melynek magyarázatát hiába ke
ressük ! A fővárosban mostanság sok
kal több a menyasszony, mint volt 
a legutóbbi évek alatt bármikor. Alig 
van lányos ház, a hová karikagyűrűt 
nem vittek volna e lUten, vagy az 
elmúlt hetek valamelyikén és az 
anyakönyvi hivatalok olyan zsúfoltak 
voltak folyton, mint a színkörök a 
politikai bohózatok idején. Rendesen 
csak farsangkor van ilyen bő aratása 
Ámornak ; az idei nyár azonban nem
csak, hogy szokatlanul sok rózsát 
fakasztott, — a főváros környékén 
immár másodszor virítanak a rózsa
fák! — hanem valami balzsamot, 
valami különös illatot is hozott ma
gával, a mely meghódítja a sziveketl 
Úgy látszik, ez okozza a sok eljegy
zést, a melyek között van egy egy 
szenzációs is. A népszínház egyik 
szőke, pisze művésznője menyasz- 
szony; egyik ösmert, mostanában 
nagyon kedvelt irótársunk vőlegény 
s magánál a népszínháznál hét meny
asszonyt számláltam össze egy este! 
A fiatal spanyol király, a ki egyre- 
másra kapja a kosarakat a herceg- 
kisasszonyoktól idejöjjön hát, itt bi
zonyára akad neki feleség, neki, aki 
úgy látszik rossz parti, a ki nem 
tudta megszerezni a pisze Patricia 
és a kedves Maud hercegnő tetsző-
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sót. Itt nálunk több asszonyt is kap
hatna egyszerre! . . .

♦
A városligeti „fogpiszkáló" körül 

elszedtók a kerítést, a mely csaknem 
tiz esztendeig óktelenkedet a város
liget torkolatánál. Most szabadon áll 
a „milleniumi emlék", vagyis egy 
éktelen nagy kőrakás, a melyre min
denki tetszése szerint odaképzelheti 
a szobrokat. Persze jó adag fantá
ziájának kell az embernek lennie, 
hogy elképzelje azt, a mit Zala mes
ter maga sem képzel el: a kész em
léket szobrostul, mindenestül. De hát 
valami örömet csak el kell tennünkX Ia — jövő milleniumra is? . . |

*
A kánikula úgy ráfeküdt Buda

pestre, hogy létezni is alig tudunk' 
miatta. Meleg van ! Azaz, hogy ez : 
nem is helyes kifejezés. Forróság 
van s az aszfalt megolvad a lábunk 
alatt és a hatalmas bérkaszárnyákból 
csak úgy áramlik a forró gőz. Azért, 
a kik igazán szeretik Budapestet, 
azok most is itthon vannak ; mint j 
ahogy az igazi párisi sem tudja e l-! 
hagyni az ő kedves, az ő léha Pa
risát! Ma már nagyon sok az olyan 
fővárosi ember, a ki egyszerűen sze
relmes Budapestbe. A ki nem tud 
kimozdulni a vámsorompókon túl, 
legföljebb, ha a Zugligetbe vagy a 
Mátyás-földre „fut ki“ egy kis nyári 
vizitre. De estére hazasiet akkor is, 
mert csak itt jó neki a villám fényes 
városban ; csak ez a fülledt levegő 
tesz jót neki; csak az ősbudai élet 
az igazi élet az ő számára ; csak a 
dörögő konflis az ő alkalmatossága. 
Ah, a pesti ember különös egy spe 
cies. Ott a muskátlis ablakok mögött, 
ott a tiszta vidéki városokban k o r-, 
heljnek, léhának, könnyelműnek < 
mondják, pedig nem az! Nem, ezer
szer is nem. A pesti ember jó em
ber, a pesti ember derék ember, a 
pesti ember vidám ember, — csak 
még nem tanult be teljesen a nagy- 
városiasságba és azt hiszik, hogy ők 
világfiak, ők London dsentleménjeit, 
Páris gavallérjait, Berlin juckerjeit 
vannak hivatva utánozni é3 ide plán
tálni és sokszor, igen sokszor túlsá
gosan sokszor elfelejtik, hogy — 
magyarok!

Ezért oly különös spécies a pesti 
ember!

A háború.
London, julius 29.

Tokióból sürgönyzik: Vladivoszto- 
kot erős japán flotta ostromzár alatt 
tartja. Úgy Vladivosztoknál, mint a 
sachahiri, szibériai és koreai parto
kat erős japán flottaosztályok figyelik.

London, julius 29.
Linevics tábornok e hó 3-án és 

7-én nagy csapatosztályokat küldött 
Hailuncsenbe, hol a japánok 30.000 
emberrel és számos ágyúval állnak. 
Az oroszok megtámadták a japánokat, 
de nagy veszteséggel visszaüzettek. 
Az orosz katonákat az a tudat, hogy 
Vladivoszlok ostroma küszöbön áll, 
nagyon demoralizálja. Sok orosz 
katona megszökött és átment a ja 
pánok táborába.

New-York, jul. 29. |
Sato a japán béketárgyaló bizolt-1

ság tagja, egy hírlapíró előtt kijelen
tette, hogy Japán hajlandó fegyver- 
szünetet kötni, de csak az orosz 
kiküldöttek megbízó leveleinek meg
vizsgálása után. Ezt az első feladatnak 
tartják. Sato azt hiszi, hogy a kül
döttek munkálatainak formális meg
kezdése után valószínűleg megkötik 
a fegyverszünetet. Sato azt is ki
jelentette, hogy a japán kiküldötteknek 
felhatalmazásuk van arra, — hogy 
bárminő ajánlatot elfogadjanak és a 
kormány nevében kötelező hatálylyal 
cselekedjenek. Természetesen minden 
tőlük aláirt okirat a császár hely
benhagyására szorul.

Tokió, julius 29.
(Reuter) Kataoka tengernagy je

lenti: 24-én a hajóhadat a Catries 
öbölbe küldtük. A krestai világitó 
tornyot elhagyatva találta és foly
tatta útját. A hajóhad elérte a Bazalt 
szigeteket. Innen az Alexaudrovi 
postahivatal irányában négy ágyút 
láttak, melyek tüzelni kezdtek, de 
nemsokára elhallgattak. A város égett 
és egy raktárszerii épü'et felrobbant. 
— A tengernagy Sachalin sziget 
helyzetéről azt jelenti, hogy az oro
szok visszavonultak ama domb- 
soron túl, mely Alexandrowsk 
vidékét elválasztja a nyílt sík
tól. Itt az oroszok egészen elszi
getelve állanak, mert országút nincs 
és egyáltalában lehetetlenség lesz 
tovább tartaniuk magukat. Ezért azt 
várjuk, hogy megadják magukat. Ez 
a győzelem a japánokat az egész 
sziget korlátlan uraivá tenné. Tokió
ban nagy az öröm a sachalini expe
díció sikerén és a felett, hogy csa
patokat szállítottak partra és a Catries 
öbölben levő világítótornyot elvették. 
Ez volt ugyanis az első alkalom, 
hogy a japán csapatok behatoltak 
az ellenség saját területére.

H I R E  k

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadka? közkönyvtár és muzeuin. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

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

Augusztus 6. A szabadkai katb. legény- 
egylet házi mulatsága sajat helyiségében.

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

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

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

— A honvédség kóréból. A
honvédelmi miniszter Papp Mihály 
debieceni 2. honvédhuszárezredbeli 
őrmester, honvéd élelmezési tiszt 
képző tan folyamot végzett altisztet 
a szabadkai 4. honvédhuszár ezred
hez élelmező tiszthelyettessé ne
vezte ki.

— Egy szabadkai pacdagogus- 
ról. A hivatalos lap mai száma vá
rosunk egyik jeles szülöttéről közöl 
örvendetes hirt. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter dr. Varjas István 
füldinket központi szolgálattételre 
berendezett áll. felső leányiskolái ren
des tanárt eddigi alkalmazásában 
meghagyva, áll. felsőbb leányiskolái 
igazgatóvá nevezte ki.

— A szegedi tűzoltó kongresszu
son részt vesz a szabadkai Önkén

tes tűzoltóság is, a zenekarral együtt 
körülbelül 63 taggal. A kongresszus 
alkalmából megtartandó versenyeken 
azonban részt nem vesz. Ezen ügy
ben holnap, vasárnap Venczel Lajos 
tűzoltó parancsnok Szegedre utazik.

— Az ügyvédi kamara köréből.
A szabadkai ügyvédi kamara köz
hírré teszi, hogy dr. Nemes Sándor 
újvidéki ügyvédet elhalálozása foly
tán az ügyvédekről vezetett lajstrom
ból törülte s hegy irodája részére 
gondnokul dr. Oppenheimer Ármin 
ügyvédet rendelte ki.

— A magántisztviselők kérelme.
A városi tanács ma foglalkozott a 
magántisztviselők országos egyesüle
tének kérelmével, melyben az egye
sület tagjai részére Palicson az idény 
tartamára fürdő- és lakásengedményt 
kér. A tanács ez idő szerint csupán 
a fürdő kedvezményben részesíthette 
a kérvényezőket és az egyesületi ta
goknak féláru fürdőket engedélyezett.

Városi lóvásárlások cim alatt a 
„Szabadkai Friss Újság11 tegnapi szá
mában egy cikk jelent meg, amire 
a következőkben nyertünk felvilágo
sítást,. A városi tűzoltóság részére 
Scossa Zoltán parancsnok hónapok
kal előtt uj lovak beszerzését kérel
mezte a tanácstól. Ezen jelentésre 
Dr. Biró Károly polgármester ur által 
ki lett küldve Lyubibratich Kelemen 
gazd. tanácsnok elnöklete alatt, Báics 
Gergely, Birkás József és Lendvay 
Jeromos biz. tagok, Eberhadt József 
állami állatorvos és Scossa Zoltán 
tűzoltóparancsnokból álló bizottság 
akik miután a helybeli vásár alkal
mával sem tudtak megfelelő árban 
lovakat venni, kimentek Schvartz Mór 
lókere3kedő istállójába és a szükséges 
.lovakat megvették. Hogy milyen lo- 
'vakat vett a bizottság, — aki ér
deklődik iránta, fáradjon ki a városi 
istállójába és tekintse meg azokat.

I Hogy jutányos árban vette-e? arról 
a tanács irattárában elfekvő iratok
ból szerezhet magának az illető fel
világosítást és hogy megfelelnek-e a 
lovak annak a célnak, amire meg
vétettek, — ha szakértő az illető, — 
könnyen meggyőződhet. Nem tudjuk 1 
mi indította a fent hivatkozott cikk 
beküldőjét, de hogy nem a jóakarat, 
arról mindenki meggyőződést sze
rezhet.

- Kövezést kérő polgárok. A 
tanácshoz ma Aubermann Miklós és 
társai, a Miklós-utca lakói, ezen utca 
kiköveztetése iránti kérelemmel já
rultak. A tanács a kérelmet vélemé
nyezés végett kiadta a mérnöki hiva
talnak.

I — Anna-bál. A palicsi Anna bál 
! holnap este fogja összehozni a fiatal 
párokat, kiket a nyári hőség sem 
riaszt vissza attól, hogy az ifjúság 
legkedvesebb szórakozásával töltse- i 
nek néhány kellemes órát. A fürdő 
közönségét szórakoztató muzsikusok 
is, különösen az idei hangulalnélküli 
szezonban, bizony alaposan rászo
rultak az egyetlen megengedett mel
lékjövedelemre, amelyhez az Anna- 
bál látogatói révén jutnak.

' —- Dr. Schrclbcr Mór szemorvos, 
i specialista rendeléseit lakás változ
tatás folytán ezentúl a Kossuth ut
cában levő Prokes palota 1. emeletén 
fogja megtartani.

— A beteg gyermekek fürdője. 
A palicsi gyermekszanatoriummal
kapcsolatban fürdőbódét is állíttatott 
fel a város az ápolt gyermekek 
használatára. A tanács ma eg'sz- 
ségügyi okokból elhatánzta, hogy a 
fürdőbódét a tó másik oldalára, a 
Szigeti-féle villa mellé helyezteti át.

— Hamis húsz koronások. Mint
egy két hét óta a város piacain és 
magánosoknál is több kitünően után- 
zott húsz koronás hamisítvány került 
forgalomba. A hamisítványokon ala
posan szembetűnő eltérések találha
tók tüzetesebb vizsgálat után; külö
nösen a női fej körül és az impreg- 
nálásoknál továbbá az ékezeteknél 
feltűnő az eltérés. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított meg, mind
azonáltal eddig még nem kerítette 
elő a terjesztőket. Óva intjük a nagy 
közönséget, hogy átvétel előtt a húsz 
koronás bankjegyeket a szokottnál 
alaposabban vizsgálja meg.

— A vas - ős fémmunkások tánc- 
mulatsága holnap, vasárnap lesz a 
városligetben. Említettük, hogy az est 
érdekessége lesz egy budapesti cimba
lom-művésznő közreműködése. Meg
említhetjük még azt is, hogy a ren
dezőség egy újabb vonzerőről is gon
doskodott. Gruber Ferenc tánctaniló 
a táncvigalom folyamán Szabadkán 
még ismeretlen, teljesen uj táncokat 
fog bemutatni. A mulatság iránt, 
mely a munkás-mulatságok között 
eddig a legsikerültebbnek Ígérkezik, 
mindenütt nagy az érdeklődés.

— A városi lovak elesége. A 
város használatában lévő lóállomány 
részére szükséges takarmánynak, 365 
métermázsa zabnak szállítására a 
város tanácsa árlejtést hirdet.

— Országjáró diák. Külföldi diá
koktól sajátították el a mieink azt a 
szép példát, hogy hazájukat megis
merni akarván, bejárják az országot 
széliében, hosszában. Mert hisz ro
bogó vasútról, sőt sietve gördülő 
kocsiról sem láthat annyit az ember, 
mintha kényelmes, sétáló gyaloglás
sal mindent közelről tapasztal, szem
lél, észlel. Ez az országjárás persze 
csak felnőtt, megemberesedett diák
nak való. Szabadkán ma egy Halász 
Albert nevű sárospataki diák gyalo
golt keresztül, aki már egész Felső- 
Magyarországot bejárta az apostolok 
lovain. Jelentkezett a rendőrségen, 
azután folytatta útját Szeged felé.

— Alapszabály jóváhagyás. A 
belügyminiszter a »Titeli Olvasókör* 
alapszabályait jóváhagyó záradékkal 
látta el.

— Gondnokság. Az újvidéki kir. 
törvényszék Fischer Janka péterrévei, 
Pavlovics Traján, Motika Jánosnó, 
Igaz Theophil, Petrovics Sebők új
vidéki Szabados Mihály kiszócsi la
kosokat gondnokság alá helyezte.

■■— Talált hulla. Djakovárról ér
tesítették rendőrségünket, hogy Szla- 
lik község mellett az országúton 
egy 60 évesnek látszó férfi hulláját 
találták meg. Minthogy a hullára a 
Szabadkáról több hét előtt eltűnt 
Barna József helybeli lakos személy- 
leírása ráillik, hatósági intézkedést 
kérnek a személyazonosság megál
lapítása végett.

— Véresre vert félkegyelmű. 
Kampa Antal napszámost ma délután

kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lápok ráfi raktára
T elefon  szám  190. SZ A B A D K A  K ovács-utca 294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. és Vízmentes
= = = = = = = =  rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól. ------— ~
K fítP Íá n ilc  II Hl ‘ istrán, kötőfók, rudálló kötelek stb. a legolcsóbb 
.....  -...  .. ’ árban, csakis I. kenderből legjobb mihösegben

uW * T enn is pályák te lje s  b e re n d e z é s e  100 K.
FUggő ágy (kengemntte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban.

Lótnkaró bálók 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyári raktára --
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a szénatéren egy pádon ülve véresre 
verve találták. A súlyosan sebesült 
ember, aki nem teljesen ép elméjű, 
u kérdésekre, hogy kik bántalmaz
ták, nem tudott tájékoztató választ 
adni. A mentők ápolás végett a 
közkórházba szállították.

— Régi temetőből uj. A halot
tak nem apellálhatnak. Különben 
aligha egyeznének bele azok a ludasi 
polgárok, kik egy emberöltő előtt 
költöztek el az árnyékvilágból, hogy 
örök birodalmukban háborgassák őket. 
Pedig valószínűleg igy lesz. Hétfőn 
ugyanis a ludasi plébánia megkere
sésére a tanács bizottságot küld Lu
dasra, hogy a megtelt temelő helyébe 
másik nyugvóhelyről gondoskodjék 
a ludasi halottak részére s mint ér
tesülünk, a 34 év előtt megtelt te
metőt szándékoznak felszabadítani; 
nem lévén más alkalmas hely a te
metkezés céljaira.

— Versenylüvaglás motorossal. 
Már ismételten jeleztük, hogy vasár
nap a palicsi kerékpárén Texas Tex, 
a mexikói lovas, bemutatja hires 
bravurlovaglását a leggyorsabb me
netű motoros biciklivel. Szilberleitner 
József a jeles helybeli sportférfiu 
vállalkozott a motoros versenyre. 
Texas-Tex ez alkalommal a bolos 
dobást is bemutatja.

— A divatkedvelők figyelmébe. 
Felhívjuk mindazon olvasóink figyel
mét, akik a divatos ruházkodásnak 
hódolnak és a gyors és szolid ki
szolgálást szeretik, lapunk mai szá
mához mellékelt körlevélre. Grósz 
Ignác, a legújabb helybeli szabócég 
tulajdonosa adja benne a közönség 
tudomására, hogy városunkban le
telepedett és a külföldön szerzett 
tapasztalatai segélyével a helybeli 
közönség igényeit szándékozik a leg
nagyobb megelégedésre kielégíteni.

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

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

Innen onnan.
Az Otthon kávéházból jöttek egy 

kis parázs spriccerezés után. Vidám 
kedvű, kissé mámoros fiatal urak 
voltak. Számszerint vagy öten. Elől 
fekete szemű kövérkés alak billegett,, 
utánna libasorban a többiek. Leke

rültek a Rudics utcába és az izraelita 
templom előtt megálltak tanakodni. 
A vezetőjük titokzatosan mondta:

— Hó fiuk! Tenni kellene valamit, 
valami nagyot.

A sarokról egy rendőr fordult be 
s éppen akkor fordult oda a vig 
cimborákhoz, mikor azok a hátukat 
az izraelita templom vasrácsának 
döntve nagyban erőlködtek és szu
szogtak.

A rendőr rájuk szólt:
Mit csinálnak ott az urak?

A kis kövérkés hirtelen kiperdült 
a sorbol s diadalmasan lobogó te
kintettel mondta:

— Pszt, ne szóljon senkinek, el
toljuk a helyéről a zsinagógát.

A rendőr meghatottan szólt:
— Ne tegyék azt uraim, ne tegyék!
— A kis kövérkés elszontyolodva 

tért vissza a pajtásokhoz.
— A rendőr mondta, hogy ne te

gyük, hát ne tegyük — barátaim.
És fütyörészve, dalolgatva vígan 

suhantak le a Széchényi térre.
* *

Kimegy a sikkasztó Amerikába, s 
ahogy megérkezik, első dolga felke
resni egy régi jó barátját, aki előbb 
sikkasztott, s előbb szökött ki Ameri
kába. A jó barát nagy lelkendezve 

I fogadja, s minden áron le akarja 
ültetni.

— Ülj le édes öregem, kinálgatja 
a helylyel.

— Nem ülök én.
— De ülj le.
— De nem ülök.
— Hát miért nem ülsz le öregem.
— Azért, mert ha ülni akartam 

volna, nem jöttem volna ki Amerikába.

Agyonlőtte az apját a
szeretője m iatt.

Régi viszonya volt Győrött Kovács 
Ferenc jómódú telkesgazda fiának, 
Kovács Mártonnak Erdélyi Julival. 
Az öreg Kovács, aki 90 hold föld 

! tulajdonosa v^lt Kapin, ellenezte már 
[ régóta ezt a viszonyt. De mit sem 
használt közbelépése. A 38 eszten
dős «öreg legény» csak nem akart 
jobbik eszére kapni. A viszonyból 
egy élő gyermek származott s a 
leány ismét anyai örömöknek néz elé.

Minden idejét a leány körül töl
tötte el Kovács Márton. Most a nagy 
dolog idején is, amikor a gazdának 
s cselédjeinek két keze is kevés 
arra, hogy a termés időben kerüljön 
a csűr alá, Márton a földre kivitte 
magával kedveséi.

A délelőtti órákban az öreg ki
ment utánnuk az avatóföldre azzal 
a szándékkal, hogy az ott lévő Er
délyi Julit elhajtsa, mert haragudott 
rá, mint aki családi életét feldúlta.

— Pusztulj innen — kiáltott rá 
az üreg, — nem is akarlak még a 
földemen se látni.

A fia nem szólt vissza, hanem ké
zen fogta a leányt, be ment vele a 
faluba s haza küldte a szülei há
zába. Arról a sötét szándékról, mely 
már ekkor benne megfogamzott, 
nem szólt a lánynak semmit sem.

Mikor haza ért, emberpusztitó ter
vének kiviteléhez látott.

A legtöbb parasztgazda vadászni 
is szokott s ott lóg a parádés szoba 
falán a kétcsövű fegyver.

Kovács Márton elszántságában egy 
szót sem szólva, leakasztotta a fegy

vert, ráfogta édes apjára, eldurran- 
tóttá s abban a pillanatban az öreg 
Kovács holtan hevert a földön.

Azután maga ellen fordította a 
gyilkoló szerszámot s elsütötte. A 
többire nem emlékezik, mert esz
méletlenül vitték be a győri köz
kórházba, ahol igy vallotta meg a 
népdrámának lefolyását.

A divat.
— A Divat Újságból. —

A nyári nap még erősen tüzel és 
a divat máris az őszre gondol, 
mert tőle várja az újdonságok leg
újabbikát.

A hűvösebb estékre való tekintet
tel először is a divatos felöltőkről 
beszélünk. A halványszinekben tar
tott cape formák mellett leginkább 
viselik a directoire-kabátot, melynek 
laza és tetszés szerint ráncolt — 
csüngő részei röviJ, p ’mtrészszerü 
kabátkához vannak foglalva. Ha a 
kabátkának selyemmel borított, szé
les hajtókája az utolsó párisi divat 
után vagy selyemmellénynyel és 
csipkezsabóval készülnek, az egészen 
különböző stílusok összeolvadása 
különösen eredeti újdonságot alkot. 
A bő felöltők mellett azonban még 
éppen úgy viselik a lebbenyes hosszú 
kabátot, melyek rendesen félhosszu 
ujjakkal készülnek. Utóbbiak vagy 
harang alakban, vagy gazdagon ke
reszthaj tások ba rendezve, lent any- 
nyira szükek, hogy a díszes blúz 
ujjakkal csak éppen keresztül lehet 
bújni. Itt egyúttal felemlítjük a se
lyem vagy muszlin blúzokba való 
ujjak legújabb díszét, mely áll a 
nyakkivágástól a kézfejig érő 6 cm. 
széles pántból, keresztben keskeny 
ráncolt csipkével, oldalt keskeny, 
árnyalt bársonyszallag foglalással. 
Egyáltalában a blúzokat szalaggal 
és csipkével díszítik.'

A nyári napokban nagyon kedve
lik az elütő, bodros vállravetőket, 
melyek sokszor fekete-pettyes fehér 
muszlinból készülnek. Azután a rö
vid gallérszerü selyemköpenykéket 
a hosszú csücskös kendőformákat, 
melyeket újabban lyukhimzéssel dí
szített vászonból készítenek.

Az aljak között mindinkább meg
kedvelik a lénzőben ráncolt vagy 
nagyon rézsut vágott, fönt csaknem 
sima, lent a földön 8 méterre kibő
vülő aljakat. A kiugró formákat 
már csak sport vagy utazó ruhák
hoz, vagy reggeli sétákhoz használ
ják. Nagyon bő fodros szoknyákat 
is látni, melyeket gazdagon díszíte
nek pántokkal, gombokkal és zsi
nórral.

A kalapok közül a világos nemez 
Ígérkezik divatosnak. Díszét világos 
eíütőszinü nagy tollak és tarka 
kócsagtollak képezik melyek a ma
gasan felhajtott karimán fölfelé 
nyúlnak vagy kecsesen a fül felé ha
jolnak.

A Divat Újság minden hónapban 
kétszer jelenik meg. Előfizetési ára 
nagyon olcsó: negyedévre postán 
való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a 
a kiadóhivatalba intézett postautal
ványon lehet. A Divat Újság kiadó- 
hivatala Budapesten, Vili. Rökk 
Szilárd-utca 4. számú házában van.

T Á V IR A T O K .
É letunt faberesbedfí.

Budapest, julius 29. Drechsler Ar
nold galgóci fakereskedő ma délelőtt 
Royal-szállobeli lakásán öngyilkossá
got kísérelt meg. Beretvával fölvágta 
a torkán és a karjain az ereket, az
tán revolverrel halántékon lőtte ma
gát. A boldogtalan fiatal ember hal
doklóit, mikor a mentők a Rókus- 
kórházba szállították. Drechsler gya
kori vendége volt a szállónak. Úgy
szólván havonként fönn járt Buda
pesten s mindig a Boyalba szállt. Most 
is 4 napja tartózkodott a fővárosban. 
Napokon keresztül nem volt otthon. 
Későn éjjel jött haza s korán ment 
el. A mindössze 21 éves gyermek
emberen nem látszott meg, hogy 
milyen sötét tervet forgat a fejében. 
Ma kilenc órakor fölkelt, a kávéház
ban megreggelizett, aztán fölment a 
szobájába, amelyet többé el sem 
hagyott. Tettét fél tizenegy órakor 
követte el. Levelet, melyből öngyil
kosságának okára következtethetni 
lehetne, nem hagyott hátra. A sze
rencsétlen fiatal ember alig éri meg 
az estét.

Az orosz forradalom .
Pétervár, julius 29. Oroszország 

belsejéből újabb komoly zavargások 
hire érkezik. Különösen Kaukázusban 
nehéz a helyzet, ahol a szlrájkolók 
a vasutakat megrongálták.

Pétervár, julius 29. A rendőri 
ügyosztály a hivatalos közlönyben a 
következőképen irja le a 23 ki és 
következő napokon történt nisni- 
novgorodi eseményeket: A zavargá
sokat A Szormovo müvek és néhány 
más gyár — sztrájkololó munkásai 
kezdték, kikhez néhány szemszvo 
hivatalnok is csatlakozott.

A tüntetők egyesülési szándékát a 
nap folyamán ismételten meghiúsí
totta a rendőrség, mely azt is meg
akadályozta, hogy a dolgozni akarók 
megtámadják a rendzavarókat. A 
zavargók 23-án este csoportosultak 
és tüntető' sétára készültek, bár a 
kereskedők, iparosok s munkások 
ezerekre menő tömege kétségkívül 
jelét adta annak, hogy minden tün
tetést erőszakkal meg akar akadá
lyozni. — A sztrájkolóknak első 
soraiban eldördült lövések nagyban 
fokozta a néptömeg elkeseredését. 
— A tömeg szorítani kezdte a 
rendzavarókat, kik szerteszéledtek. 
Az Osztrovszky téren kínos jelenet 
folyt le. Az utcákon és a házakban 
az elkeseredett tömeg elfogott néhány 
tüntetőt, bántalmazta őket és szidta 
a sztrájk megkezdőit.

A rend helyreállítása nagyon ne
héz volt, mert ezek a jelenetek a 
város különböző pontjain folytak le 
s a néptömeg annyira el volt kese
redve, hogy a segítségére jövő rendőr
csapatokra vetette magát, hogy meg
lincselje a letartóztatott tüntetőket. 
Eddig megállapították, hogy egy Heinze 
nevű gyógyszerészt, ki a tüntetőket 
bujtogatta és maga tette az első lö
vést, megölték és 27 embert megse
besítettek. Az egyik tüntetőtől 8 re
volvert vettek el.

Életm entő könyvelő.
Budapest, jul. 29. Szatmárról Ír

ják, hogy ott tegnap reggel Németi 
Mihály állami iskolai gondnok öt 
éves József nevű fia a gátról bele.

z z z z z  az egyedül elism ert kellem es izü term észetes hashajtószer. j
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esett a több mint két méter mély 
Szamosba. A parton lévők segély- 
kiáltásaira Klein Elemér, az Erzsébet- 
gőzmalom főkönyvelője saját életé
nek kockáztatásával ruhástól a gyer
mek után ugrott s a partra hozta. A 
fuldokló gyermeket sikerült életie- 
kelteni. A bátor életmentőt, aki már 
a második gyermeknek menti meg 
az életét, a parton levők lelkesen 
megéljenezték.
Gróf P rilck ler  m egszökött.

Budapest, julius 29. Hamburgból 
táviratozzák, hogy gróf ‘Prückler, az 
ismert antiszemita-vezér, aki ellen a 
glogaui büntetőtörvényszék elfoga
tási parancsot adott ki, Angolországba 
szökött.

SPORT.
A Szabadkai Sport E g y le i X -ik  

ju b ile u m i n agy  versen ye. Folyó 
évi szept. 9. és 10-én az országos 
iparos kongresszus alkalmával fogja 
megtartani a Sport Egylet tizenegy 
éves fenállása óta a X-ik jubileumi 
nagy versenyét a következő prog
rammal. Első nap d. u. 3 órakor 
Palicson. 1. 1000 m. megnyitó ke
rékpár verseny. 2. 1000 m. gyalog
lás kezdők részére. 3. 30 kim. or
szágúti kerékpár verseny. 4. Szer- 
tornázás. ft. 600 m. négyes staféta 
futás. 6. Távolugrás. 7. 100 méter 
gyaloglás. H. 10 kim. motor bicikli 
verseny.

Második nap d. e. 9 órakor. 9. 
120 kim. automobil kocsi verseny. 
Irány: Szabadkai járlati hivataltól 
Zomborig és vissza. Az indítás 20 
percenkint történik. 10 J/2 órakor 
Palicson, 10. 100 m. úszás. 11.200 
m. úszás. D. u. 3 7*2 órakor Palicson, 
12. 30 kim. országúti gyaloglás. Dél- 
magyarország bajnokságáért. 12. 220 
yardos futás. 14. 2000 m. kerékpár 
verseny kezdők részére, lő. Labda
rugók összetett versenye. 16. Suly- 
dobás. 17. Rúdugrás. 18. 400 m. 
futás. 19. 5 kim. kerékpárverseny 
vezetéssel. Az összes versenyszámok 
nemzetközi nyílt jellegűek.

T Ö K  V É N Y  K E Z E S .
BttnÜgyI fo tárgya lások . A sza

badkai kir. törvényszék büntető 
tanácsa e hó 31-re a következő 
bűnügyeket tűzte ki főtárgyalásra: 
Julius hó 31-én: Gazafi Ferencz 
gondatlanságból okozott súlyos testi 
sértés vétsége, Gilián (Kernya) Sán 
dór lopás büntette, Muszin Fábián 
összbüntetés kiszabása, ifj. Sinkó 
István lopás.

=  jVia este  =
A butiycVác és iparos ifi aK 

a Hungária szállodában
= tá n c z íg a lo  untai

---- egybekötött =
tnilKítWclői e lő a d ó t  =

rendez.

Szerkesztői üzenet.
D r. Abban az ügyben személyesen óhaj

tanék beszélni. Máskor sokszor szerencsém 
volt találkozni, most pedig, mikor az al
kalm at keresem, nem találkozhatunk. A 
beküldött dolgok közlését a jövő héten 
okvetlenül megkezdjük.

REGÉNY CSARNOK.

A fekete beriték.
N ém etből: K örm öczy Ernő. 49.

— Nem, a bárgyúk! Nem tehetnek 
semmit. Márkusnak nem árthatnak! 
Musseline veszedelmes csupán. De 
még ma éjjel el kell vesznie! Meg 
értett, Benedek ?

V.
A kétszeres párbaj.

Lefiot Musseline számára kényelmes 
lakást bérelt s maga is közelébe 
költözött. Mindez a legnagyobb ti
tokban történt s Lefiot teljes bizton
ságba érezte magát. A mint egy este 
egy közeli vendéglőbe tért be étke
zésre, csakhamar egy normand vise
letű ember telepedett le mellé az 
asztalhoz

— Kerítsen ennivalót, — kiáltá a 
pincérre — s egy üveg jó bort!

Lefiot ügyet sem vetett rá s igy 
nem vette észre, mily gondosan meg
figyeli, a mint a pincér felemelve 
egy csapóajtót a pincébe szólt le. 
Aztán elköltötte vacsoráját s kiküldte 
a pincért.

Lefiot is felállt s távozni készült. 
A normandi hirtelen felugrott, bezárta 
az ajtót s egy éles tőrt szegezett 
Lefiot mellének.

— Ha kiáltani mersz, halál fia vagy!
— Geronimo! — kiáltott meg

döbbenve Lefiot.
— Ah, megismersz tehát! Szép 

tőled! A mint látod beláttunk a kár
tyádba I Hanem most már el kell 
tűnnöd utunkból.

— Segítség 1 — Se . . . .  !
Geronimo befogta a száját.
— Hallgass! — szólt hozzá. — 

Nem lesz bántódásod, de reggelig 
nem szabad mutatkoznod.

S mielőtt Lefiot védelmezhette 
volna magát, Geronimo gyorsan össze
kötözte kezeit, aztán karjaiba fogta 
mint egy gyermeket s becipelte a 
csapó aj tón.

— így ni! — szólt most, — egy 
kényelmetlen éjszaka után holnap jó 
egészségben kerülhetsz elő.

Erre egy nagyot rúgott rajta s 
lelökte a pincébe. Aztán mint a ki 
jól végezte dolgát, lezárta az ajtót, 
egy nehéz szekrényt tolt föléje s 
csengetett a pincérnek.

— Nesze, — szólt két aranyat 
nyújtva át a pincérnek — felezzétek 
meg uraddal. De azt kikötöm, hogy 
senkit se becsássatok e szobába. 
Holnap újra visszajövök és ha min
den rendban találok, megtoldom a 
jutalmat.

Aztán eltávozott.
Ugyanezen időben kapta meg a 

herceg az értesítést, hogy Hektor 
visszatért Parisból s Maion Lajost 
is magával hozta. Másnap aztán azt 
is hallotta, hogy Hektor kihívta 
Ricordit s a párbaj Trouvilles mellett 
fog végbemenni.

Nyugtalanul várta a párbaj kime
netelének hírét. Medina is nála időzött 
épen, amint egyszerre csak Ricordi 
rontott be lélekszakadva a szobába.

— Végrel — kiáltá a herceg, — 
Ricordi tehát ép bőrrel menekült 
meg.

— Még a hajam szála sem gör
bült meg, — felelte Ricordi, — Mig 
ellenfelem két sebet kapott. Csak
hogy ez még nem minden.

Lihegve zihált, lehajtott egy pohár 
Madeirát s aztán folytatta:

— Nem sokáig tartott a küzdelem, 
mert Hektor habár jó vívó is, si
került hamarosan megsebeznem, mire 
az orvos megvizsgálta s bekötötte 
a sérült helyet. Épen kocsira akar

tunk szállni, s hogy — hogy nem 
Rajmund Golonnával tűzött össze, 
„ön mindenáron belém akar kötni,
— kiáltá Colonna, — nem bánom, 
holnap szolgálatára állok? >Holnap!
— szólt kacagva Rajmund. „De hisz 
holnap ön már Toulonban lesz! 
Persze Colonna rögtön kardot ke
rített s kiállt Rajmunddal. Mindjárt 
észrevettem, hogy Rajmund előny
ben van s hogy Colonna szemláto
mást gyengébben védekezik; közbe
léptem s a pisztolyt ajánlottam ne
kik. Elfogadták huszonöt lépésről, 
tiz lépés avancementtal. Colonna 
mosolygott, mert ^bizonyosra vette 
győzelmét. Az övé volt az első lövés. 
Rajmund nem mozdult. Keresztbe 
fonta karját s hidegvérrel nézett 
ellenfele szeme közé. Colonna cél
zott . . . . s elhibázta a célt. Raj 
mund kegyetlen nyugalommal mérte 
ki a tiz lépést. Colonna reszketve 
vonaglott félelmében s holtsápadtan 
állt ott ellenfele előtt. Maion Lajos 
egyszerre csak közbeszólt: „Raj
mund, - -  kérte őt, — ne ölje meg 
azt az embert!" Rajmund mitsem 
szólt, hanem fölemelte fegyverét és 
lőtt . . . .

— És Colonna! — sürgette a 
herceg, tenyerébe temetve arcát.

— Szivén találva szó nélkül terült 
el a gyepen. Rögtön meghalt.

— Meghalt! Meghalt! — kiáltá a 
herceg, s izgatottan törölgette hideg 
verejtéktől gyöngyöző homlokát.

(Folyt, köv.)
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a legszebb 
nyomtatványok

a iegjutányosabb 
árban készülnek

K ladek  és 
H am burger

k ö n y v n y o m d á j á b a n .

A R EK LÁ M

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

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

Á'talános
h ird etési osztályánál 

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerkesztő 
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VII., E rzséb ct-k örn t 54.

ahol kiváló szakértelemmel, o d ’adó 
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklámokat az összes budapesti, vi
déki és külföldi lapokban és nap tá
rakban.

K öltségvetések  
és tervezetek  Ingyen !

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

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

C s é p lő  gép
kezeléshez és fűtéséhez értő egyén

á l lá s t  ke re s
Bővebbet a „Z Ó N A " vendéglőben.

50 hektoliter
s il le r  b o r

literenkint

13 k ré rt eladó
Gim a kiadóhivatalban.

W EISZ ALBERT
b o r b é ly

es

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

ViláBÍfirdőkön
és

üdütőhílyeKen
élezhető egész hónapon át
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---------------------------------------------- 1 korona




