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közel husz holdon folyik még szép sikerrel 
belterjes gazdálkodás. Ez a siker arra ösztö-
nözte a gazdasági ügyosztályt, hogy jövő év-
ben a város más részein is hasonló telepeket 
létesítsen. A terveken most dolgoznak s mivel 
a földmivelésügyi minisztérium örömmel segé-
lyezi az ilyen vállalkozásokat, valószínű, hogy 
a jövő év tavaszán már százötven holdnyi vá-
rosi földet fognak müvelés alá venni. Igy jól 
járnak a bérlők is, akik szép jövedelemhez 
jutnak s a közönség is, amely korán és olcsón 
jut főzelékfélékhez. 

— Hamis kolerahir. Budapestről jelentik: 
A Teleki-téri ószeres-csarnokban tegnap dél-
után négy óra tájban Nagy Bálint negyvenegy 
éves cipészsegéd rosszul lett. A dologkór-
házba vitték ahonnan, miután hányt, a Gellért-
kórházba szállították. Elterjedt az a hir, hogy 
koieragyanus esetről van szó. Ez a hir teljesen 
alaptalan s a vizsgálat Nagy Bálintnál közön-
séges bélhurutot állapított meg. 

— Látogatás a csodarabbinál . Klein 
Adolf dr szabadkai hitközségi elnök, a magyar-
országi orthodox és neológ zsidóság egyesítési 
mozgalmának vezére, körútjáról visszaérkezett 
Szabadkára. Klein dr Máramarosszigeten is járt, 
ahol az ottani csodarabbiná!: Teitelbaum Chaim 
Hersnél tett látogatást. Ez a látogatás döntő 
jelentőségű lehet az egész mozgalomra, mert a 
máramarosszigeti rabbi hatvanezer zsidónak 
vallási tanácsadója és befolyása ezekre óriási. 
Klein dr a látogatását a következőképen mon-
dotta el: 

— Máramarosszigetre érve, az ottani sze-
fárd (spanyol zsidók utódai), hitközségi elnö-
köt és Danzig dr. főrabbit kerestem fel. Elő-
adtam, hogy megakarom látogatni Teitelbaum 
csodarabbit, akit a mozgalomhoz való csatlako-
zásra akarok rábírni. Téitelbaum, a hires Tei-
telbaum csodarabbi dinasztiának az ivadéka. 
27 éves fiatalember. Szőke haja, szőke szakálla, 
feltűnően fehér arcbőre és keze van. Férfiszép-
ség. Bőre fehérségének és finomságának főként 
az az oka, hogy a rabbi sohasem hagyja el a 
lakását éppen ugy, mint a pápa a vatikáni. 
Sétát is legfeljebb házának udvarában tesz és 
az idő legnagyobb részét, ami a szegények vi-
gasztalásán és segélyezésén s a hozzáfordulók-
nak való tanácsadáson kivül fennmarad, imád-
kozással és tanulással tölti. A csodarabbi való-
sággal fejedelmi udvart tart. Magántitkára és 
hat tagból álló szükebbkörü tanácsa van. Jöve-
delme évi hatvan-nyolcvanezer korona, melyet 
azonban minden évben eloszt a szegények kö-
zött. Hetenként egy napon háromszáz szegény 
étkezik asztalánál. Imáit házi templomába végzi 
és minden évben csak kétszer háromszor jele-
nik meg hitközsége templomában. A csodarab-
bihoz öt szobán keresztül menve jutottam be. 
A szobában már ott volt a rabbi hat tagu ta-
nácsa és egy ajtónálló. Teitelbaum leültetett és 
zsargon nyelven megkért, hogy adjam elő jöve-
telem célját. Erre beszélni kezdtem. A rabbi 
több mint egy negyedóráig türelmesen hallgatta 
beszédemet, anélkül, hogy közbeszólt volna. 
Később egy-ket kérdést intézett hozzám, majd 
háromnegyed órai beszéd után ő is belemele-
gedett a kérdésbe és most már sűrűbben inté-
zett hozzám kérdéseket, a válaszra megtette 
megjegyzéseit. Beszédében látszott, hogy érdekli 
a dolog és egészen uj oldalról látja megvilá-
gítva a kérdést. A kihallgatás, mert valóban 
annak lehet nevezni, két és fél óráig tartott. 
Távozásomkor a rabbi kikísért egészen az 
utolsó szobáig és nagyon kegyesen bocsátott 
el. Hogy Teitelbaum miket mondott nekem, 
arról ma még részletesen nem nyilatkozhatom. 

De az a tény, hogy harmadfél óra hosszáig fo-
gadott, sok mindent megmagyaráz. A városban 
hamar hire futott annak, hogy engem Teitel-
baum fogadott és mire a csodarabbi szobájából 
kijöttem, tengernyi tömeg várt az utcán és a 
rabbi házában. A tömeg azután a rabbi titkár-
jával együtt elkísért a szállodáig. A máramaros-
szigeti orthodoxok főemberei akikkel beszéltem, 
megígérték, hogy részt vesznek a szeptember 
közepén tartandó népgyűlésen, melyet a város 
piacán akarnak megtartani. 

A zsidó autonómia iránti való mozgalomról 
elmondotta még Klein dr, hogy az összes hi-
vatalos orgánumok tévedésben vannak az orto-
doxok felfogását illetőleg, amikor azt az orto-
dox vezetőségen keresztül figyelik csak meg. 
A zsidó ortodoxia hangulata igenis az autonó-
mia iránti mozgalom mellett van, azért lelkese-
dik és az eddigi tapasztalatok mindinkább tápot 
adnak annak a reménynek, hogy a mozgalom 
rövid idő alatt a kívánt eredményhez fog 
vezetni, Klein Adolf most hat heti szabadságot 
kér Szabadka várostól és ezt az időt további 
agitációs körútra fogja felhasználni. 

— Adler váltói. Adler D. Adolfot, Buda-
pest egyik hírhedt pénzügynökét a napokban 
holtan találták lakásának fürdőszobájában. A 
hatvanesztendős embert eltemették és azt hí-
resztelték, hogy nagy kártyaveszteségei miatt 
lett öngyilkossá. Most azonban kiderült, hogy 
Adlert váltóhamisítások és csalások kergették a 
halálba. Az utóbbi időben a játékban állandóan 
üldözte a balszerencse. Folyton folyvást nagy 
összegeket adott ki és csak pár nappal öngyil-
kossága előtt 30.000 koronát hagyott a Karam-
bol körben. Ezek a horribilis veszteségek, mint 
most kiderült, már nem a saját vagyonából 
kerültek ki, hanem bűnös uton szerzett pénz-
ből. Adler D. Adolf az utóbbi pár hónapban 
mintegy 200.000 koronát harácsolt össze váltó-
csalásokkal meg hamisitásokkal és az egész 
összeget eljátszotta. Neményi Fülöp budapesti 
vendéglős nevére váltókat hamisított. A ven-
déglős csak most jött rá a bűnös manipulá-
cióra és ügyvédje utján bűnvádi feljelentést 
tett. Adler, mint a nyomozás eddig megállapí-
totta, négyszázezer koronát vett fel illetéktelenül. 
Adler bonyolult manipulációinál zavarosabb ügy 
alig volt még a rendőrség kezében. Bűntársakat 
is sejtenek, mert elképzelhetetlen, hogy finánc-
körökben gyanutlanul nézhették volna ezt a 
váltózsonglőrkedést. Az ügynek mind több és 
több szereplője lesz, akikről tisztázni kell, hogy 
büntársak-e vagy áldozatok. 

„ Gyilkolt az énekesnő. Nizzából jelen-
tik : Madelaine Prondona énekesnő tegnap 
revolverrel megölte Ikavec Nikola orosz építészt; 
akinek hat évig volt a szeretője. Az énekesnőt 
féltékenység ragadta végzetes tettére, mert 
Ikavec néhány hónap előtt megnősült. Mikor a 
gyilkosságot elkövette, önként jelentkezett a 
bíróságnál. 

— Aki nem akar adót fizetni. Ez a 
cim ugyan a legtöbbünkre ráillenék, azonban 
még a legmakacsabb adónemfizetők között is 
ritkítja párját egy Bidault nevü francia gazdag 
magánzó, aki minden egyes alkalommal meg-
ekzekáltatja magát és csak akkor fizet, ha már 
ingó és ingatlanai már dobra kerülnek. Sőt 
már azt is megtette, hogy inkább leülte a bír-
ságot, mintsem hogy kifizette volna. Eddig 
csak inkább komédiából tette mindezt, azonban 

legutóbbi cselekedete arra enged következtetni, 
| hogy most tragédiát akkar játszani. Mint ren-
| desen, ugy az idén sem fizetett egy fillér adót 
í sem és mikor már sejtette, hogy a végrehajtók 
\ meg akarják látogatásukkal tisztelni, valóságo-
; san elbarrikádozta magát Rambouilleben levő 
j villájában és a hatóság embereit sürü puska-
i lövéssel fogadta. Bidualt az ostrom előtt min-
; denkit elbocsátott szolgálatából s nagymennyi-
| ségü élelmiszert és töltényt halmozott fel laká-
\ sán ; ugylátszik, tartós háborúra készült. Az 

államügyész a városi alprefektussal elhatározta, 
' hogy a rebellis állampolgárt kiéheztetéssel fogja 

engedékenységre birni. E célból a rendőrség 
a villát teljesen körülzárta, ugy, hogy most 
senki sem vihet be élelmiszert. A hatóság re-
ményű, hogy az erélyes intézkedésnek meg 
lesz a kellő foganatja és Bidault ur nemsokára 
kitűzi a fehér zászlót kapitulációja jeléül. 

— Levegőből a tengerbe. Graham White, 
a világhírű angol pilóta feleségével Clapton-
ban felszállott magaszerkesztette aeroplán-
jával, hogy Southamptonba repüljön. Már a 
nyilt tenger fölött volt a repülőgép, mikor 
kipattant szikrától tüzet fogott szárnya ós az 
aviatikus gyorsan leereszkedett a viz színére. 
Bemártotta az égő szárnyat a tengerbe s igy 
elfojtotta a tüzet. Estig himbálták a hullá-
mok az aeroplánt, White és felesége bőrig 
átnedvesedett és didergett a hidegben, mig 
végre arra jött egy vitorlás yacht s felvette 
őket fedélzetére, az aeroplánt azonban nem 
lehetett kiemelni. Alig indult ei a yacht 
Clapton felé, sziklazátonyra futott föl s csak 
ma reggel tudott szabadulni. 

Omnibusz és autó. Nagybecskerekröl 
jelentik): r Súlyos szerencsétlenség történt tegnap 
délután Óécskán az országúton. Egy arra me-
nő automobiltól megbokrosodtak egy omnibusz 
lovai s az omnibuszt belevitték az árokba, a 
hol az omnibusz összetört s az utasok közül 
egy kis gyermek halálosan, többen pedig köny-
nyebben megsebesültek. A szerencsétlenség ugy 
történt, hogy a Nagybecskerek—'Titel között 
közlekedő omnibusszal, mikor az tegnap dél-
után Nagybecskerekről Titetre igyekezett, szem-
be jött Titelről Guttmann Mór becskereki au-
tója. Az omnibusz lovai az óécskai katolikus 
templom előtti országút kanyarodójánál meg-
bokrosodtak az automobiltól és belerántották a ro-
zoga kocsibárkát az országút mellett elhúzódó 
árokba. A nehéz alkotmány, amely zsúfolásig 
tömve volt utasokkal, az árokban felborult s 
úgyszólván darabokra tört. Az omnibusz uta-
sai közül többen megsebesültek, de mig ezek 
sebesülése csak könnyebb volt, annál súlyosabb 
szerencsétlenség érte Mudvics Márkné becske-
reki lakosnőt. Az asszony ugyanis, aki néhány 
hetes gyermekét tartotta a karján, gyermekével 
az úttestre esett. A kis gyermek esés közben 
kizuhant az anyja karjáról s fejével az úttestre 
esett. Mig az omnibusz utasai kisebb sebeik-
kel a maguk lábán elmentek, az asszonyt gyer-
mekével be kellett vinni Becskerekre, A sze-
rencsétlenül jártaknak Nónay Pál dr központi 
járási orvos nyújtotta az első segélyt, aki a 
gyerekről megállapította, hogy halálosan meg-
sebesült, mert koponyacsonttörést szenvedett. A 
kis gyerek nem is élt sokáig s ma a kora reg-
geli órákban meghalt. Az asszony szintén sú-
lyosan megsérült, de állapota nem veszedel-
mes. Az óécskai csendőrőrs jelentést tett a 
becskereki királyi ügyészségnek, amely megin-
dította a vizsgálatot, hogy a szerencsétlenségért 
kit terhel a felelősség. 

— A szorgalom rekordja. Magyarország 
legszorgalmasabb diákja Szekszárdon lakik, 
Krammer Zsófiának hívjak és ez a csodálatos 
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