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megrendőrség szervezése érdekében. Ugy 
tervezik, hogy szeptemberben már működ-
jék is az u j intézmény. 

— Az újvidéki közigazgatás "válsága 
Újvidékről jelentik: Kedden érkezett vissza 
a városhoz a döntés a fölmentések revíziójá-
ról, amely kellemetlen meglepetést keltett a 
városházán. A revizió 96 felmentett városi 
tisztviselő és alkalmazott, köziil 48 a lkalma-
zottnak —- köztük 37 rendőrnek — a fölmen-
tését visszavonta. A városi közigazgatás a 
fölmentések hatálytalanításával súlyos vál-
ságba jutott. Proftom Béla polgármester táv-
irati felterjesztéssel fordult a honvédelmi mi-
niszterhez, amelyben fontos közérdekre való 
hivatkozássá 1 a fölmentések nagy részének 
további meghosszabbítását kérte. 

— Bísztffczkv József öngyilkossága. Bu-
dapestről jelentik: A rendőri nyomozás meg-
állapította, hogy Bisztrwzky József 49 éves 
aradi magánzó nem amerikai párbaj miat t 
lett öngyilkos. Dr. Groák Jenő ügyvéd Buda-
pestre érkezett és megjelent a rendőrségen. 
Elmondotta, liogy Bisztriczky 1909-ben egyik 
temesvári nagybátyjától hétszázezer koronát 
örökölt, de vagyonát tőzsdén elvesztette. Fe-
lesége állást vállalt a fővárosnál. Bisztriczky 
pedig ügynökösködésből élt. Az utóbbi időben 
hitelezői egyre jobban szorongatták, a 'vád-
tanáies is vád alá helyezte. Az anyagi zava-
rok megrongálták az idegeit és ezért követté 
el az öngyilkosságot. 

— Egv leátív átvágta egy orosz fogoly 
uyakát. Szabadkáról jelentik: A moholi szőlők-
ben Bdfpsnor Jván, negyvenéves orosz fo-
goly nyakát kaszával átvágta Biczók Mária 
fiatal leány. A fogoly a helyszínen szörnyet 
halt. A gyilkos leány kihallgatása alkalmá-
val a következőket vallotta: A fogollyal 
együtt kaszáltak. Barsenov Iván a leányt 
szerelmével már régebben üldözte. A kaszá-
lás alkalmával a fogoly, felhasználva azt, 

hogy egyedük van a leánnyal, ismét szerel-
mével faggat ta a leányt és mikor ez a közele-, 
dést vhszautasitotta, i z orosz erőszakoskodni 
kezdett. Az erőszakot megakadályozandó vá-
gott kaszával az orosz falé és oly szerencsét-
lenül találta az eresz nyakát, hogy azt az 
éles kaszával átvágta. A leányt tekintettel 
a körülményekre, ne.m tartóztatták le. A vizs-
gálatot folytatják. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyermek 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— Sok a fcatenstoivaj. Szabadkáról jelen-
tik: A szabadkai kiskertesék, szőlősgazdák, 
kertészek, a. város közelében levő burgonya-
földek tulajdonosait napról-napra vakme-
rőbben károsították a tolvajok. Oly ntagy 
mérvben űzték már a lopást az ismeretlen 
tolvajok, hogy az érdekeltek szükségesnek 
látták, hogv küldöttségileg egyenesen a pol-
gármester révén kérjenek védelmet. A cső-
szök is tehetetlenek voltak már. Ezeket a 
katonaruhába öltözött tolvajok egyszerűen 
elverték, ha erélyesen akartak fellépni. Igy 
azonban mégis megülte.nifibétták az, érdekel-
tek azt, bogy a garázdálkodó tolvajok a ka-
tonaság köréből kerülnek ki. A kár. amit ed-
dig is okoztak, .felbecsülhetetlen. Főrész 
kruínliiföVipket fosztottak ki. a szőlőkben a 
gyümölcsfákat nemcsak megkopasz.tották, de 
már ki is feldőlték. Dinnye, tök, zöldség nem 
maradit meg, különösen a városerdő melletti 
területeken. A polgármester a. napokban fo-
gadta a nagyszámú küldötteéget és panaszuk 
meghallgatása után megmérte hogv a ka-
tonai hatóságnál haladéktalan intézkedést 
fog kérni. A. katonai parancsnokság vála-
sza most érkezett meg a polgármesterhez. A 
parancsnokság válaszában kijelenti, hogv n. 
garázdálkodások megfékezése végett a leg-
szigorúbb intézkedéseket léptette életbe. 

— Tíz napi e lzárás liszt- és cukorcsem-
pészéiér t . Nagyváradról jelentik: Zeltnanovics 
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A főszerepben RITA SACCHETTÓ. 

A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári helyiségében 
lesz megtartva. 
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Ábrahám máramaresi kereskedő a mult év 
novemberében Nagyváradra költözöl/, ahol 
liszt- és cnkorosempészéssel foglalkozott. A 
rendőrség nyomára jött Zelmánoviec. iize'N 
meinek. Megállapították, hogy Zolímanovics 
három lakást bérelt ki a városban, amelyek-
ben különböző nevekre szóló lisztutalványo-
kat, postai feladóvevényeket és élelmiszere-
ket találtak. A detektívek megállapították, 
hegy a kereskedő december' óta mintegy két-
száz csomagot küldött pósíán Máramiarosba. 
A csomagokban liszt és cukor volt, A rendőr-
hiróság Zelmánoviitísot, aki különben katona-
szökevény, tiz napi elzárásra és 1000 korona 
pénzbüntetésre it-lte. 

— Árdrágító a tábla előtt. Denneberg 
Henrik szabadkai rőföskereskedő közszük-
ségleti cikkeket, igy szappant, zsírt, szalon-
nát, sonkát nagy tömegekben összevásárolt 
és aztán elárus'fotta. A szabadkai törvény-
szék árdrágításért hat hónapi fogházra és 
1000 borona pénzbüntetésre ítélte Denneber-
get, akit a szegedi törvényszék a szerdai fő-
tárgyaláson a törvényszók ítéletét megvál-
toztatva 4 havi fogházra ós 1000 koorna pénz-
büntetésre ítélt. 

— ÓRAK. ÉKSZEREK nagy választékba?! 
FISCfíER K.-nál Korzó kávéház mellett. -
Telefon: 1538. 

— A drága te j . Kovács Andrásné oroszlá-
mc,si asszony üterenkint egy korona 20 fil-
lérért árusította a. fejet. Följelentettek, a ki-
hágási bíróság elé került. Ttt a szerdai tár-
gyaláson azzal védekezett, hogy ezen a na-
pon mindenki 1 korona 20 fillérért adta a te-
jet e>s amikor ő egy koronára tartotta, min-
denki rátámadt. Ezért, adta drágábban a te-
jet. Kovács Andrásnál szolidaritásért 8 napi 
elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre ítélte 
dr. Temesráry Géza kihágási biró. 
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A csatatér . Levelet kaptunk a szerdai 

postával. Vers hullt ki belőle. Szépkuli Mik-
lós irta. Közöljük a verset, a kis Szépbuti 
Miklós versét. Mert ennek a versnek írója 
— és ez a nevezetes benne — még 12 éves. 
íme a vers. amelynek cime A csatatér: 
Lenyugovó napnak utolsó sugara. 
Világit a vérnek rohanó ár jára . 

Tt t hatalmas gúla véres tetemekből. 
Amott egy romhalmaz rozsdás fegyverekből. 

Hallik a keselyük szárnya-csapkodása, 
Máshol haldoklóknak megkínzott sóhaja. 
Hallik a bagolynak rémes huh óvása. 
Az erdők vaidtána<k bőszült ordítása. 

Megelevenedik borzalmak tanyája . 
Rohanó emberár hömpölyög át rajba. 
Vész! HaHálkiáltás! Fegyverek villannak, 
Ellen-hadseregek ime összecsapnak. 

Ágyuk meüydörögnek! Tüzek fellobbannak, 
Golyók süvítenek, kardok kaszabolnak; 
Egek villámlanak. Emberek rohannak, 
Vértenger hömpölyög keletnek, nyugatnak. 

Erdők vadonjában, évszázadok múlva, 
Csontok fehérlenek, balált vigyorogva, 
Ismét jön a vérár örökkön rohanva. 
Halált hoz élőkre, borzalmat holtakra. 

A lenyugvó napnak vérpiros sugara. 
Elvész piros vérnek rohanó ár jába. 
Itt hatalmas gúla fehérlő csontokból. 
Amott egy romhalmaz korhadt koponyákból. 

SzépkuU Miklós. 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József, 
Kiadótulajdonos: Várnay L 
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