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SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS.
Szabadka múltja és jelene.

Hazánknak népességre nézve e ha r
m adik városa a törvényesen egyesilett 
Hács-Bodrogh vármegyének északi részében 
fekszik; a város több mint 18 négvzelmért- 
földrc terjedő határral b ir; azért is szereli 
a bácskai em ber hangoztatn i: < Szabadka- 
megye — Bácsország* !

A város eredete — nagy valószínűség 
szerint — az árpádházi királyaink korsza
kába esik ; legrégibb okm ánya a városnak 
1391-ik évből való, amelyben Szabadka  néven 
emliltetik ; később pedig; szláv eredetű nevé
vel, Szuboticzávul is találkozunk ; a török- 
foglalás előtti időben Zabadkovár elneve
zéssel fordul elő ; 17 13 óta Szent-Mária volt 
a városnak neve. Ez elnevezés hivatalosan 
érvényben is volt 1779-ik évig. a m időn Mária 
Terézia királynő a szabad királyi városok 
sorába emelte s a városnak ez utóbbi nevét, 
annak tudta nélkül. Mária-Theresiopolisra 
változtatta ; de azért, mint előbb a Szent- 
Mária elnevezés, nem volt képes a régi 
Szabadkát a néppel elfeledtetni s az ősi név 
a jelen század elején végleg érvényesité is 
magát.

A mohácsi vész előtt mint belliséi/ szere
péit és sokáig-a IhinyiTtliiilr^irTülra volt; 
('.orvin János kedvelt hívének : Török Bálint
nak adom ányozta. A mohácsi vész után a 
török kezébe került; ekkor jöttek be Szabadka 
m agyar ajkú lakosság a közé a ráczok  és a 
város pusztáin : Kdei)ián. Tompán, Ludason, 
Borsódon, Mélvkuton, Ivánkán elszaporod
tak, sőt Sebesegyház, Veresegyház magyar 
nevei is Sebcsily-és Verusityra szlávosodtak 
cl. A zen la i csata után Dalmácziából és 
Boszniából kezdettek uj telepitvénycsek: a 
dalm át eredetű bunyeuáczok is bcédesget- 
telni, a kik számuk által a magyarságot 
ham ar felülmúlták s jelenben is Szabadka 
74-,000 lakosságának  több mint felét képezik.

A kedvező földrajzi helyzet, lakosainak 
jóléte és gazdagsága Szabadkát a hazai tör
ténelem lapjain áldozatkészségéről tette neve
zetessé ; így nemcsak a török háborúk alatt 
önkéntes ajánlatok által élelmi szerekben, 
lovak és m arhákban roppant segélyt adott, 
hanem az utóbbi századokban is e város 
ősei a haza szolgálatában vért és vagyont 
pazarul áldozlak. Jutalm azáskép az eddig 
négy kapitány által korm ányozott Szabadka 
1711-ben saját önálló hatóság- és kardjoggal 
(Szent-Mária névvel) kiváltságos kameráhs 
mezővárossá em eltetett; 1779-ben, a midőn 
a szabad királyi czimet elnyerte, ezért 
200,000 forintot, száz lovat és 5000 darab

aranyat ajándékozott az uralkodónak; a 
franczia háborúk alatt is milliókra menő s 
ki sem számítható áldozatokkal járu lt Sza
badka a haza és fejedelem segélyezésére.

Az 1818 —19 iki önvédelmi harezunkban 
Szabadka fiai mint honvédek, mint nemzet
őrök harczoltak különösen a délvidéki szer- 
bek ellen. A város határában a koponyái 
csárdánál vívott csata a szerbek ellen, a 
szabadkaiak fényes győzedelmével végződött.

Scliiunus/. Endre, Szabadka ős Haja főispánja.

E csata után a szerbek többé nem is veszé
lyeztették Szabadkát. A világosi fegyverletétel 
után a közgyászból Szabadka is kivette a 
maga részét. Hamberg császári ezredes m ár 
1819 július 30-án foglalta el, illetőleg vonult 
be a 111-ik császári hadtesttel Szabadkára és 
ostromállapotba helyezte; Haynau haragja 
pedig; a hazafias érzelmű szabadkai zsidók 
ellen fordult kiket «rosz gondolkozásmódjuk 
és törvényes császárjuk és királyuk iránt 
tanúsíto tt' hűtlenségükért ' 25,000 bakancs 
beszolgáltatásával sarczoll meg. Sötét börtö
nük, várfogság s idegen ezredekbe való 
beosztással sujlatott Szabadkának csaknem 
minden hazafias polgára

A császári pátens értelmében felállított 
.Szerb vajdaságnak és Temesi bánságnak- 
Szabadka is, az orszég testéből kiszakítva,

annak fcnállása idejében egyik főhelyét 
képezte.

Az ötvenes évek alatt kezdett különben 
Szabadka nagy hátram aradottságából kiemel
kedni és városi szint ölteni. Lázas tevékeny
séget fejtett ki, hogy elavult helyzetéből a 
kor színvonalára emelkedjék.

így 1853-ban készült el a -Pest városá
hoz* ezimzett hatalmas épület, vendégfoga
dót, nagy dísztermet és a színházat egyesítve 
magában ; ez utóbbiban az első szinielőadás 
a következő évben nagy ünnepélyek közepeit 
ment végbe. Az ötvenes évek alkotásaihoz 
tartoznak még: az utczavilágitás, 137 pho- 
togén lámpával, a kisdedóvodák és több 
elemi iskola felállítása, az algimnáziumnak 
főgimnáziummá való emelése stb. Áldozat
készségét Szabadka ez időben is kimutatta: 
az 1859-iki olasz hadjárat alkalmával a 
háború terhének viselésére -10,000 forintot 
és 40 lovat ajánlott fel.

A hatvanas évek vívmányaihoz tartozik 
az 181)1. év tavaszán az alföldi vasút építé
sének a megkezdése.

Az alkotmányos életet Szabadka a koro
názáskor azzal kezdette meg, — a királyi 
pár dicső példáját követve — hogy 10,000 
forintot szavazott meg a honvédalapra.

___ A város- értelmi és alaki emelésére a
hetvenes évek nagy befolyással bírtak. A 
város csinosodására pedig félreismerhetlenül 
legtöbbet tett a város kövezése, a mely 
1878-ban kezdődött, s ez a lakosokban ked
vet ébresztett az építésre, amennyiben igen 
sok és díszes mogánépüíettel gazdagodott.

A város intelligencziája nevezetes kontin
genst nyert az 1882-ben megnyílt budapest— 
zimonyi vasút idehelyezett nagy személyze
téhen, "mint m ár előbb a királyi törvényszék 
tisztikarában. ...............

Kellemes látványt nyújt a vasútról leszálló 
idegennek a Mária Terézia-féle park kedves 
sétányaival; mellette balról a királyi tör
vényház, amelyhez a város 200,000 lorinltal 
járult. Mamuzich Lázár polgármestersége 
alatt létesittettek még : az uj vágóhíd (80,000 
forint), a Pality ló partjának szabályozása, 
kiépítése és parkírozása; két központi nép
iskola és három  külvárosi népiskola palotá
jának  fölépítése (250,000 forint), a hatalmas 
Terézia-templom restaurálása és a csinos 
plébánia-épület (00,000 forint), vámházak 
emelése (35,000 forint), a kolosszális s nagy 
területen fekvő Mária Valiria-kárház (280,000 
forint), a szegényház fölépítése (70,000 forint), 
két uj tem plom : a rókusi és szentgyörgyi 
külvárosok templomai egyenkint 95 ezer 
forintba kerü llek ; a város területén a 22
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ártézi-kut furalása 10,000 forint, a já rd á k 
nak aszfaltirozása 120.000 forint, külterületi 
utak kikövezése 000,000 forint, belterületi 
utak kövezése 120.000 forint, az emelkedő 
állami tanilónőképző-intézet (170.000 forint) 
Kz évben veszi kezdetét a községi főgim 
názium palotájának építése (220.000 forint), 
a földmives-iskola kiépítése (70,000 forint), 
bét óvoda tfiO.OOO forint), tizennégy tanyai 
iskolára előirányozlatott 12.000 forint. A 
gázvilági tás mellett, mely 1888 óla van beve
zetve, a múlt évben m ár a villanyvilágítás is 
behozatott s pár bét m úlva közúti villanyos 
vasul is át fogja szelni Szabadka tereit és 
összeköti a 71 ■_> kilométer távolságra fekvő 
Palitv fürdővel.

Ez a jelen Szabadkája !
Kimondhatni bátran, hogy alig van e 

hazában város, mely oly hatalm as léptekkel 
és óriási áldozatokkal közelítette meg a 
nyugat ezivilizáezióját. mint Szabadka.

Á város továbbfejlődését és emelkedését 
biztosítja e város főispánjának: Schm ausz 
Endrének kiváló képessége, hatalm as munka* 
biró ereje, népszerűsége. A város ügyeit 
intéző tanáedagok és tisztviselők csaknem  
mind fiatal és szorgalmas m unkaerők.

S c h m a n s :  I b id r e ,  Szabadka ős Maja főispánja. 
Született 1840-heu Apatinban. Gimnáziális iskoláit 
Haján, jogi tanulm ányait Hudapcsten végezte. T ú
lírná oklevelének elnyerése után lSGŐ-ben szülő
városában. Apatinban te lepedett le. hol ügyvédi 
irodát nyitott. Mint ügyvéd úgy községe, mint az 
egész kerület osztatlan bizalmát bírta. Szerette  a 
nép, szerették barátai. Ks e szere te t kezdé el vele 
ama lépesó fokait szám láltatok mely mostani mél
tóságának bársonyszékéig vitte. Bárhol megjelent, 
úgy tek intettek rá. mint egy alkotóra. Kiég volt 
egy szava, hogy százak vélem ényét megdöntse. 
1878-ban az álialános képviselőválasztások alkal
mával szülővárosának alkalma nyílt az irán ta  é rzett 
bizalmat kifejezni s m egválasztotta képviselőnek, 
ki Deák-párti programm al, egyszerű szere te tre - 
méltóságával s éles jogi felfogásával lépett most 
először a képviselőhöz vezérférfiai közé. így lett 
ó képviselő s az is m aradt három  czikluson át. 
Keveset beszélt, de annál többet tett. Midőn N évi 
képviselósködésekor B.-Bodrogh várm egye alispáni 
széke megürült. Schmausz alispán le tt és most 
egyszerre az egész megyéé. Mint alispán 1 t évig 
viselte a megye gondjait s ha ót e minőségében 
komoly arezezal láttuk s hom lokán barázdákkal, e 
barázdákat egy megye gondekéje szánta. Lelkén 
viselte százezrek javát, boldogitását. Minden te tte  
áldás, minden te tte  bölcs volt. A földmivelés, a 
tanügy. a községi, rendőri intézmény, a közleke
dési utak kibővítése, jav ítása , mind cgy-egy fényes 
lap Háes-Hodrogh vármegye jövőjének és jelenének 
könyvében. O létesítette  az ap a tin — zom bori és 
apatin pr.-szt.-iváni m űutat, ó valósította meg a
őél-báeNk.ii__leGSMimlás.ŐK eszm éjét Hódsághtól
Yerbászig. l \u  m i . Topolya. Bajsa, T .-F öldvár és 
K uttak-l’jvidék között. A községek csatornázásának 
érdem e szintén az övé. A zombori Háes-bodroghm c- 
gvei gazdasági egylet ót üdvözli m egalapítójának és 
elnökének. A gazdasági gép-, term ény-, gyümölcs-, 
virág-, ló-, szarvasm arha-, sertés- és juhkiáliitások 
az ó érdemeit emelik. Lófuttatások t;Vh—száz-év- 
mulva lesznek, ha nincs Schmausz. ki. bárm erre  
fordulunk, bárm erre nézünk, m indenütt az ó kezei
nek nyomait látjuk. És az tán ?  A koronás k irály 
feléje forditá felséges tek in tetét s Apatin szülötte. 
Hács-Hodrogh vármegye büszkesége, ki lett tüntetve 
a vaskorona-rcnddel és főispán lett Szabadka sz. 
kir. város főispánja Két éve csak. hogy Szabadka 
őt magáénak mondhatja, de e két év is m ár her- 
vadhatlan érdem eket fűz homloka körül. Mint első 
hivatalnoka Szabadkának, dolgozóterm ét nap-nap 
ú tin  mégis uto ljára hagyja e l. kilencz-tiz óráig 
Szabadka városházának csak egy te rm e világos — 
a főispáné, hol vasszorgalommal dolgozik. Jobb 
es munkásabb kezekbe a korm ány Szabadka város 
ügyét sohasem helyezhette volna e l !

M a m u z ic h  L á z á r  polgárm ester. Alig van Magyar- 
országon népszerűbb polgárm ester. Szabadkának 
nincs csaladja, a melyet személyesen ne ism erne 
es viszont. I izénket éve. hogy a város polgár- 
m esteri székén ü l : nagyon fiatalon került oda s 
hiszszük. hogy nagyon öregen fogja elhagyni. 
Született 1850-ben Szabadkán, hol gimnáziumi 
tanulm ányait végzé. majd a graczi. bécsi és buda
pesti egyetemen fejezte be mint tartalékos honvéd
tiszt a jc . i  tanulm ányait és Szabadkán ügyvédi 
irodát nyitott. A közbizalom 1881-ben Szabadka
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Hí. (ívorgvovils S/ivilojn. hclv. pol
gárim Mér katomuigyi tanácsnok. Perli eh Mihály, árvassékt elnök

város országgyűlési képviselőjévé is megválasz
totta. Három év m últán m andátum ot nem vállalt 
többé, hanem 1881-ben polgárm estere lett Szabad
kának s azóta k itartó  orélylyel és odaadó agy- 
buzgalommal vezeti a város ügyeit, hrdem ei nem 
szorulnak magasztalásra. több mint tizenkét évi 
polgárm esterségéről Szabadka legújabb tö rténe té
nek lapjai beszélnek, a melyekről fonnebb is meg
emlékeztünk. Mamuzieh Lázár polgárm ester 12 évi 
hivatalos működése alatt a város óriási haladást 
te tt. de óriási áldozatokat is hozott, úgy. hogy aki 
tiz-tizenöt év előtt lá tta  Szabadkát, ma m ár alig 
ism erhet rá. Az egyszerű p a t
riarchális városból nagy város 
lett. A csem etéből hatalm as 
tölgy, bár ágaira a nagy á ldo 
zatok súlya nehezedik.

gálatába lépett s mint tanácsnok a katonaügyek 
vezetésével bízatott meg. Hivatalos működése köz
ben azon kitüntetés érte. hogy a Szabadkán évekkel 
előbb átutazó V ik to r  l 'm a n u e l  a peronon huza- 
mosh ideig tá rsd g o tt vele. A szerb irodalom terén 
kifejtett működéséért pedig a „Sz.-Száva“-rend kö
zépkeresztjével lett kitüntetve.

Szülővárosában elvégezvén a középiskolákat, a 
budapesti egyetemen végezte be jogi tanulmányait 
s a fő- és székvárosban a legelső ügyvédi irodá
ban működött. Szabadkán egyénisége irán t nyil
vánuló szeretet az ügyvédi irodából elhozta s 
a városnál l«S:IO-ben mint osztályjegvzó lett meg
választva. ugyanezen évben tanácsosi állásra 
em eltetett, két évre rá főkapitányává neveztetett 
ki. S o minőségben szolgálja azóta a várost. A 
budapesti szakközlönyök főkapitányunk érdemeit 
elismerésre méltóan jellemzik, amidőn ót úgy 
tüntetik fel. mint az Alföldön fölburjánzott szoczi- 

álista mozgalmak kérlelhet- 
len elnyomóját, s mi e.:t 
készséggel konstatáljuk is.

D u l i c h  A J e n ő .  városi fő
jegyző. Született Szabadkán.

S/.ilay Mátyás. Szabadka főkapitánya.

Dulicli A Jenő. városi főjegyző.

Jakobcsits Gyula, tanácsnok.

Ifj. Franki István, főmérnök

/);•. ( iy o r y y e iu c s  S : r e i i o j a  hely. polgármester, 
katonaügyi tanácsnok. Kurőpai nagymöveltsrgu 
férfin, a kulturnem zetek- nyelveit beszélő egyéni
ség. a városi tanács kiváló alakja. Atyja Pozsega- 
megye alispánja, nagy gonddal neveltette, gvmná- 
ziumi tanulmányait szülőhelyén, hszeken. majd 
Pozsegán végezte: jogi ism ereteit a bécsi, prágai, 
páduai és budapesti egyetemeken szerzé s ez 
utóbbin nyerte ügyvédi s tudori oklevelét. Mint 
szerb születésű férfim, a m agyar nyelv korrekt 
elsajátítása végett félévig Sárospatakon tartózko
dott. hol I i n i M y i  J á n o s  jeles költőnk volt e téren 
oktatója. Pályáját mint kit*, törv. jegyző kezdte, 
majd ügw édkedett: ISSl-ben Szabadka város s/.ol-

P e r iic h  M ih á ly ,  árvaszéki elnök. A városi tiszt- 
Visclói kar lég l.iliásabb alakja, kiváló jogász, lan
kadatlan huzg dmn hivatalnok. Szibadkán lSlO-ben 
született, glinn tanulmányait rész óén szülőváro
sában. részien  Haján és Kgerben végezte. Mint 
egyetemi tanuló a budapesti egyetemen tanárai 
lig\elmét m igára vonta. s ügyvédi oklevelét is itt 
szerezte meg 1S72 —Sl-ig Szabadka főkapitánya 
\ dt. is s t- to l mint árvaszéki elnök közelismerésre 
méltóan tölti be díszes állását.

S : a ! a y  M á ty á s . Szabadka főkapitánya. A város 
közbiztonsága.'a polgárok nyugalma az ó kezébe 
van letéve es Szalay Mátyás keze e tekintetben 
sz tkértó és erős kéz Született S 'ibadkán . 18fi0-ban.

18(>2-ben. Gimnáziumi tanulm ányait szülőváro
sában végezte, mely után a budapesti jogi fa
kultásra iratkozott be. Kgyetcmi tanulm ányait 
bevégezvén, a város szolgálatába lépett Mint 
városi tanácsos rendkívüli jártasságot, buzgóságot 
és odaadó munkásságot fejtett ki úgy a város 
kulturális haladására irányíto tt intézm ények lé te 
sítése körül, m int a közigazgatási téren  is. Hrdemei 
elism eréséül a polgárság l.Sfifi-han városi főjegy
zővé választo tta meg. Jelenlegi működési ha tá s
körében szintén rendkívüli buzgalmat fejt ki Az 
ország városi főjegyzői kara  között oly kimagasló 
alak. hogy büszkén állittatik  fel m intaképül

I f j .  V o j n i c h  M á té .Szabadka főügyésze. IS lő-ben
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I )r .  K e r té s z  S á n d o r , Szabadka főorvosa. A város 
közcgészségflgvc a/, ő kezeiben központosul, am e
lyet Tviv'ilő orvosi ism ereteinél fogva elism erésre 
méltókig kezel. Szabadka legintelligensebb esaládai 
veszik igénybe orvosi gyógykezelését. Született 
1811-ben Kassán. Orvosi oklevelének elnyerése 
után a budapesti egyetem en mint asszisztens mű
ködött, ahonnan ()-Kanizsára községi főorvosnak 
választatott meg. 1881-ben pedig Szabadka városa 
ugyancsak mint főorvost választá meg s mint 
ilyen, a közegészségügyben Szabadkán magának 
érdem eket szerzett.

L y u b ib r a t ic h  K e l e m e n , pénzügyi tanácsos. Sze
rény. lelkiism eretes tisztviselő. Xénián születe tt 
1857-ben, jogvégzett em ber s tartalékos huszár
tiszt. Ilivataloskodását a kir. törvényszéknél mint 
joggyakornok kezdte, majd 1881-ben a városnál 
osztály,jegyzővé választa to tt meg, a múlt évben 
pedig a közbizalom pénzügyi tanácsosi á llásra 
emelte.

I f j .  F r a n k i  I s t v á n  főmérnök szintén fiatal erő 
a szabadkai tisztviselői karban. Szabadka szülötte, 
hol középiskoláit elvégezve, mérnöki ism ereteit a 
budapesti műegyetemen szerezte, hol oklevelet 
nyert s röviddel utóbb m ár Szabadka főmérnökévé- 
neveztetett ki: több m int hat éve. hogy szolgálja 
a várost, ügvbuzgalom és szorgalom jellemzik 
működését.

í l i r k á s  L a j o s  városi tanácsnok. Született Sza
badkán 1850. évi augusztus hó 18-án. Iskolai 
tanulmányait Szabadkán, a jogot Pozsonyban vé
gezte. 1876-ban a szabadkai kir. törvényszéknél1 
mint aljegyző lépett szolgálatba, ez időből 12 ével.

miiU vizsgálóbíró töJtöU.__ 18!)0. deczcm ber hóban 
Szabadka városánál kapitánynyá választatván, mint 
ilyen, a békebiróság vezetésével bízatott meg. 181)6. 
évi február 19-én városi tanácsnokká választatván, 
ebbeli minőségében jelenleg az adó-ügyosztály 
vezetője.

született Szabadkán, hol gimnáziumi tanulmányait 
vógzé, ügyvédi oklevelét a budapesti egyetemen 

nemsokára e város tisztviselői karába
lépett be. mint ügyész s nemsokára mint főügyész 
ismételten megválasztatott. Közbizalom és közsze
re te t környezi öt szép állásában, amelyet kiváló 
lelkiismeretességgel tölt be.

J a k o b c s i ls  G y u la  tanácsnok. Született 1867. évi 
május hó 11-én Szabadkán. Középiskolai tanulmá
nyait Szabadkán, a jogi tanfolyamot Budapesten 
és Kecskeméten végezte. Az állam- és jogtudomá
nyi vizsgálatokat 1890. évi június és szeptem
ber hóban letette s igy magát a közigazgatási 
pályára elméletileg kiképezvén. Báes-Bodrogh vár
megye. majd Szabadka szab. kir. város szolgálatába 
lépett. Klóhb mint közigazgatási gyakornok, majd 
mint szolgabiró szolgálta a vármegyét. 1892. évi 
január hóban Szabadka város V. aljegyzőjévé 
választotta, 1894. évi deczcmber hóban már í. al
jegyzője a városnak, melynek közönsége egy év 
múlva, vagyis 1895. évi deczcmber hóban m ár az 
ország harmadik városának főjegyzői székébe 
emelte. így lett. aránylag fiatalon, részesévé azon 
kevesek számára nyílt kiváló alkalomnak, hogy 
szülővárosát nemzete életének 1000-ik esztendejé
ben képviselhette tollával, melynek szaváról a 
Felségekhez intézett Szabadka városi hódoló felirat 
megszerkesztése és felterjesztése alkalmából az 
országos lapok is általános elismeréssel nyilatkoz
tak. 1896. évi deczcmber hó 9-én tarto tt általános 
tisztújító közgyűlésén Szabadka szab. kir. város 
közönsége, eddig viselt főjegyzői állásából, gazda
sági tanácsnokának választván meg : a nábob város 
az alig 30 éves ambicziózus munkaerőnek úgy a 
közigazgatás, mint a gazdasági élet terén egyaránt 

..hó. -j)JkaÍ!íiut _.uy.'iifu 
kifejtésére.

P e its  I s t v á n .  Szabadka város fópénztárnoka. 
Szintén fiatal, m unkabíró erő Szabadka tisztviselői 
karában. 1862-ben született Szabadkán. Középisko
lai tanulm ányait itten elvégezvén, közpályára lé
pett s 1892-ik év óta a város fópénztárnoka. Szor
galmas és pontos ember. Jobb és hívóbb kezekre 
Szabadka nem bízhatta vagyonát.

Szabadka typikus népsége.
L város lndvennégyezer lakosságának 

legl> pikusabb alakjai a bunyevtiezok  vagy 
negyvenezer léleksznmhan, ők a városnak 
leggazdagabb polgárai, á ltalában földm űé- 
lök es m arhatenyésztők Yagvnnosságuk ér
zőiében ez a szállási nép sajátságos szokás- 
snl b i r : büszke és zárkózott az ipara után 
elő városi néppel szemben s em bertársát 
löld birtoka után lánezszám ra méri és 
akként becsüli. I jabban majd m inden csa
ládnak van egy t'imí lett ága : ennek tagjai 
azok az ics-uics nevű közép- és nagvbirto- 
kosok, kik érzelemben és gondolkodásban 
teljesen m agyarokká váltak. A férfiak ru 
házata egyszerű, a nők azonban ünnepi
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KÜzvágóhid.

napokon öt-hatszáz forintos, aranynyal gaz
dagon ltivarroR selyem ruhákat öllenek föl. 
Mint a leány szépségével és ruháival, úgy 
szeret kitűnni a legény szép lovával és bor
ivó képességével; a társas m ulatságokban 
troanicsút (három  pohár bort egyszerre) 
isznak. Mulatságaik a tanaimra zenéjénél: a 
kolo (körtáncz), a préló (fonó) és á díván 
(beszélgetés). Nagy m ulatságokra adnak al
kalmat a keresztelők  (babine) és a halotti 
torok  (poduse), am ikor p ra tiznak  egyik ház
ból a másikba.

Érdekesek lakodalmi szokásaik. A niusz- 
luliindsiiík  — vőfélyek — habos és pántli
kás lovakon vágtatnak nap nap után  ven
dégeket h ív o g atn i; esküvő után  a párok 
ismét a szülői házhoz térnek vissza, ahon
nan délután vágtatnak el a lányért. Ekkor 
összegyűl a két háznép. A lakom áknál leg
fontosabb tén y ező : a szintijein (koma, nász
nagy). Kötelességük m indenkit leitatni és 
m inden rájuk  köszöntött pohár bort elfo
gadni és meginni. Ezeket term észetesen a 
legjobb ivók közül szemelik ki.

Az ünnepi szokások közt legérdekeseb
bek pünkösdkor a kralg iczák  menete. Tiz- 
tizenöt ezifrán felöltözött, fölbokrétázott és 
fölkárdozott leány házról-házra jár tán- 
czolva, dalolva. Pünkösd u tán  következő 
Szcnt-lm 'm  napja előestéjén a tanyákon tű

Marin Yaléria-kórház.

Szabadka társadalma.

Szabadka társadalm i élete ma m ár szép 
számú, a köz- és m agánviszonyok m inden 
irányát képviselő egyesületeiben tükröződik 
vissza. A vezérszerepet e téren a -AYmzeti 
Casinon viszi: ez egyesület a város vezérlő 
elemeinek központja. Vagyon, diplom a, pol
gári és katonai tiszti rang. pénzintézetek és 
kereskedelem előkelősége m ind ez egyesület
ben központosul m indennem ű pártpolitikai 
tekintet kizárásával, egyedül a m agyar nem 
zeti szabadelvű irányzatnak hódolva, s az 
összetartást felolvasások,nemzeti ünnepek al
kalm ából rendezeti estélyek által ápolv a, gaz
dag m agyar könyvtára állal pl. az irodalm i 
műveltséget terjesztve.

Szám ottevő egyesülete Szabadkának a 
"Polgári olvasó-egyleti, kisebb m agyar gaz
dáink s iparos polgártársaink kedvelt gyiil- 
helye. mely művelő hatását hírlapok és 
könyvtára által gyakorolja a mezőgazdaság

Városi szegényház.

és ipari ügyek koronkint felmerülő kérdései
ben s határozott m agyar nemzeti szellemben.

De mig a Polgári olvasó-egylet» inkább 
szellemi téren igyekszik tagjait egyesíteni, 

.1 szabadkai gazdák és iparosok általános 
takarék- és hitelszövetkezete» anyagi téren 
törekszik gazdáink és iparosaink közgazda- 
sági jelentőségét emelni. Általában iparunk 
és kereskedelmünk egy jobb  jövőjének az 
alapjait látjuk e két társadalm i réteg ifjúsá
gának ujabbi törekvésében, mely szerint úgy 
az iparos, mint a kereskedő ifjak pár év 
előtt számukra közmivelődési köröket alkot
tak. melyekben szakbeli felolvasások és szak- 
könyvtárak segélyével iparkodnak a haladó 
élettel lépést tartani egyleteikben, hogy az 
összetartást idején megszokván, ha reájuk 
nézve az önálló működés ideje elkövetkezik, 
a m agyar ipar fejlődésének s az iparosok 
helyzete javulásának valódi tényezői lehesse
nek. Szép vonása az ifjúságnak, hogy önkép
zésüket tiszta m agyar szellemben irányozzák, 
minek legjobb bizonyítéka, hogy «A z iparos 
ifjak közmivelődési köre .Iparosok Lapja 
czim alatt egy havonkint kétszer megjelenő 
tartalm as lapot is ad ki tagjai számára, 
melynek czikkei őket az ipar és kereskede
lem’ kérdéseiben alaposan tájékoztatják. <-t 
Magyar Asztaltársaság  > a m agyar nyelv ter
jesztését és a szegény tanulók segélyezését 
szépen valósítja. A < Kereskedő ifjak társulata > 
a kereskedelmi szellemei ápolja, a -Kőműve
sek iparláirsnluta > az ipar terén buzgólkodik.zet raknak  s azt átugrálják, hogy m inden

nem ű nyavalyáktól m egszabaduljanak.
A bunyeváczok magas term etüek s ki

vétel nélkül buzgó katholikusok. m agyarul 
ú jabban m indannyian értenek és beszélnek.
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Társadalmi életünk kedvességének jelen
tékeny tényezője «.4 szabadkai dalegjjtsOleb, 
mely városunk ugv férfi*, mint női művelt 
tagjait egyesíti kebelében a dal, a zene 
varázsló erejével s kiegyenlíti társadalmi 
téren a közéletben egvszer-inásszor felmerülő 
ellentéteket, ébren tartja a m agyar hazafias 
szellemet, mit azon szép szokásával is bizonyít, 
hogy minden év okt. 6-án nemzetünk vér
tanúiért gyászmisét rendezte!, a zenei rész
ben közreműködésével.

I f j  I m js a i  Y o jn ic l i  Sd/ido/'.Szabadka I.ker. ország- 
gyűlési képviselője. Atyjának, id. bajsni Vojnicli 
Sándornak nemes tulajdonságai benne is egyesül
tek. A legszebb férfi-korában m ár a város osztat
lan bizalma és szeretető övedzi körül, az alig 32 
éves féri!u m ár Szabadka orsz. gy illési képviselője, 
kinek zászlaját választói rajongó lelkesedéssel ju t 
ta tták  fényes diadalra. Középiskolai tanulm ányait 
Szabadkán, a gazdászati akadém iát Magyaróvárt 
fejezte be s eközben huszárhadnngygyá is kinevez
te te tt. Fiatal pályáján a közfigyelem több díszes 
állással tisztelte m eg .—Mint gazdag földbirtokos,

képviselte : a reá  következő eziklusban nem vál
lalt m andátum ot, hanem gazdaságával s megyei 
ügyekkel foglalatoskodott, mely u tóbb iakat I éven 
á t kiváló szorgalom mal s ügybuzgalommal végezte. 
lS!l(i-ban a kernyájai kerü let szabadelvű p rogram 
mal ismét képviselőjévé választo tta nagy több
séggel a K ossntb-párti és néppárti je lö ltek  ellen. 
Parlam enti m űködésében is nagy tevékenységet 
fejt ki s egyik oszlopos tagja a szabadelvű 
pártnak.

T ic z e r é d i  [ a lv á n , liáes-Ilodroglunegye (j-Kanizsa 
kerü letének országgyűlési képviselője, született 
liX(il-ben Zomborban. Középiskoláit Péesctt és 
líudapestcn végezte, majd m int egyéves önkéntes 
a I. bnszárezrednél tett eleget szolgálati kötele
zettségének. bot is a tiszti vizsgálat letétele után 
ténylegesitte te tt. lítllő-ig m aradt a hadsereg köte
lükében. midőn is mint tartalékos bnszárszázados 
nyugalom ba vonult. ISiltl-bau O-Kanizsa ország- 
gyűlési képviselőjévé választotta szabadelvű p ro 
gram m al: ez idő óta teljesen kerülete érdekeinek 
szenteli m agát s minden tevékenységét annak fel
virágoztatására s jólétének előm ozdítására irányítja. 
Tagja  a ház véderő-bizottságának.

Nemzeti I .isin,..

S van Szabadkának az egyesületi téren 
még egy speezialitása is: a <Pucska Kaszina 
vagyis Népkör . melyet néhány év előtt 
bunyevácz gazdáink alapítottak. Itt szoktak 
ők főleg vasár- és heti vásáros napokon össze
jönni gazdasági és egyéb dolgaikat meg
beszélni. s b á r  több tekintetben ez utón 
különvált életet folytatnak, m indazáltal dicsé
rettel kell róluk megjegyezni, hogy hazafiság 
tekintetében a társegyletekkel együtt éreznek, 
nemzeti ünnepeinken velünk együtt ünne
pelnek a m agyar korona s a m agyar nem 
zeti trikolor szent jelvényeivel.

Nem hiányzik tehát Szabadka társadal
m ából az összetartás, mely teremtő, alkotó 
ereje a haladásnak, a szellemi és anyagi 
boldogulásnak, s ha talán e tekintetben a 
fejlődés itt-ott lassúbb is. annak okát adják 
az életviszonyok, melyek főleg a nyári idő- 

- bon a gazdálkodó../: 1j;J -.-tnlyí'in m. tlmy;íkrv,i. 
foglalja el az erőket s a nagyobb mérvű 
társadalmi m ozgalmak csak télen nyilvánul
hatnak. am id ő n  az állandó magyar színház 
is szép feladatot teljesít a művelt városias 
élet föllenditésében. A szinügy élén Szieben- 
Inirger Károly főgimn. tanár a szinügvi 
bizottság elnöke áll.

Országos hírnévre telt szert * Önkéntes 
tiizoltó-testiilete is. mely az lSüö-iki kolozs
vári versenyen az első 'dijat és a múlt évi 
millennáris versenyeken Ó Felsége d ijá t: a 
■ királydijat nyerte el. mely jelenleg a 
polgármester hiv. helyiségében díszes szek
rényben őriztetik. W enczl Lajos parancsnok 
a legénység versenyképességében és ok tatá
sában nagy érdemeket szerzett. Az önkéntes 
tűzoltó-testület főparancsnoka: Vermes Háta 
országgyűlési képviselő.

, Tagadhatatlanul felöleli Szabadka társa
dalma mindazt, a mi szép, jó- és hasznos, s 
e hármas körben igyekszik is minden erejé
vel es magyar nemzeti alapon a követelmé
nyeknek megfelelni azon tudatban, hogv 
nieg nem tett ugyan meg mindent, de heiii 
is mulasztja el a törekvést, hogy Szabadka 
ne csak népességével, hanem műveltségével 
is szép hazánk leg-üső városai között cmlit- 
tessek

Szabadka érlékképviselöje, több bizottságnak tagja 
s a szabadkai lóverseny-egylet alelnöki', stb. A leg
fényesebb bizalom irán ta  a múlt évben nyilvánult, 
a midőn orsz. gyűlési képviselőnek megválasztották.

V e r m e s  B é l a , Szabadka szab. kir. város II 
kerületének országgyűlési képviselője. Született 
18G4-bon. Középiskolai tanulm ányait részben Bu
dapesten. részben pedig külföldön végezte. Haza
térve egy ideig technikai tudom ányokkal foglal
kozott. 1892-ben Szabadka szab. királyi város 
országgyűlési képviselőjévé választotta szabadelvű 
program m al, mely m andátum át lXOfi-ban is meg

I l i r k á s  G y u la ,  ügyvéd. Társadalm i életünk nem 
csak kiváló, de egyszersmind közszeretetben álló 
tagja. Szabadka város órtékképviselője. A sp o rt terén 
ism ert szaktekintély s mint ilyen, az összes létesült 
sp o r te g y se k n e k  Szabadkán volt elnöke, a szabad
kai szinügyi bizottságnak évtizedek óta buzgó tagja. 
Szabadkán. 1831-ben született; középiskoláit szülő
helyén. jogi tanulm ányait a bécsi és budapesti 
egyetem eken végezte be, ügyvédi irodáját nemcsak 
Szabadka, de a megye ügyes-bajos népe is fölkeresi. 
Szabadka társadalm i életének jelentékeny rugója, 
kivált ünnepélyes alkalm akkor Birkás egyénisége 
nélkülözhetlen. Nemcsak számos szabadkai egylet 
tagja, m int a helybeli vöröskereszt-egylet» alelnökc 
és ez idei elnökhelyettese, a <fehérkcrcszt-cgylet 
alelnökc stb.. hanem  a legtöbb hazai m agyar ku l
tu rális  egyletek pártoló tagja is.

D r . B í r ó  K á r o l y  ügyvéd, a szabadkai ügyvédi 
kam ara v. tagja, Szabadka sz. kir. város tb. fő
ügyésze és értékképviselője, m. kir. ta rt. honvéd
hadnagy. Született 18(54. évi jan u á r 21-én. Kiérni 
és középiskoláit Szabadkán elvégezvén. 1881-ik 
évben a jogi pályára lépett s ezen tanulm ányait 
a budapesti m. kir. tud. egyetemen végezte. Az 
1883-ik év szeptem ber havában mint végzett jogász 
a közigazgatási pályára lépett, ahol mint Szabadka 
sz. kir. város aljegyzője négy éven át működött, 
amely idő ala tt jogtudom ányi szigorlatait letevén, 
1887-ik évi novem ber havában jog tudorrá  avatta 
to tt fel. Majd ezután az 1889-ik év ápr. havában

tarto tta . M unkásságát teljesen a közügyek intézé
sére szenteli. Városának egyik vezérférlia  s kiváló 
támasza. Tagja a ház felirati bizottságának.

B ú ik o r : !*  J ó z s e f .  Báes-Bodroghmogye *'Kornyája 
kerületének országgyűlési képviselője: született 
INbO-ban Budapesten, mint a hasonnevű s'.optom- 
vir fia. A középiskolákat (Iráczban és Budapesten, 
jogi tanulm ányait pedig Budapesten elvégezvén, 
nehány évet külföldön tö ltö tt. 1883-ben Bács- 
Bodroghmegyo tb. aljegyzőjévé neveztetett ki Az 
188/-—92-iki országgyűlésen a kernyájai kerületet

az ügyvédi vizsgát is letevén. a közigazgatási pá 
k á tó l  búcsút \e t l  s mint ügyvéd irodát n y ito tté  
je lenleg  mint gyakorló ügyvéd működik.

F a r k a s  / . s i y m o n á . a nemzeti casino elnöke 
Szabadka B o l a n d j a ,  „félelem és gáncs nélküli 
lovag. 1838-ban Szabadkán született : középiskola 
tanulm ányait szülőhelyéi., jogi pályáját Pozsonybai 
végezte s mint ügyvéd Szabadkán telepedett le 
Kitűnő szonok. a kriminálist;! ügvekben kereset 
ügyvédó: a társadalm i életben legkedveltebl: 
egyén, minden szép és nem esért bővülő lelket



SZABADKA TÁRSADALMA.

Birkás Gyula. Maimi/sich Mátyás, Szabadka 
prépost-plébánosa. Farkas Zsigáimul. a nemzeti kaszinó 

elnöke.
hl. Franki István.

Béla, Szabadka szab. kir. város II. kér 
orsz. képviselője.VernieVojnieh Sándor. Szabadka I. kerületének 

iírszággviilesi képviselője.

Vermes Gábor.

árinegye KernvájalMukovIts József. Bács-Bodrogh . . . . . . -  -kerületének országgyűlési képviselője hl. bajsai Vojnieh Sándor.
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n . t  keblében. Szabadka legelső vivdja. n beesület- 
l.oU ügyekben tekintély. A köztisztelet és kítzbiza- 
lo,n több ízben kiváló utódon nyilvitnult egyénisége 
iránt. A sáros értelmi és honorntior osztálya 
I8ítd-ban Szabadkán a legmegtisztolőbb polezra : 
, nemzeti cnsino elnöki székébe emelte : e tekin
tetben kiyáló érdeme, hogy a easino ma m ár saját 
palotájában van elhelyezve.

h l  F r a n k i  h í v ó n . k ir. fógimnáziumi igazgató- 
M. Franki István negyven év óta bátor és kitartó 
harezosa a magyar közművelődésnek nemcsak 
Szabadkán, hanem egész Bácsmegyébcn. Mint ta 
nár. igazgató, tanfelügyelő és ismét fógimnáziumi 
igazgató részint a politikai, részint a nemzetiségi 
aspirácziók magas hullámverései között úgy hiva
talos. mint polgári hazafias kötelességeit a magyar 
művelődés s a magyar állameszme védelmében, 
izmositásában teljesiti. INöT-ben a szabadkai gim- 
náziunmál’mint tanár, utóbb mint igazgató működött 
1870-ig. A város által alapított zeneiskola is reá 
bízatott. 18(W)-bcn pedig a népoktatási törvény meg
hozatala után népnevelési ügyeinek berendezését 
Szabadka az o tervezete szerint eszközölte mint köz
ségi tanintézeteket és az 18(51) 70. tanévre 2(5 uj nép
iskolai osztályt nyitott, még pedig az o határozott 
föllépésére és javaslatára a 2(5 uj tanítói állomás 
közül 13-at nótanitók számára, és ezzel nemcsak 
Szabadkán, hanem az egész megyében meg volt 
alapítva a nótanitók intézménye, úgy. hogy ma 
már alig van a megyében község, ahol egy vagy 
több nótanitó nem működnék, ami úgy a házi ipar. 
női kézi munka fejlesztésére, mint e vidék főleg 
akkoron nagyon is elhanyagolt nőnevelésére igen 
nagy fontossággal bir. Hogy az ezen intézményhez 
fűződő érdekeket mindenkorra biztosítsa, nem 
nvugodott. mig az állam Szabadkán a város hozzá
járulásával állami tanitónóképzó intézetet nem nyi
tott. melyet 1871-ben ó rendezett be. koronkint 
maga igazgatott s főleg a délvidék nem magyar 
ajkú családai részére is keresett intézetté emelte. 
Az iskolák szervezése s az érdekeltek megnyerése 
körül tanúsított éréivé és tapintata magára vonta 
a közoktatási kormány figyelmét is és a tevékeny 
tan férfiút elhódította Szabadkától. 1870-ben bács- 
megyei másodtanfelügyelóvé nevezte k i. 1872 73- 
I an a zombori állami főgimnázium felügyeletével 
I izta meg. 1875-ben pedig az l'jvidéken megnyitott 
kir. kath. magyar főgimnázium élére állította mint 
igazgatót s az intézetet a gyakran igen heves 
nemzetiségi izgatásokkal szemben a délvidék egyik 
legtekintélyesebb középiskolájává, kiható erejével 
a magyar állameszme védhástyájává emelte a 
csaknem egészben idegen ajkú vidék közepette.
F. minőségében nem kis horderejű vállalkozása 
volt úgy politikai, mint magyarosodási tekintetből, 
hogy L'jvidéken 1875-ben „Újvidék" ezim alatt az 
első magyar politikai és társadalmi hetilapot ala
pította. melyet I és fél évig maga szerkesztett, 
küzdve bátran és tapintatosan a m agyar állam 
érdekeiért, küzdve a nemzetiségi szélsőségek ellen, 
tiszteletet követelve a magyar nemzetiségnek és 
annak befolyását gyarapítva politikai, társadalmi 
és közművelődési téren egyaránt. A lap még ma 
is fennáll s nem kis része van abban, hogy ma 
már Újvidéken oly politikai irány van túlsúlyban, 

^ . r . r l - T - - . k i  I en A rnn :! lég hat. Mind
ezekért a királyi elismerés magas tényé is l és e 
f'n.^ mert 1885-ben a tan- és közügvek terén

" k ife jte tt  haszno s m ű kö d ése elis'nVéré scT íl......a
I erem / József-rcnd lovagkeresztjével tüntet tetet t 
ki. 1800. végén 33 évi közszolgálat után a magán

életbe vonult, de azért most is folytatja hasznos 
működését a társadalmi élet és tanügy javára. 
Hz időszakból legkiválóbb alkotása, hogy levéltári 
kutatások alapján megírta Bács-Bodrogh vármegye 
egvetemes tanügvi történetét, mely a megye mil
lenniumi Monográfiájában jelent meg s annak egyik 
legértékesebb közleményét képezi: ugyanott jelent 
meg tóle Bács-Bodroghmegye ethnografiája is. ké
pekkel illusztrálva. írói munkálkodása mellett 
azonban nem hagyja el az o legkedvesebb o ttho
nát. az iskolát sem. Mint városi bizottsági tag 
élénk részt vesz Szabadka közép- és népiskolai 
ügyeinek továbbfejlesztésében s mint az igazgató
tanács tagja, az állami tanitónó-képzó felügyeleté
ben. Bő tapasztalatainak minden irányban igen 
sok hasznát veszik s nemzeti irányú törekvéseinél

fogva is azokat az illetékes körök készséggel é r té 
kesítik. így történ t legutóbb is. hogy az iskolaszék 
polgári fiúiskolájának igazgatását neki adta át. 
Nincs kétség benne, hogy a fontos tanintézet az 
ó tapasztalt, pihenni nem tudó és nem akaró kezei 
alatt csakham ar fel fog virágozni s ez iskola is 
az egységes m agyar társadalom egyik tápláló for
rása lesz Szabadkám.

F r e u d e n b c r g  M á r k  Freudenbcrg Márk született 
1831-ben N yitrán, hol a gymnáziumbn já ra tták  szü
lei. A hatodik osztályt a lévai p iaristáknál járta , 
m ikor is a szabadságharc/ riadó kürtje  öt is clö- 
szólitolta azok közé. a kik m int honvédek zászló 
alá csoportosultak. Hésztvett m int tiszt a többek 
közt a mezőkövesdi, nagykápolnai és a szolnoki 
üt közeliié::. Árok szálláson, a hol Kossuth Fajos 
tartózkodott, az ö százada rendeltetett ki díször- 
ségnek F.z alkalommal tüntette ki Kossuth illeg
sz ól i t á s s a l71uön7f7rü7FirTö7íirnrö7va7-n7^g\r_T^^ 
mily lelkesen viselik magukat a c sa ta té ren : Húsz
ezren vitézül harczolnak hadseregemben.* Tevé

kenységének fénypontja Budavár ostrom a volt. 
181!)*. május 21-én az első bástya ostrom ában vett 
részt. A debreczeni csata után Békés-Gyulán fog 
ságba került és mint fogoly ju to tt m ár a szomorú 
emlékezetű világosi fegyverletétel idejében Aradra. 
Hosszú bujdosás és üldöztetés után, belefáradva a 
sok küzdelembe, visszavonult Török-Szt. Miklósra, 
hol mint nevelő tartózkodott. Török-Szt-Miklósról 
Lovasbcrénybc ment, hol m int m agyar nvclvtanitó 
négy évig m űködött: a tanítói pályáról lemondván. 
Bács-Almáson részint gazdálkodó, részint kereskedő 
volt. 18(58 (H)-bcn a zsidó kongresszus kövelválasz- 
tásához elnökül a megye részéről kiküldetett 
később a kei ölet. utóbb pedig a szabadkai izr 
szent-egylet elnökévé választatott, a mely tisztel 
most is betölti, nem régiben pedig városi képviselő 
lett. 1887. évi január 5-én lett a szabadkai kir 
törvényszékhez mint kercsk. elnök megválasztva, 
a mely tisztet a mai napig szakértelem m el és oda 
adó  ügybuzgalommal töltö tte be: nem különben 
187b. évben a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
kinevezte a helybeli állam i nötanitó-képczdénél 
igazgató-tanácsossá s érdem ei elism eréséül lett ő 
Felsége által a mull évben kir. keresk. tanácsossá 
kinevezve.

S z c n t i v á n g i  J o ó  N á n d o r .  Született 1831-ben Sza
badkán. Okleveles gyógyszerész, e nembeni tan u l
mányait Béesbcn végezte, l .gyike a város legism er
tebb alakjainak. Mint müm acccnásnál tartja  a 
szabadkai zeneintelligenczia kam ara - zenecstélveit.
A magyar vendégszeretet ritka példánya. Bemérn i 
F.de. Beliczay Gyula, id. Ábrányi Kornél, kik nála 
voltak szállva, tanúskodhatnak erről. «A szabadki i 
takarékpénztár és népbank és a «Kereskedelmi s 
iparbank igazgató tagja.

M a m u z s ic h  M á ty á s .  Szabadka prépost-plébánosa. 
Szül. Szabadkán. 18 17. okt. 22-én. A középiskolákat 
szülőhelyén és Kalocsán végezte, hol papi kiképez 
tetősét is n y e rte : 1872 — 1875-ig M onostorszcghen 
működött mint káplán, azóta állandóan Szabadkán 
mint hitoktató, a különböző intézetekben foglalko
zott. 1885. itta a szabadkai Szent-Teréz-cgvház 
plébánosa : 1887. óta a Buda melletti Hévről neve
zett prépost és esperes. .A k a lh o l i k u s  ö n t u d a t  é b 
r e s z té s e n  f á r a d o z i k ,  e czélból lé tesíte tte  1885-ben 
a kalholikus legényegyletet, 1888-ban a Szent- 
Vineze-egylelet. 1803-ban összehozta a báesmegyci 
kath. nagygyűlést. 18!)(i-ban m egalapította a sza
badkai kalholikus kört. Ilitbuzgó főpapja Szabad
kának s mint ilyen, a városi törvényhatósági ülé
seken a kalholikus érdekeknek hathatós támogatója.

ö t ö m i s i  M a g y a r  ( ly ö r g y .  18 18-ban született Buda
pesten. Középiskoláit Szabadkán elvégezve, a bécsi 
Thcrosianum ban nevelkedett, mely után Budapesten 
a jogot hallgatta. Magyar Lászlónak, a h íres biliéi 
alüirály és Afrika-utazi nak féltestvére. Mint kitűnő 
gazdász. nemcsak Szabadkán, de egész Bácskában 
is ism eretes. Buzgó tagja a szabadkai lóverseny
egyletnek.

M ü a s s in  J a k a b  nyugalm azott kir. járásbiró . törv 
hat. bizottsági tag. született Szabadkán 1825. évi 
ápril 17-én. Iskoláit Szabadkán, a felsőbb osztályo
kat F.gerbcn a lyezcumban végezte, a hol tanu ló tár
sai voltak Bendc Imre nyitroi, L ichlensteiger 
Ferenc/, timini püspök. Iliros Mihály pápai prac-

la tu s  és...nagyp f éjiös!7 BcTfiázy‘ Im re RT)rinöéz:~
bányai prépost-plébános F.zekkel s többi iskolatár-

" sáikkal I8Ö2 ~é \T 'j nTfín s ' hóball ÖtVH T"éW s falálko 
Szent-]
Ara gazdag volt hogy azokról az

/ójuk volt Garam-Szent-Kcrcsztcn. mely lélekemelő 
jelenetekben annyin

•Uirutkui taknrékpénetA r és népbank. Klóiul iskola.



1897 MAGYAHOKSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 9

országos lapok is megemlékezlek.) A negyvenes 
években Szabadkán Czorda Bódoggal a hazafias 
érzések istápolásn czéljából a <baráti kór* czimü 
közművelődési kört alapították, nagy m érvben hatva 
ezen kör és az az által kiadott lapban kortársaik 
lelkesedésére. 1817-ben Budapesten a köz-és váltó- 
ügyvédi vizsgát letevén, Szabadkán ügyvédi gyakor
latot folytatott, majd utóbb buzgó működése és 
erélyes fellépése folytán O-Kanizsa község rende
zett tanácsú várossá emeltetvén, 1848. évben a város 
főkapitányává választatott. A szabadságharc/, fo
lyama alatt az ó-kanizsai nem zetőrséget szervezte 
s mint annak kapitánya, a Szent-Tamás alatti csa
tározásban is részt vett. Az ötvenes években mint 
zsurnaliszta szolgálta a közügyet s a Pesti Napló
ban a m agyarság és a magyar állameszme érdeké
ben irt lelkes czikkci, de különösen a magyarság el
nyom atását élénk színekkel ecsetelő felségfolyamod - 
ványa m iatt számos denuncziáczió.sőt hatósági üldöz
tetésnek volt kitéve, a bírói eljárás folyamán azonban 
társaival együtt felmentve lett. Br. Rudics kir. biztos
sága alatt ö vezette a tisza-koronai kerü le t magyar 
érzelm ű értelm iségének mintegy 80 tagból álló 
küldöttségét a kir. biztos elé. mely küldöttség a 
vojvodinának megszüntetése s az anyaországhoz 
leendő csatolása érdekében já rt. A m agyar alföld 
értelm iségének ez időben O-Kanizsa volt a gyttl- 
helye, s annak lelke, vezetője irányadója, szó
szólója Milassin Jakab volt. 1861. évben az ó-kani
zsai járás főszolgabírója, majd utóbb megyei 
ügyész lett s ezen állásban működött mindaddig, 
mig a kir. bíróságok 1871-ben szerveztetvén, a sza
badkai kir. járásbíróság vezetőjévé neveztetett ki, 
mely állását 1801. évig töltö tte be. Szülővárosa köz
életében mint a törvényhatóságnak 1865. évtől

szülőhelyén, Szabadkán kezdte, Pécseit folytatta és 
Budapesten végezte, hol ügyvédi oklevelet nyert 
1848-ban. önvédelm i harczunk alatt m int nemzetőri 
főhadnagy teljesítő honfiúi kötelességét. A fo rra 
dalom után jónak látta pályát változtatni; hazajőve 
átvette atyja vaskcrcskcdését, a mely csakhamar

Iványi István.

felvirágzott s neki dúsan jövedelmezett. Nagyszámú 
családjából atyai gonddal fölnevelt fiai mind diplo
matikus férfiak és tekintélyes állásban vannak.

V e r m e s  G á b o r . Szabadka nábobja. Tettdús élet
pályája bár ősz fürtökkel veszi körül homlokát, 
de a férfiúi tevékenység erős energiával egyesül 
benne még mai nap is. Született 1824-ben Buda-

vereket szerezzen b e : a város ezzel Vermes Gábort 
bízta meg. ki Tem esváron br. P irre t altábornagy
tól erősen követelte ezt, mire br. P irre t m ár május 
hóban azt felelte : ..Mit nekem a maguk minisztere, 
én Bécsból ellenkező parancsot kaptam ". A szóreghi 
csatában esett át a vérkeresztségen. Budavár ostro
máig az alsó-Duna védvonalánál volt alkalmazva, 
betegsége azonban birtokára visszavonulni kény- 
szerité. Midón Windischgrfitz Szabadka felé köze
ledett. neki is menekülni kellett. Lúgosra, majd 
Orsovára ment. hol Kossuth kíséretében NViddinbe 
érkezett, majd Sumlára internálták, azonban innen 
megszökve, az angol konzul segélyével Konstanti
nápolyija. innen pedig Marseilles-be m ent: majd 
Parisban, Lyonban és Strassburgban tartózkodott. 
Párisban Teleky Lászlóval, Vukovicscsal és Hor
váth Mihályival hozta össze bujdosó sorsa ; itt 
bízta meg öt Teleky azzal, hogy Kossuth memo
randum át Londonba Pulszkvhoz vigye. Innen aztán 
Hamburgba jö tt és Brazíliába szándékozott menni, 
de édes anyja kieszközölte, hogy Budapestre vissza
térhet : azonban még igv is hosszas zaklatásoknak 
volt kitéve, vagyonát is a szekvesztum folytán csak 
nagy későn kapta vissza s azóta gazdálkodik. Mint 
ellenzéki férfiút, két Ízben buktatta meg a ha ta l
mon levő párt az országgyűlési képviselőségnél.
Fia. Vermes Béla azonban szabadelvű programm 

alapján Szabadka képviselője. Az utolsó választás
nál szó volt róla, hogy fia ellen léptessék fel. 
A jellcmszilárd férfiú, Szabadka Crösusa. most 
előkelő nagy családja körében boldog és nyugodt 
életet él. A szabadkai takarékpénztárakban napon
kint megfordul s a szabadkai nemzeti casinoban 
filléres kalabriászt játszik s ritkán veszt el egy 
koronát. Bizony sokan tanulhatnának tőle.

I d ő s b  b a js a i  V o jn ic h  S á n d o r  a város legtekinté- 
Ivesebb és leggazdagabb egyéniségeinek egyike, 
lovagias és jellemszilárd férfiú : nemcsak Szabadka, 
TiaiTeTTiaY TTgéST
férfias jellemét s aczélszilárd akaraterejét. Született 
Ó-Moraviczán, 1836-ban, középiskoláit Szabadkán, 
a müegvetemct Bécsben végezte: majd a hadsereg 
kötelékébe lépett s mint huszárfőhadnagy 1860-ban 
megvált ezredétől és nagy birtokán gazdálkodni 
kezdett. S e téren m aradandó érdemeket szerzett; 
a ló- és szarvasmarha tenyésztéséért nem egy 

kiállítás érmei ékesítik e magyar C incinnatust; igy 
1885-ik évben lovaiért, m int kitűnő könnyű hátasok,
az első dijat, szarvasm arhatenyésztéséért a Il-ik 
dijat m erte . A millennáris kiállításon pedig a fél- 
vérlótenyésztéséért diszokmánvnyal tűn teltetett ki. 
Adjon isten sok ily gazdászt a hazának.

Szabadka vallásfelekezetei.
Szabadka népessége régi időktől kezdve 

csaknem kizárólagosan katholikusokból állott 
s mai napság is a más \ allásfelekezetüek 
száma elenyészőleg csekély. Szabadka törté
netének lapjai a vallási türelmetlenségből 
kifolyó nagyobb m érvű súrlódásokról nem 
emlékeznek meg. Az Isten dicsőítésére emelt 
templomok sohasem üresek. Telvék a temp
lomok nemcsak vasár- és ünnepnapokon, 
hanem hétköznapokon is.

Az uralkodó vallás nagyon természetesen 
a római katholikus vallás. A mély vallásos 
érzület a római k a to lik u so k n á l templomaik

kezdve — kevés megszakítással — tagja, nem Cse
kély szerepet tölt be s mint ékes szavú szónok, 

—k üU->H4vij.t .végnek . ö r ve r^L JU in i_4 ju h  aJ4;.SU.^xs-.keLu. 
tész, érdem ei nem csekélyebbek a közügy torén 
elért érdem eirél Kcrté.s.aúi..tu:dem.ei annyira köz
tudomásúak, hogy József föherczeg ő fensége mái
két ízben felkereste kertjében a m egyeszertc ismert 
rózsakirályt.

D r .  R á d i c s  P é t e r ,  egyetemi orvostudor. Mcssze- 
földröl keresett jeles fogorvos és Szabadka társa
dalmi életében közszeretetben álló férfiú, született 
Szabadkán, 1851. Girnn. tanulm ányait részben Sza
badkán és Pozsonyban végezte s a bécsi egyetemen 
1880-ban o rvosiadon oklevelet nyert. Szülővárosába 
térve vissza, itt gyógyító kezét nemcsak Szabadka, 
de a vidék is széles körben igénybe vette. A  s z e r b  
h i t k ö z s é g n e k  és a szerb dalárdának e ln ö k e  és tiszti), 
városi főorvos.

V a r g a  K á r o l y . ügyvéd. A régi gárda vezérlő 
alakja, kedvelt egvéniség. szül. 1838-ban Szabadkán; 
ugvanitt, Budapesten, Bécsben és Gráczban tanult. 
1863. ügyvédi oklevelet nyert. 1869. m ár Szabadka 
város or.szággvülési képviselőjévé választatott meg 
és 4 ezikluson át Szabadkát képviselte balközép, 
majd m érsékelt ellenzéki program m al, hzután 
Szabadka társadalm ának szentelte tevékenységet. 
1887. febr. 2-án alapította meg I s z a b a d k a i  y a z d a k  
és  i p a r o s o k  h i te l s z ö v e tk e z e té t  és ez időtől fogva 
ennek állandóan vezérigazgatója. Mint sportman, a 
szabadkai ..Nimród- vadásztársaság elnöke. Az ipar
testület ügvésze. slb. Mint értékképviselője a va
rosnak. a közügvekben kiváló szerepet visz; lel- 
szólalásai a közgyűléseken az érvek súlyával hatnak.

/</ V á t i  H é fa  Szabadka társadalm ának egyik 
legveteránabb alakja; szül 1826 bán. tanulm ányait

Gnál Ferenc/., dolgozószobája.

pesten, gimnáziumi tanulmányait Szabadkán, a 
jogot Budapesten végezte: nem hiába, hogy Szent- 
Ív irályi A!óricz és S |»elletieh Bódog voltak |jrinczi- 
pálisai. de még nem volt Itt éves. a midőn RTfün- 
tetéssel ügyvédi vizsgát tett. A megyénél kezdte 
mint tiszteletbeli aljegyző szolgálatát: azonban a 
szabad gondolkozása fiatal tisztviselő nem tűrhet

vén b. Rudics József akkori főispán bürokratikus 
eljárását, csakham ar otthagyta a megyét és nagy 
birtokán gazdálkodni kezdett. L téren é rte  ön
védelmi harczunk kitörése, a melyben mint nemzet- 
óri kapitány s később mint vadász-tóhadnagA 
jelentökein ‘szerepet vitt. Mészáros hadügyminisz
te r utasította Szabadkát, hogy Tem esvárról fegy-
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építésénél is nyilvánul. Alig van Magyaror
szágban oly város, a melynek olv szép 
katholikus templomai volnának. Mértföldre 
látható m ár a szent Teréz-templom hatalmas 
két tornya; sugár tornyával nyúlik fel az 
é» felé á szent l'erencz rendiek temploma s 
a múlt évben épült két külvárosi templom : 
a szcntgyörgyi és a szentróknsi, bensőbb 
áhítatra ragadja a lelket. A byzanczi slylben 
renovált Hókhs-kápolna a város közepén 
van. Odonszeril stylje állal vonja m agára a 
figyelmet a görög"n. e. templomit. A zsidó 
templom m ár kevésbbé telel meg czéljának. 
l'j templom építése a legközelebbi évek alatt 
várható. A protestáns vallásfelekezetek sze
génységük miatt kevésbbé alkalmas iskolai 
helyiségben tartják meg az istenitiszteletet. 
Szabadka 7 1,00(1 lakosságából a görög nem 
egyesültek száma két és fél ezer. az izraeliták 
megközelítik a háromezret, a két protestáns 
egyház hívei alig ezer lelket szám lálnak: 
cgvpár unitárius és nazarénnson kivid a 
lakosok közül 08.000 római katholikus.

Szabadka irodalma és művészete.
A hírlapirodalom Szabadkán nem áll 

azon a fokon, a mely a nagyvárost méltón 
megilletné. Nincs naponkint megjelenő lapja, 
pedig több kiváló irodalmi erő lakik e város 
falai közt. Hetenként egyszer-kétszer megje
lenő lapok a legközelebbi m últban is még 
országra szóló kíméletlen harczokat folytat
tak párlszempontokból, a mely számtalan 
esküdtszéki tárgyalásra szolgáltatott alkal
m at; a jelen évben azonban -a tenger 
csendes >.

I’aukovu'h Andor. a/, ügyvédi kamara elnöki*.

el. nhol táji tere nyílott n jogi praxis kuriózumait 
összcgyüjtögctni és kartársai ferde szellemességét 
mulattatva reprodukálni. M unkatársa volt itt hu
moros tározóival több jogi szaklapnak és az • l  m i 
v é  ( le k  L a p j d  -bán  gyakran jelentek meg Vcrbőcziádái. 
Tevékeny részt vett a budapesti C im v iU ije lö l
l e k  A’ö/T'>-nek megalapításánál és többször tartott 
a körben a jogi szakba vágó felolvasásokat, a

llavmlti Maiyás. lYSgymuáziumi iga/galó

melyek közfii a legsikerültebb volt a v id é k i  p r a .v i s  
czimü. A jogi tanulm ányok befejezése után Sza
badkára ment. ahol hosszabb ideig a ‘Szabadkai 
H irlap’-ot szerkesztette. 1893-ban az ügyvédi ok
levelet kapta meg, am ikor is állandóan Szabadkán 
telepedett le. Még ügyvédjelölt korában megvá
lasztotta a szabadkai városi ellenzék képviselőjé
nek és ezen minőségben a törvényhatóságnál, külö
nösen az egyházpolitikára vonatkozó bizalmi kér
désben a korm ány mellett foglalt állást és élénkebb 
részt vett a nyilvános vitánál. Azóta kiadta „V e r b ö - 
c z i  A l a d á r  különös jogeseteit és . .H u m o r o s  t á r o z ó i t

I>r. Forns/rk Béla, ;> .szabadkai kir. I0rví*nys7.ík"clnök<*.

• Nemzeti fohász millenniumi összknr) a legism er
tebbek s elterjedtek. — Legközelebb az országos 
magyar daláregycsület ez idei m iliennáris dalünne
pélyére kitűzött eredeti M üdal* és *Népdalcsokor» 
pályázatnál is ö nyerte mind a két első dijnt. Egy
házi zenemüvei közt főleg ( '-d u r miséje és «pápai 
himnusza válik ki, m elyért XIII. Leó pápa m ár 
két ízben is kitüntette. Liszt Ferencz és W agner 
B ikáid több szerzeményét snjátkezüleg irt elism erő 
soraikkal tüntették ki.

I r á n y i  I s t v á n .  Szabadkán nincs munkásai)!) kéz, 
mint Iványi Istváné. Méh- és hangya-szorgalom 
egyesülnek benne, mint irő, m int szervező tehetség 
ritk ítja  párját. Érdem ei m éltatását a következők
ben adjuk. Iványi István Lúgoson, Krassó ni. született, 
1845. deczcm bcr 17-én. A középiskolákat Lúgos, 
Temesvár, Kecskemét, és Szegeden végezte. 1875 ben 
Szabadkán választatott meg tanárnak, 2 év óta szem 
baj m iatt nyugalomban van. Az irodalom  terén 1870. 
óta működik, m agyar német és latin gimn. tankönyvet 
adott ki, majd Szabadka történetét 2 kötetben, Bács 
várni, történetét, helységnévtárát 2 kötetben, a tiszai 
határőrvidék története s a várm egye és Szabadka tö r
ténetére vonatkozó 130 czikket. A társadalom ban a 
helybeli nemzeti casino könyvtárosa és választmányi 
tagja a könyvtárat ö terem tette  . 1880-ban az evang. 
egyházat szervezte és annak felügyelője volt 189ó-ig. 
Bács-Bodrogh várni. tört. társu la to t m egterem tette 
és alelnökc lett annak is 5 hó alatt. A gimnázium 
ban a tanári és ifjúsági könyvtárt u jjáterem tette. 
1892. óta ism ét egy közkönyvtárt és múzeumot 
létcsitett, m elynek szintén könyvtárosa volt.

S z i e b e n b u r g e r  K á r o ly  a szabadkai főgim názium
ban negyedszázad óta a  tö r t é n e l e m  ta n é ir a .  Szül. 
Szabadkán, 1849-ik évben. Tanulm ányait a szabadkai 
főgimnáziumban és a budapesti tud. egyetemen 
végezte. Szabadka társadalm i életének egyik leg
ism ertebbegyénisége. K e d v e l t  t á r c z a i r ó  és  S z a b a d k á n  
l e g r é g ib b  s z e r k e s z tő .  187(3. óta mint szerkesztő és 
tárczairó  működik az irodalom  terén. Kiváló ügy- 
buzgalommal foglalkozik a m agyar szinügygvcl s.

mint ilyen, m ár évtized óla a szabadkai s z in iig y >  ■ 
b i z o t t s á g  e ln ö k e  ; alig van m agyar színész, kit sze
mélyesen ne ism erne és viszont. A «Király-dijat 
nyert szabadkai önk. tűzoltóságnál m int s z a k a s z 
p a r a n c s n o k  s z e r e p e l .  Mint irodalm i em bert, szülő
városában az a m egtiszteltetés érte. hogy a nvolcz- 
vanas években kiadott «Tárczalc veiéi* a megjelenés 
napján a könyvkereskedésekben teljesen elfogytak. 
S z a b a d k a  j e l e n  m o n o g r á f iá j a  is  a z  ö  s z a k a v a t o t t  
t o l lá b ó l  e r e d .

Szabadka tanügye.
A kié az iskola : azé a jövő. Szabadka 

iskolái kisdedóvóitól kezdve főgimnáziumáig 
m ind a m agyar közmivelődés szolgálatában 
állnak : daczára annak, bogy lakosságának 
fele szláv ajkú. tanintézeteiben az oktatás 
nyelve m indenütt a magyar.

A kisdedóvás terén, annak m eghonosí
tását illetőleg, hazánk legelső városai közé 
tartozik : m ár a l()-es évek közepén volt 
óvodája, jelenleg pedig X ilynemű intézete 
van, melyek szám ára most készül a paeda- 
gogia követelményeinek megfelelő uj kisded- 
hajlékokat építeni.

A népnevelési szabályozó ISBN. évi SS. 
törvényezikk életbelépte óla nagy arányok
ban fejleszti a népoktatás ügyét : néhány év
előit közel félmillió költséggel emelt öt palota- 
szerű épületet a város ugyanannyi pontján 
elemi iskolák szám ára s ma m ár a város 
belterületén.")Btanteremben ugyanannyi tanító 
és tanítónő vezetése alatt nyernek oktatást.

A most Szabadkán megjelenő lapok : 
Szabadkai Közlöny (szerkesztő llcringcr 

-Sén-rkn—— Jócskái Elkui-őr- szerkvJstoezek 
Károlyi. Szabadkai Hírlap iszerk. Székely 
Simon, főmunkatárs Sziebenburger Károly.

Népszava (szerk. Terhe Yincze), ‘ Szabadka 
és Vidéke (szerk. Czeisz Máté), Iparosok 
Lapja (szerk. Pataki Lénáid i és a bunye- 
váez nyelven megjelenő Subotiee Novine 
(szerk. Karanovics Mindent és a Neveu 
(szerk. Matkovich Miklóst.

Irodalmilag foglalkoznak m ég : Jámbor 
Pál iHiador) az agg költő, a jeles tollú Milkó 
Izidor (tárcza- és novclla-iró), dr. Csillag 
Károly humoros tárczairó). Iványi István 
(történetiről. Toncs Gusztáv (paedagogia és 
i ro d a lo m t ö rténet), Szívben burger K á rolv
(eolaradó. hírlap- és lárezairól. Kévés: Ernő 
(tárczairó). Baki Gedeon és Buchvald  Lázár 
(törvény tudom ány». A zeneirodalom terén 
kivált (utál Ferencz.

l k  C s illa g  K á r o ly  1862. május 12-én született 
Kishegyesen Bács Bodrog megyei. Kora ifjúságában 
már saját szárnyaim bocsátva végezte gimnáziumi 
tanulmányait Zomborban. Szabadkán ós Szegeden, 
ahol az önképzőkörökben már irodalmi tevékeny
séget tejtett ki. leginkább a lvra és hum oros irás 
terén, tizenhat éves korában már bekopogtatott 
c ikke ivel a fővárosi élczlapoknál és ettől kezdve 
volt munkatársa a Bolond Istóknak, melynek ha
sábjain jogászkorában megalkotta Y e rb Ő c z i M a d á r  • 
humoros alakját. Jogászéveit Budapesten töltötte

A múlt évben m egpróbálkozott egy politikai napilap 
szerkesztésével, de a ..Bácskai Naplót" csak egy 
hónapig tudta kiadója fentartani. Megjelentek több 
alkiriömmár'ltrkjmvii "költeményei is. amelyeket 
vidéki színpadokon gyakran előadtak. A m illen
niumi alkalomra megirt . .X e m z e l i  F ó k u s z * - f i i  a 
kiállítási idényben az ország összes dalegycsü- 
letei nagy sikerrel adták elő.

( u tá l  F e r e n c z .  zenede-igazgató. Az újabb magyar 
zenésznemzedéknek egyik legalaposabb tudású, leg
term ékenyebb s eszmegazdag képviselője. Ezelőtt 
busz évvel művészeti tulajdonságai m ár oly biz
tatóan nyilatkoztak meg nála, hogy az országos m. 
kir. zeneakadémia akkori vezetői és tanárai : Liszt 
Ferencz, Erkel Ferencz. a legszebb jövőt jósoltak 
neki. Nagynevű mesterei nem is csalatkoztak 
benne. Gnál F. született Szkacsányban (Nyílra vár
megyében , 18(50. márczius 27-én. Budapesten lépett 
be előbb a nemzeti zenedébe s utóbb az országos 
ni. kir. zcncaKadémia hallgatói közé, hol a kisza
bott négy évi kurzust fényes e redm ényinél végezte 
be, kitűnő jelzésekkel akadémiai oklevelet nyert s 
azzal 1882. évben a szabadkai zenede-igazgatói á l
lást nyerte cl az ottani egyházi karnagysággal 
egyetemben összes müveinek a száma ma már 
jóval túlhaladja a 100-ik-opusz számot. Ezek közt 
találhatók nagy zenekarra és énekkarokra irt nagy
szabású müvek, minők pl. az «Ideál . a Rózsa 
temetése s más nagyobb szerzemények. Legnagyobb 
s legkihalóhb tevékenységet azonban a magyar férfi
karok mezején fejtett ki. melyek széliében el van
nak terjedve s melyekkel úgy az országos dalár- 
cgvesület ünnepségein, mint a hazai dalegyletek 
műsorán állandóan találkozni lehet. «Ilonfidal .

Epilog , Bilincs-, ‘Fohász*. Hazám*, Vándor- 
dal . A szerelem . Imádságom , Olasz dalok*.
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a nép gyermekei nemek szerint különvá
lasztva. Hasonló gondban részesíti a tanyai 
nép mivelődését is és ez idő szerint 19 
tanyai iskolát tart fenn nagy határának oly 
pontjain, hol a lakosság eddig nagyobb 
szám ban verődött össze, melyek közül 11 
helyen lóg a tanyai élet viszonyainak meg
felelő uj iskolaház emeltetni a 'jö v ő  évben.

A népnevelés fontosságát egész teljessé
gében fogja fel s az elemi iskolákon fölül 
m agasabb fokú népoktatási intézetek állítá
sáról is áldozatkészséggel gondoskodott, mert 
virágzó polgári leányiskoláján kívül van 5 
év óta polgári fiúiskolája is, mely m ár négy 
éves tanfolyammal bir. Betetőzi népoktatási 
tanintézeteit az állami tanitónő-képző intézet, 
melynek szám ára most építteti 110 ezer 
forint költséggel a benlakásra is berende
zendő kétemeletes palotát az államnak, melv- 
lyel nemcsak magának, hanem az egész 
délvidéknek hoz hazudni áldozatot az ezen 
intézetben nevelt és nevelendő m agvar szel
lemű tanítónők képzése által.

Legújabb alkotása a városnak a földmives- 
iskola, melyet az ő költségén az állam rendez 
be s lát el tanerőkkel a város által az

Vuies Tivadar.

államnak e czclrn átengedett 300 holdnyi 
területen. Az ide szükséges épületek lelálíi- 
tásán m ár serényen dolgoznak s bizonyosra 
vehető, hogy e különben is földmivelő város 
kiszám ilhatlan hasznára a fontos tanintézet 
ez év szeptember havában áldásos m űködé
sét meg fogja kezdeni.

Ha még hozzávesszük, hogy Szabadká
nak több osztályra berendezett alsóbb fokú 
iparos- és kereskedelmi tanoncziskolája is 
van s megemlítjük, hogy összes népoktatási 
intézetei évi len tartására az építkezéseken 
felül 130,000 forintot fordít, beszámoltunk Sza
badka népoktatási ügyeivel s számadásun
kat felemelt fővel terjeszthetjük az ország 
közvéleménye elé. Nem minden ugyan az 
még. a mi eddig történt, de az is kétségte-' 
lenül bizonyos, hogy a mi megvan, az oly 
alapot képez, a melyre a jövendő fejlő
dés egész nagyságában szilárdul tám aszkod
hatni.

A népnevelés érdekeinek ápolása mellett 
a tudományos pályákra való nevelés is régi 
hazafiul gondjai közé tartozik Szabadkának, 
főgim názium a m ár több mint 100 év óta 
áll fenn s Szeged után az egész alvidéken 
a legnépesebb középiskola, rendesen 5—000 
tanulóval Nem érdektelen itt érinteni azt a 
felfogást, mely a várost 1859-ben vezette, 
m időn gimnáziumát 8 osztályúvá emelte.

Szabadkának szüksége volt és szüksége lesz 
tudományosan képzett értelmes, művelt fér
fiakra; de ezenfelül a szellemi felsőbbség 
fegyver is és ezért kell. hogy jövőre hiva
talnokaink, ügyvédi, mérnöki, orvosi, tanári 
állomásaink nagyobi) része saját gyermekeink 
kezeire bízathassák, a mi csak úgy történ
hetik. ha eszközökről is gondoskodunk, 
melyek a tudom ányos képeztetést lehetsé
gessé teszik. K józan, okos felfogás vezérli 
a fenlartó városi hatóságot ma is és az 
intézet felvirágoztatását a maga részéről 
minden áldozatkészséggel elősegíti. Legújabb 
bizonyítéka ennek, hogy egy uj gimnáziumi

palota építésére 200 ezer forintot szavazott 
meg a belváros egyik legszebb pontján, 
melyen a kész terv szerint megkezdendő 
m unkához m ár gyűlnek a m unkás kezek, 
hogy 1898-ban az uj palotában folytathassa 
az intézet áldásos munkáját.

De nemcsak a tudományos, a művészeti 
képzés is évek óta gondja a város közön
ségének. A művészeti szép iránt való érdek
lődésének tanúsága az általa fentartott városi 
zenede Gaal Ferencz országosan ismert 
zeneiró vezetése alatt három  zenetanárral, 
kik zongorára, fúvó- és vonó-hangszerekre 
meg énekre tanítják növendékeiket egy alsó 
és egy felső tanfolyamban. A zenede éven- 
kint nyilvános matinékban s hangversenyek
ben mutatja be rendesen nagy közönség 
előtt növendékei haladását, miáltal nemcsak 
az intézet iránti érdekeltséget növeli, hanem’ 
a zenei érzék fejlesztésére az iskolán kivid 
is hatni igyekszik.

Kiváló figyelmet érdemel ^közkönyvtára* 
is, amelynek létrehozásában, m egalkotásában 
cl nem évülő érdeme van Iványi István 
főgimnáziumi nyugalmazott tanárnak, a 
Szabadka története megirójának. ki épp e 
hatalm as munka m egírásában látási képes
ségét is veszté. — A .közkönyvtár* elnöke 
Farkas Zsigmond ügyvéd, ki egyszersmind 
e díszes tisztet a -Nemzeti Casitioban* is 
viseli.

Ezek Szabadka tényei a közmivelődés 
terén, melyekről elmondhatjuk, hogy a mely 
város jövőjét ily alapokra fekteti: az bizto
san számíthat jövendő nagyságának, boldog
ságának elérésére ugv anyagi, mint szellemi 
téren !

*
í l a v e r d a  M á ty á s , főgimnáziumi igazgató. A 

nevelés-oktatás terén m ár harniincz éve. hogy 
működik. Született Szabadkán. 1813-ban, gimná
ziumi tanulmányait részben Szabadkán és Székes
fehérvárit folytatta, mint bölesészettanhallgató 
a budapesti egyetemen nyert tanári képesítést. 
Kezdetben egy évig Jászberényben tanárkodott. 
18G8-ban a szabadkai főgimnáziumhoz a latin és 
görög nyelv tanárának és 1882-ben főgimnáziumi 
igazgatóvá választatott meg. Főgimnáziumunk 
tanügye az ő kezében nyugszik, a melynek eme
lésén kitartó ügybuzgalommal fáradozik.

Szabadka igazságszolgáltatása.
A polgárság becsületének és vagyonának 

kétségtelenül egyedüli őre az igazságszolgál
tató törvényszék. Themis istenasszony szol
gálatában, A királyi törvényház ■ palotájá
ban nagy és hatalmas személyzet működik, 
élén dr. Fornszek Béla törvényszéki elnökkel. 
A királyi ügyészség egy ügyész-, a kiváló 
tehetségű Deák Péter és két alügyészből áll, 
a megfelelő segédszemélyzettel. Börtönrend
szere mintaszerű és a királyi törvényszékek 
börtönei közt mind berendezés, mind nagy
ságra nézve első helyen áll. A járásbíróság 
is kiváló, nap nap után fárasztó munkát 
végez. Királyi közjegyzői iroda kettő van. 
Királyi közjegyzők: Antunovich  Máté és 
LeovicsSi inon. A -szabadkaiügyvédikamara - 
1875. évben alakult. Hatásköre kiterjed a 
szabadkai, zombori és újvidéki királyi tör
vényszékek és ezekhez tartozó tizenhárom 
járásbíróság területére. Népességére nézve 
igen sokáig az országban második helyet 
foglalta el s csak újabban, hogy Szegeden 
királyi tábla lett felállítva, foglalja el a 
harm adik helyet. Az alakuláson megválasz
tott elnök : dr. (ildn György, 1891-1 k évben 
történt elhunytéig viselte e lisztet, a mikor 
az eddigi titkár, Pankovich Andor választa
tott meg. Tagjainak száma az utolsó hiva
talos közlés szerint 2-19. Az ezidőszerinti 
tisz tikar: Pankovich Andor elnök. Demidor 
Imre dr. titkár, Szabados János ügyész, 
Buchvald  Lázár pénztáros. A választmány 
tag ja i: Varga Károly, dr. SchSITer Mór, 
Gyclntis Gcrő, dr. Békelly Gyula. dr. Brenuer 
József, dr. Biró Károly, dr. Balogh Lajos. 
Radovanovics György és Kozma László. 
Tagsági dij l ’> forint.

Említésre méltó, hogy a szabadkai ügy
védi kar közölt fogla' helyet hazánk legré
gibb ügyvéde: Zomborcsevits Ferencz, ki 
ügyvédi oklevelét még 1832-ben nyerte s 
igy mint ügyvéd fi.5 éve hogy működik.

A kam ara kebelében alakult még az 
«ügyvédi segélyalap- is, mely nagyrészt a 
tagok önkéntes adakozásaiból keletkezett. 
Újabban még egy <közkönyvtár- felállítása 
is elhatároztatott.

D r . F o r n s z e k  I ic l u , a szabadkai kir. törvényszék 
elnöke. Alig pár hónapja, hogy a királyi kegy e 
kiváló állásra emelte s egy hónapja, hogy a tö r
vényszék vezetését átvette. Kolozsvárit. Í8f>8-ban 
született: jogi tanulmányai befejezte után gyors 
egymásutánban em elkedett: 1881-ben aljegyző 
Élesden, 1887-ben albiró B erettyó-l’jfaluban. 1890- 
ben kir. törvényszéki biró Xngy-Becskereken, 
1894-ben a szegedi kir. táblánál titkár, 189G-ban 
kir. táblabiró Szegeden s a jelen évben a szabad
kai kir. törvényszék elnöke. A helybeli törvény
szék személyében nemcsak kiváló jogászt, de 
ügybuzgó és pártatlan vezetőt nyert.

P a n k o v ic h  A n d o r  az ügyvédi kam ara elnöke. 
Született Szabadkán 18-lG-ban. Mind a gimn. tanul
mányait szülőhelyén, mind a jogit a budapesti

egyetemen kitüntetéssel végezte s 1873-ban ügyvédi 
oklevelet nyert. Kitűnő jogász, irodája a legkere
settebbek közé tartozik: már 1875-ben az ügyvédi 
kamara titkárává választatott meg s azóta a k itün
tetések több izben érték, majd Bács Bodrohgmegyc 
tbeli főügyésze, majd a szabadkai állami tanitónő- 
képző intézetben az igazgatótanács elnöke, 1894-ben 
pedig a szabadkai ügyvédi kam ara elnöke lett. 
Komolv, higgadt férfiú, éles ész és jellem szilárdság 
kiváló sajátságai.

D e á k  P é te r , a szabadkai kir. törvényszék ügyésze. 
Catói szigorral alkalmazza a rideg paragrafusokat 
a végtárgyalásokon, a társadalmi életben pedig oly 
jámbor, szelíd és közkedvcltségü egyéniség, hogy 
nem sejtené benne senki, hogy ajka bárk ire is a 
„vétkest* hangoztatta. Született 1852-ben Kis-Kun- 
Halason. iskoláit ugyanott és a debreczeni aka
démián végezte. 1873-ban a birói pályára lépett a 
szabadkai kir. törvényszéknél mint joggyakornok. 
Időközben szolgált szülővárosában, továbbá Kolozs
várit és Gyöngyösön s 1885. óta előbb mint al- 
ügyész, majd mint törvényszéki biró Szabadkán.

Szabadka pénzpiacza.
A kereskedelmi és ipari élet nem oly 

élénk városunkban és nincsen annyira kifej
lődve, mint a többi vidék hasonnagyságu 
vá ro saib an : de azért pénzpiacza  egyike a 
legélénkebbeknek, mert igen szilárd. Pénz 
van bőven és erről a meglévő pénzintézetek 
eléggé gondoskodnak. Pénzpiaczunk a (i0-as 
években igen lanyha volt. az egész néhány 
élelmes pénzember kezében volt. kik a hely
zetet kihasználták és m eggazdagodtak, mert 
még akkor nem volt pénzintézet v á ro 
sunkban.

Az első pénzintézet városunkban  az 
1868-dik évben alakult meg és ezen egy 
pénzintézet fellendülése és gyarapodásának 
eredm énye terem tette meg a többit.

Az 1808. évben a vezérszerepet vivő 
egyének belátták, hogy pénzpiaczunk állapota 
tarthatatlan  s hogy városunk kereskedelmé
nek. iparának és m ezőgazdaságának fejlő-
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désére mily nagy hátrány az, hogy nincs 
egyetlen cgv pénzintézete som; ezen eszméktől 
vezérelve, i'.zorda Bódog, városunk nagynevű 
fia s néhai dr. Cilin György ügyvéd vették 
kezükbe ezen ügyet s m egalapították a 
-Szabadkai takarékpénztár és népbank»-ol 
50 ezer forint részvénytőkével és 7007 forint 
törzsbetéttel. Az intézet 1869. évi márczius 
hó 30-án megkezdte működését s azon év 
végéig 805 ezer forintnyi forgalma volt. A 
törzsbetétek az 1872—78-ik években részvé

ny Bclsner I.iijos,

nyekre átkonverláltattak s az intézet len- 
állásának 10-ik évében ezer darab részvény, 
darabonkint 100 forint értékben, mind be 
lett lizetve: ezen időben egy részvény piaczi 
ára 370—380 forint volt s még magasabb 
árakon is vették, úgy . hogy az 1896-ik évben 
500 forinton felül került eladásra.

Az intézet, mely a helyi politikai s a 
rósz gazdasági viszonyokat tekintve indult 
meg. ezen nehézségeket leküzdve, igen szépen 
gyarapodott s a közönség a legnagyobb 
bizalommal van iránta, mi a vezetők becsü
letes s tapintatos működésének köszönhető. 
A részvényesek évről-évre mindig igen szép 
osztalékban részesüllek; 1896. évben 35 
forintot fizettek részvényenként.

Az intézet az 1880-ik évben telket vásárolt 
a város legszebb helyén s igen szép palotát 
épitetettt 200 ezer forintnyi költséggel; ezen 
épület legszebb, legimpozánsabb épületei közé 
tartozik városunknak: az épületben vannak 
az intézetnek gyönyörű szép tágas helyiségei, 
ezenkívül ott talált helyet a posta-és távirda- 
hivatat, a magyar királyi adóhivatal, s van 
még több magánlakás is.

Niigv Mlliily.

Az intézetnek az 1896-ik évben pénztári 
forgalma 19.003.438 forint 32 krajczárt tett 
ki. a rendes takarékbetétek összege 3.528,886 
forint 33 krajczár volt. a tartalékalap 218.200 
•ormira emelkedett. 1896. évi tiszta nyere
sége 62,138 forint 08 krajczár volt. Az'inté- 
zet ügyeit egy igazgatóság és a tisztikar 
vezetik, kik a következők:.

Igazgató-elnök: Varga Ágoston, helyettes 
igazgató Joó Nándor, jogtanácsos Paukovics 
Andor. I elügy ebi-bizottság : Zomborcsevics 
ferencz elnök. dr. Gvorgvevich Szredojc, 
Haverda Mátyás. Véli Antal és Vermes 
■abor. \  alaszlmány tagjai: lilán Simon. 

I'reudcnbcrg Márk. Vermes Gedő. Hollman 
Mate. .lakobcstcs Béla. K is s  Ábel. Kunelz

Ignácz, Láng József, Lendvav Antal, Licli- 
nekert András, Lövi Lipőt, Magyar György, 
Manojlovics István, dr. Millió Izidor, Peics 
József. Polyákovics Alajos, Iládics János, 
Scossa Zoltán. Sztantics János, Törley Antal, 
Yáli Béla. Vermes Béla. Yojnics A. Gyula 
és Vuics Tivadar. T isztviselők: Czurda Ede 
titkár az intézet alapítása óta vezeti annak 
ügyeit; főkönyvvezető Prodánovies György, 
pénztárnok Sclmier György, könyvelők Hőid 
Ferencz. Balog Zsiga. Czurda Sándor. Kovács 
Antal. 1 lollman Ferencz, Yojnics Aladár. Gya
kornokok : Bonics Kálmán és Prodánovies 
Péter.

Ezen takarékpénztár szerencsés fellendü
lése. gyarapodása még több hasonló intézetet 
támasztott városunkban.

Legelőször is az 1872-ik évben több 
kereskedő és pénzem ber megalapította a 
-Szabadkai kereskedelmi iparinaikat->, még 
pedig 2000 darab  100 forintos névértékű 
részvény által. Ezen intézel is igen szép 
eredményeket tüntet fel évről-évre. 1884-ben 
az intézet a Balthyány-utczában házal vett, 
hol az intézet helyiségei vannak. Az 1896-ik 
évben összforgalma 15.356,080 forint 52 
krajczár volt, tartalékalapja 80,572 forint 21 
krajczár és tiszta nyeresége 29,436 forint 42 
kr. volt; minden egyes részvényre 10 forint 
osztalékot fizetett ki. Az intézet igazgató
elnöke Kertész Nándor, vezértitkár Mucsy 
György, főkönyvelő Horvátovics Ernő. pénz
tárnok Auberman Miklós, könyvelők Schnei-

l.omlvuy Aula!.

dér Bálint és Gergely Antal. Az intézet ügyeit 
15 tagból álló választmány s a felügyelő öt 
bizottsági tag vezetik.

A Szabadkai általános takarékpénztár 
részvénytársaság 1883-ban alakult: llychnis 
Gerő ügyvéd s még többen lmzgólkodtak 
ezen részvénytársaság megalapításán. Alap
tőkéiéi 1 (Iliit darálrTTTit forintos rész vén v tőke. 
képezi. A társaság 1883. évi június hó 10-én 
kezdte meg működését. 1881-ben m ár 12.117 
forint nyeresége volt és egy-egv 1‘észvényre 6 
forint osztalékot fizetett k r A társaság ügyeit 
tiyelmis Gerő igazgató és Begénvi Lajos 
helyettes igazgató vezetik s az ő fáradhatian 
buzgólkodásuknak s tapintatos, körültekintő 
vezetésüknek köszönhető, hogy a társaság 
mind jobban és erősebben fejlődik, úgy, 
hogy ezen pénzintézet m aholnap egyike a 
legszilárdabb és legrcndezellebb pénzintézete 
lesz a vidéknek. Yirágzásának egyik főjele 
az. hogy a rész senyéknek mai átlagos ára 
280 — 300 Irton áll és hogy évről-évre több 
osztalék esik egy-egv részvényre. 1896-ban 16 
frtosztalékot fizetett ki részvényenkint, A tár
saság összforgalma 1896-ban ,'>.236.198 forint 
69 krajczár volt, a takarékbetétek összege 
996.138 forint 21 krajezárra. a tartalékalapja 
pedig a’ társaság 13 évi fenáliása óta 
91293 toriul 58 krajezárra emelkedett fel. 
Az igazgatóság elnöke (iyelmis Gerő helyettes 
igazgató, Begénvi Lajos és 5 igazgató
ság' tag: lelügyelo-bizottsngi elnök Msmusícs 
Ágoston : tagjai : dr, Brenner József, Birkás 
(■villa. dr. lilán Lajos, Deák Péter dr. Tóth 
Bele. dr. Kertész. Sándor. Slojkovics Dusán, 
t isztikar lókönyvelő Csajkás Kálmán, pénz
tárnok fam asv János, ügyész dr. Siposen-

esics Lázár, könyvelők Babstein Ferencz, 
Berkes Antal.

A -Közgazdasági bank részvénytársaság» 
Szabadka számottevő pénzintézetei között 
a legfiatalabb. 1892. évben alakult meg a 
m agyar ipar- és kereskedelmi bank rész
vételével.

Az alapítók között volt Szabadka város 
számos előkelősége: Manojlovich György, 
Perbeli Mihály, bajsai Yojnich Lukács, 
Manojlovich Szanikó, Mamusich Ágoston.

Ila i lm a u n  ItnllK-l.

Taussig Vilmos és mások. A közgazdasági 
bank m űködésének kezdetén megadta az 
impulzust arra nézve, hogy a bankkölcsönök 
kam atlába jelentékenyen mérsékeltessék és 
ily irányban folytatott tevékenységével a 
közönségnek nagy szolgálatot lett.

Alapítását követő első években m utat
kozó súlyos pénzügyi helyzet és kiváltképen 
a szabadkai piacz állapota üzleti tevékeny
ségében korlátozta, azonban az intézet 
kiváló érdem ű ügyvezető igazgatójának, 
Manojlovich Györgynek sikerült az intézetet 
oly m ódon megszilárdítani, hogy m űködését 
a pénzügyi viszonyok javulásával m egerő
södve és állandóan gyarapodva felfokozhatta.

Manojlovich György elhunyta után 1891. 
évben az intézet közvetlen vezetését Lányi 
Mór vezértitkár, a m agyar ipar- és keres
kedelmi bank volt lőliszlviselője vette át. 
Az intézet jelenleg igen élénk forgalmú és 
az egész megyére kiterjedő üzleti összeköt
tetésekkel rendelkezik. A közönség körében 
nagy bizalommal találkozik, mért számos 
bizonyítékot nyújtott arra  nézve, hogy rész
vényeseinek érdekét a közérdekkel helyes 
összhangban tudja tartani.

(ieljícr A. MAr

A bank igazgatóságának és különösen 
elnökének. Perbeli Mihálynak és az intézet 
közvetlen vezetőjének. Lányi Mórnak sike
rült rövid idő aiall a közgazdasági bankot 
a megye legelőbbkelő pénzintézeteinek sorába 
emelni és a m odern ügyvezetés, párosulva 
óvatos és m eghízható irányelvekkel, e pénz
intézet jövőjének szilárd biztosítéka és gyors 
haladásának m aradandó eszköze.

A közgazdasági bank alaptőkéje 300,000 
korona, tartalékalapja 11,000 korona, válló- 
tárcza-állndéka 1.133.369 21 korona, enged
ményezett és tárczáhan lévő jelzálog-köi- 
csöneinek állom ánva 3 060.117 09 korona, 
belétek 1.033,381 •>()" korona
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Osztalékul a d o tt : 181)11. üzletévre 6°/0-ot, 
1894-re 7°0-ot. 1895-re 8°;l-ot és 189(1. tizlet- 
évre 8° 0-ot.

"Zálogház részvénytársaság .» Ezen társa
ság a fenállott ,Ioó Dezső-féle zálogház és 
közgazdasági bank zálogházosztályával egve- 
sitve alakult meg 18911-ban 150,000 korona 
alaptőkével. 1890-ban egy-egy részvényre 
8%  osztalékot fizetett ki.

Ezen részvénytársaságokon kivid a szö
vetkezeti eszmének is igen sok híve van 
városunkban. Ezen eszmének leglelkesebb 
hívei Varga Károly és Melkay György voltak, 
kik szövetkezés alapján m egalapították a 
-Szabadkai gazdák és iparosok általános 
takarék- és hitelszövetkezetét*. A szövetkezet 
tagjainak száma nincsen m eghatározva, egy- 
egy részjegy ára 20 forint befizetésből áll. 
A szövetkezet igen lassan és nehezen indult 
meg. de a kezdet nehészségeit leküzdötte és 
b á tran  elm ondhatjuk róla, hogy a városunk
ban alakult ezen szövetkezet a szövetkezetek 
között első helyen áll s hogy legvirágzóbb; 
1896-ban 071 tagja volt 5082 darab  üzlet
részszel, összforgalma 8.27-1,787 korona 12 
fillért tett ki. a takarékbetétek összege594,150 
korona 92 fillér volt. a tartalékalap 119,859 
korona 88 fillérre növekedett. Egy-egy rész
jegyre 1890-ban 8% osztalék jutott. Ezen 
szám adatok  teljesen igazolják, hogy a szö
vetkezeteknek alakítása jogosult s hogy az 
alakítás nehézségeitől nem szabad vissza
riadni, m ert jó , rendes s pontos vezetés 
mellett az eredm ény cl nem m aradhat. A 
szövetkezel ügyeit vezetik jelenleg; Varga
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üzlet nemcsak a sorsjegyeknek gyors és 
pontos lebonyolításában, hanem más pénz
műveletekben is. Kereskedelmi ügykörrel 
foglalkozó egylet csak egy van és ez a 
-Szabadkai Líovd-társulat*. mely a Nemzeti 
szállodában b iregv kis helyiséggel, hová min
dennemű árutőzsdei megkeresések jönnek 
s ott ki is lesznek naponta függesztve az 
érdeklődőknek.

*

V a r g a  Á g o s t o n .  A szabadkai takarékpénztár és 
népbank igazgatója. A leggazdagabb takarékpénz
tár igazgatója s nem is virilista törvényhatósági 
tag, hanem csak választott, a mely bizalm at pol-

i:i

kút, Verusity, Vámtelek, Györgyics, Nagyfény 
és Zobnaticza.

A város birtokterületének fölszine hullá
mos fö ldhát; földje az u. n. anlhropozőos 
képződményeket foglalja m agában. Birtok- 
területének kisebb részét, mintegy l.’i.tiflO 
kalászt, holdnyi területet lütóhom ok képezi, 
mely idővel részben erdőkkel, részben szőlők
kel beültetvén, megköttetett. A 110,000 holdnyi 
közlegelőnek nagyrésze szintén hom oktalajon 
van. Szabadka hom okterületétől délre le a 
feltalajt a fekete föld (humus) képezi.

Szabadka város összes birlokterületét 
egyes művelési ágak szerint következőkép
oszthatni fel:
Szántóföld v a n ............................ 110.289 hold
kert ..............................................  (524 »
r é t ..................................................  8.748 »
s z ő l ő ..............................................  4.014 »
leg e lő ..............................................  30,762 >
e r d ő ..............................................  9,603 -
n á d a s ..............................................  1,760 >
földadó alá nem eső terület . 5,299 >

Összes birtokterülete . 166,049 hold.
Szabadkán az első helyet a földművelés 

foglalja el. A 17 ezer férfiúból 15,800 egyén 
foglalkozik őstermeléssel. Ezek rendesen kint 
a szállásokon, a pusztákban laknak. Mert 
oly nagy távolságban, oly kiterjedt határban 
a földet a városból mivélni nem lehet.

A földek ára jelentékeny. A távolabbi 
szántóföldek lánczát 400 frton alul alig k a p 
hatni. mig a közeli ugarföldek láncza 600 — 
700 frtra rúg. Öt-hat év előtt a közlegelők-

Károlv igazgató-elnök. Melkay György és 
Aradszky Lukács h. igazgatók, 12 igazgató- 
sági tag és 24 választmányi tag. Tisztikar : 
ügyész dr. Mukics Simon, pénzlárnok Tuba 
Mátyás, főkönyvelő Villa Kálmán, könyvelők 
Ticzkóy István. Lakay József és Kopp Dezső.

1891-ben pénzpiaczunk nagyobb fellen
dülése folytán az O sztrák-m agyar Imiik 
intézősége városunkban fiákin lézdet állított 
fel s egész Rácsmegyére kiterjedő üzletkörrel 
ruházta  fel. Ezen fiókintézet létesítése igen 
jó tékony  befolyást gyakorolt a helyi s a 
megyei pénzpiaczra nézve, ami ugv a keres
kedelem. mint az ipar és a m ezőgazdaság 
fejlődésére nézve igen nagy előnynyel van. 
A fiókintézeti bíráló-tanács tagjait a helybeli 
vagyonosabb osztályból állították össze és 
tagjai a következők: Kreudenberg Márk. 
Gyelmis Gerő, Iloffman Máté. Kiss Ábel, 
Jakobcsics Béla. Kunctz Ignác/. I.endvay 
Antal, Hódics János, Lichnekerl András, 
Regényi Lajos, Rieger Mihály, Reiler Károly. 
Taussig Vilmos. Váli Antal. Varga Károly, 
Zitícr Dávid. A fiókintézet vezető-főnöke: 
Prokisch Eerenez.

Van ezenkívül egy magánhankház, mely 
Kunctz Mór tulajdona, ki mindennemű pénz
ügyietekkel foglalkozik s igen megbízható

gártársni részéről éppen egy negyedszázad óta bírja. 
Valódi arisztidesi karakter. Született Szabadkán, 
1810-ik évben. Felsőbb kereskedelmi tanulm ányait 
Budapesten elvégezvén, gazdálkodni kezdett; a köz
bizalom azonban több irányú tevékenységre szó- 
litá: igy lelt a bács-bodroghmegyei gazd. egylet és 
az állattenyésztő egylet tagja, a lóverseny-egylet 
igazgatója és üzletvezetője, a takarékpénztár és 
népbanknál a mostani díszes állására tokról-fokra 
emelkedett, 1870-ben választmányi tag és felügyelő, 
1890-ben igazgató-helyettes, Í89J-ban igazgató. 
M unkabíró ember, nagy elfoglaltsága mellett k i
sebb terjedelm ű gazdaságát is maga vezeti.

V u ic s  T i v a d a r ,  szül. 1810-ben Szabadkán. Föld- 
birtokos s több takarékpénztár és banknál igaz
gató és választmányi tag A művészet terén ism ert 
bácskai macccnas. Humanizmusáról és jó tékony
ságáról ismeretes. A törvényhatósági bizottság 
tW -

Szabadka mezőgazdasága.
Szabadka összes területének majdnem  

közepén fekszik. A várost három oldalról 
szőlők veszik körül. Nyugatról és délről a 
városi szántóföldek, u. n. ugarok határo lják  
a várost; ezen ugarföldeken túl vannak a 
városi puszták s ezekben a szállási földek 
és pedig Tom pa. Kelebia, Scbesitv, Tavan-

ből elárverezett futóhom okért is átlag 200 
frtot kapott a város — lánezonként.

A föidmivelői m unkálatokat a szegények 
egy-két lóval, a nagyobb ̂ birtokosok nagy
számú ökrökkel, lovakkal és gépekkel vég
zik. Termése általában igen gazdag, a föld
jébe vetett magot némely helyen 10 —12-szere- 
sen, sőt jobb években 15 magot is ad némely 
vetés. Búzája minőségre nézve a bánátival 
is kiállja a versenyt: ezenkívül terem : rozs, 
zab, árpa, kukoricza, köles, repeze, len, ken
der, dohány, burgonya s különféle zöld 
takarmány. Nevezetes mivelési ág ú jabban 
a szőlő s ezzel kapcsolatban a gyümölcs- 
term elés; híres a s:ercsika-n\mn, m int sza
badkai különlegesség.

Ilires még a m arhatenyésztése is. m ind 
mennyiségben, m ind minőségben, a m ennyi
ben egyes irányadó s törekvő úri gazda 
példájára a tehetősebb parasztgazdák is 
súlyt fektetnek a jo b b  minőségű fajokra. A 
mostani gazdáink közt Vojnich Simon o r
szágos nevet szerzett m agának és mintate- 
nvésztéseért többször kitüntetésekben is része
sült. A lótenyésztés emelését czélozza a 
. Szabadkai lóverseny-egyesület», mely szep
tem berben tartja  versenyeit. Sertéstenyész
tése nemcsak a helyi fogyasztásra irányul
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A juhtenyésztése hanyatlo tt: nagy lendü
letet nyert a baromfitenyésztés.

Legnagyobb földbirtokosok ez idő sze
rint : a Vöjnichok, Vermes Gábor, Magyar 
György, Törley Aulai, Törley Gyula, Re
gényt I.ujos, Piukovich József stb.

Szabadka ipara és kereskedelme.
Az ipar és kereskedés, a mivcló'désnek 

e két tényezője képezik egy baladó korszerű 
városnak igazi alapföltételeit, a mint a v á 
rosok egyáltalában az ipar- és kereskedés
nek köszönik városias lélöket

Ezt kell Szabadkának is belátnia és a 
fönnebbi elveknek érvény! szerezni, ha való
ban egyéb nemes tulajdonságai mellett a 
valódi nívóra akar emelkedni. É téren azon
ban, mint nagyobb részben agrikoláris nép. 
csak a mindennapi házi szükségleteinek elő
állítására szorítkozik. Újabban iparosaink 
száma és minősége szaporodott ugyan, azon
ban zöme még alacsony műveltségi fokon 
áll, úgy, hogy a fővárosi és külföldi gyári, 
tetszetős és olcsó készítményekkel verse
nyezni nem képes. Nagy számban vannak 
azonban a helyi földmives lakosság igényei
nek és szükségleteinek megfelelő iparosok. 
Egyes műiparosaink közül: Monlallion Jó
zsef, a koronás ezüst érdemkereszt birto
kosa. a műszövészet terén tűnik ki: említést 
érdemel Jeszenovils Miklós műlakatos öntö
déje, a melyből a szivattyús kutak hazánk 
felső vidékeire is importáltatnak és Nagy 
Mihály az asztalosi-par terén szerzett ma
gának érdemet. Megyeszerle, sőt távolabbi 
vidékeken is híresek a bunyevácz nők által 
házilag készített élénk szi nvegyülékü: prega- 
esák (kötők), a melyekből még Blaha Lujza 
és Hegyi Aranka művésznőink is vásárollak.

A gyáripar terén említést érdem elnek: 
A szabadkai tégla- és czementgyár rész

vénytársaság- : nagy körkemenezéje évi 5 
millió gyártási képességgel b ir; azonkívül 
a Prokes Mihály és Mucsi György-féle tégla
gyár. A néhány szél- és szárazmalmok mel
lett kisebb gőzmalmok is épültek szép szám
ban; ilyenek; Antunovich Lajos, Sümegi és 
társa, Sztanlics és társa, Böhm Mór, Manoj- 
lovics, Gyelmis, Hódi-féle gőzmalmok.

Kőolajfinomilögy ár-részvény társaság sza
badkai leiepe. Létesült Szabadkán 1891-ben. 
Csupán raktárnak szolgál, az anyagot Kiume- 
és brassói gyárakból kapja, és ellátja innen 
az ország teljes délvidékét. Leginkább a 
fiumei gyár szolgáltatja az elszállításra szük
séges anyagot. Evenként átlag 2000 hordó 
szállitlalik el. A kőolaj a gyárakból tarlá-
nvpM jU). szálJillntik__idev. h ó i az o la j tn r tá -
Ty-okból hordóba töltve lesz s igy jön h o r
dókban forgalomba. A telepről a vasútra 
külön iparvágány szolgál. Amerikai és orosz
olaj minőségek, újabb időben pedig gácsi- 
ola.j is szállitlalik. A szállítás a városban 
vashordókban, a vidékre pedig fahordókban 
történik. Képünk a telepet mutatja be.

Az 1881 évi ipartörvény értelmében 
az - IparlestiilcL hivatalos dolgaiban, kép- 
'  iseli. szabályozza és intézi el az iparosok 
érdekeit.

Szabadka kereskedelmének föllendülésére 
igen nagy befolyást gyakorolt a közlekedés 
könnyítése. E város gazdagságával igen so
káig el volt szigetelve s csak környékére 
szorítva. .1 vasúti összeköttetések állal Sza
badka az európai vasúti hálózatba vétetett 
lel és innen, mint valóságos góczpontból, hat 
irányban nyílt meg az ország előtte. A vá
ros kikövezése által a forgalom elősegitte- 
lelt : i s fellendült a kereskedelem számtalan 
gyári és ipari behozatali áruczikkekkel. fo
kozódott a mezőgazdasági ipar. kivitt ter
mékeinek pedig uj piaczot talált a kereske
delem ; mérhetlcn aránvt vett a gabona- 
kereskedés, mely az Alföld e Kánaánjáról 
hét-bet után számlálhallan vasúti kocsikkal 
szállítja terményeit. A sertéshizlalók nagy 
kiterjedésű telepeikről viszik áruba sertései
ket : bár a múlt évi sertészvész itt is szedte

áldozatait. A lókereskedési illetőleg tán az egész 
országban első helyen á ll; frnnezin, olasz, 
német, görög, török lókereskedők Szabad
kán mindennapi vendégek. A l>aronifi-e\port 
pedig soha nem remélt arányokat ért el. 
London piaczán a szabadkai pulykák nem 
ismeretlenek.

*
I I a r l m a i m  R a f a e l  Szabadka indigenája. Születőit 

Linzben, 1850. (iinmáziumi tanulmányait szintén 
ott végezte s ezután kereskedelmi pályára lépett. 
1881-ben Magyarországba jö tt s Szabadkán tele
pedett meg. általában exportálással foglalkozik s 
jelenleg e téren nemcsak kiváló egyéniség, de 
egyszersmind a Monarchiában az ilyszerü legna
gyobb és virágzó ezégnek a birtokosa s mint ilyen, 
dominálja a piaczot. Specziálisan baromi! és tojás 
exportálása évi bruttó egy és lel millió forint for
galmat tüntet fel. Sok ilv munkás kezet Szabad
kának !

I ) r .  R c is n e r  L a jo s ,  szül. Szabadkán, 1857 évi Jú 
nius 25-én, tanulmányait a szabadkai községi gim 
náziumban elvégezvén, jogi tanulm ányait a buda-

l)r. Willieim Adolf.

pesti és bécsi egyetemeken folytatta. 1882. évben 
jogtudori 1883-ban ügyvédi oklevelet nyert s az
óta mint gyakorló ügyvéd működik. A szabadkai 
általános iparlcstülclhez 188(5. évben, m egalakulása
kor, ezen ipartestedet mellé iparhatósági biztossá ne
veztetvén ki, azóta ezen állást folyton s nagy buz
galommal tölti be. m int az ezredéves kiállítás he
lyi bizottságának titkára  működött és az. ö fárad-

hatlan eljárásának tudható be. hogy a város iparos 
osztál ya a városhoz méltó s oly m érvben volt a 
kiállításon képviselve, a mely azon számos kitün
tetésben nyeri kifejezést, melyekben a kiállító ipa
rosok részesültek.

L e m lv a i j  A u la i .  Szabadka tekintélyes iparosa, 
született 1812-1.cn Szabadkán. Tevékenysége több 
irányban nyilvánul: iparága a szürszabő m ester
ség : mint ilyen, a szegedi kereskedelmi és ipar
kamara tagja. Szabadka virilis képviselője, a sza
badkai ipartestület örökös tiszteletbeli elnöke, 
több itteni pénzintézetek igazgató tagja, a sza
badkai családgyámolitó-egylct pénztárosa, a helyb. 
o. ztrák-magynr bank váltóim-, tagja. Munkás kéz, 
mely kiváló tekintélynek örvend.

Aur/f/ M ih á ly . Nemcsak a neve Nagy, de ipar
üzletében is nagy. Kgyszerü földmives szülők gyer
meke. szül. 1810-ben Szabadkán, hol az asztalos 
mesterséget tanulta, azonban tudnivágvó lelke ót 
Budapestre és Mécsbe ösztönző, hol több évi szor
galmas munkálkodása után IHfili-ban szülőhelyére 
tért vissza s iparüzlete ham ar virágozni kezdett s 
neve Szabadkán ismeretessé vált. A mily m érték
ben gyarapodott anyagilag, épp úgy gyarapodott 
családja is t 1 élő gyermek atyja, üzletében . ló ; s i

n e v i i  f ia  a tyjának jobbkeze . Polgártársainak bi
zalma három Ízben is törvényhatósági biz. taggá 
választotta s mint ilyen, a város képviseletében 
résztve tt a székesfehérvári kiállításon. Az ipar
testeiét m egalapításában is jelen tékeny része volt. 
Az iparkam ara pedig, a melynek póttagja, a fa
iparra  vonatkozólag megbízta, hogy széleskörű 
tapasztalatairól évról-évre je lentési tegyen s a 
kamara éves jelentéseiben gyakran találkozhatunk 
ezekkel. A társadalom ban is közkedveltségü egvé- 
niség.

Szabadka közlekedésügye.
A nagy m agyar Alföldnek déli részében 

Szabadka a vasúti közlekedésnek gócz- 
ponlja ; pályaudvarára hatféléi futnak be a 
vonatok. É jszakról Budapestről, délről Új
vidékről a Budapest- zimonyi vasul szeli át. 
Keletről a nagyvárad—fiumei, délnyugatról, 
Z om bor felől szintén ez, nyugatról, Baja fe
lől érkező vonal a dunántúli vidékkel kap
csolja össze Szabadkát: helyi érdekű vasul: 
az ó-becse—szabadkai, mely a Tiszamcllé- 
kéről igyekszik a város felé. T eherpálya
udvara rendkívül nagy területet foglal el. 
Naponként 70 — 80 különféle vonat érkezik 
és távozik. Indóháza azonban — tekintve 
a nagy forgalm at — m ár nem felel meg a 
szükségleteknek.

Bár hét vagy hónap múlva m ár villamos 
vasút lopja a közlekedést a 1‘alicsfürdö  és 
Szabadka közt elősegíteni, a melyen most 
m ár serényen dolgoznak. A villamos közle
kedés a városban szintén e nyár folyam án 
életbe fog lépni.

A kocsiközlekedést a jó  kövezett utak 
teszik kényelmessé, melyek közül a szabadka- 
palicsi 8 kilom éterre terjedő kövezett ut 
érdemel említést.

Szabadka egészségügye.
Kedvező fekvésénél s talajviszonyainál 

fogva Szabadka egyike az ország legegész
ségesebb városainak. A m últban hazánkat 
ért járványbetegség Szabadkán is megköve
telte. áldozatait, igy 1881.. 1850.. ISOO. és 
1878-ban kolera dü h ö n g ö tt: ugyanekkor a 
gyermekek közt a difterilisz pusztított. Az 
egyiptomi szembetegség elterjedése ellenében 
Szabadka erélyes intézkedéseket lesz, úgy a 
bel- m int a külterületre a jelen évben tra 
chom a-orvosi állásokat létesített. Egészség
ügyének kiváló alkotása a Mária-Valéria 
kórház , amely nagy áldozatok á rán  léle
si 11 e I e 11 s a jeien évben m ór m egnyílt: ahol 
dr. W illieim A d o lf kórházi főorvos és meg
felelő orvosi erők gyógyítják a betegeket, a 
Ti írnek ápolásul gyöngéTT npaczá-kczek'Teg- ' 
zik. E hatalm as kórház egész kis város
részt képez; szak- és a kor igényeinek meg
felelő berendezése, a rend, a tisztaság példás, 
oly m érvben, hogy a budapesti nagynevű 
orvoslanárok méltányló elismerését is kiér
demelte. A város egészségügyének fejleszté
sében érdem eket szerzett dr. Kertész Sándor 
főorvos.

*
D r . W il l i e im  A d o l f  közkórházi igazgató, főorvos, 

született Szegeden 1853-ban. (iiinnáziumi tanul
mányait a szegedi piarista-gmnázimnban végezte, 
ahonnan a bécsi egyetem re ment. hol 1877-ben 
az összes gyógy tudományok tudorává avatták . Mint 
orvos, előbb Szegváron telepedett le. majd hosz- 
szabb külföldi tanulm ányútra indult, am elyről 
hazakerülve Szabadkán telepedett meg,hol 188 1 -ben 
kórházi orvossá nevezték ót ki. 188(5-ban á tve tte  
a szabadkai szemkórház vezetését, hol ez év 
kezdetéig nem kevesebb mint 8 0 0  szem opcrácziót 
végzett. 1805-ben kinevezték az újonnan épült 
Mária Valéria közkórház igazgató-főorvosává. A 
traehom ás betegek gyógykezeléséért a belügy
m iniszter ót három Ízben részesítette  elisme
résben.

Szépek és Ízlésesek a szabadkai gyógyszertá
rak is. különösen nagy hírnévnek örvend a modern 
berendezésű S z i l b e r le i ln e r  l e l e n c r g y ó g y s z e r tá r a .  
Szabadka ezen legrégibb rcáljogosultságu gyógy
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szertárát Szilbcrlcitncr Ferencz 1895-ik évben 
vásárolta meg. A gyógytár akkori helyisége dísz
telen és a ezélszcrü berendezkedésre alkalmatlan, 
gyógytári bútorzata pedig avult és rozoga volt.

Első gondja volt tehát, hogy a gyógytárt tel
jesen ujan rendezte be. Ennek kivitelénél pedig 
a rra  törekedett, hogy a renoválandó gyógyszertár 
Ízlés és esinosság tekintetében a legkényesebb 
nagyvárosi igényeket is kielégítse.

Tetem es költség és nagy müizlés hatottak 
közre abban, hogy a törekvés sikert ért. A diszc
sen renovált uj helyiség, a nemes stvllal és gvö-

foglalkozásátotthagyva, a hazájának függetlenségéért 
harezolók sorába állott. Nemcsak fegyverrel szol
gálta akkor hazáját, de mérnöki tudományával is. 
Mint mérnökkari őrnagy, A rad-vár védmttvcinck 
restaurálásánál és továbbfejlesztésénél értékesítette  
mérnöki talentumát. A számkivetés keserű kenye
ré t több éven át osztotta meg nejével Konstanti
nápolyban, míg végre sikerült oly vállalatokhoz 
jutnia, melyeknél mérnöki tehetségeit értékesít
hette. Sorsának e szerencsés fordulata folytán 
Konstantinápolyt elhagyva, felváltva tartózkodott a 
keleti tartományok közül azokban, a hova munkája

Szabadkai sportélet.
Szabadka a főváros u tán  az első helyei 

foglalta el ezen a té re n ; a paliesi versenyek 
országszerte ismeretesek voltak, a melyeken 
nemcsak a hazánkbeliek, hanem  a külföldiek 
is versenyeztek.

Az igaz, hogy m anapság m ár nem  is 
újság, ha a külföld megjelen a m agyar ver
senypályán, de annál nagyobb dicsőség volt 
az a nyolczvanas évek elején, m ikor még

Sillieiiritnci- l'iTctuv. Byrtgytári helyisége.

nyörü arch itek tú rával m egalkotott és az egész 
berendezésnek szépséges összhangja úgyszólván 
látványosság számba megy. — Ez az Ízlés, ez a 
csín mutatkozik a gvógvtári szerek expediálásában

A gyógyszertárt két képben m utatjuk be 
olvasóinknak.

Skozza Zoltán, a városi tűzoltóság

A gyógyszertár Szabadka főterén, tíz u. n. 
Szent-tstVi'm’ téren, a város központján és legfor
galmasabb helyén vall. Tulajdonosa Szilbcrlcitncr 
Ferencz, régi budai család sarjadéka. Konstantiná
polyban született, 1857-ik évben, hol szülei atyja 
a világosi katasztrófa után emigrálni kényszerül
vén — akkor tartózkodtak. Atyja, Szilbcrlcitncr 
József, m érnök volt. A forradalom  kiütésekor békés

szólította. Leghosszabb időt azonban mint a ro 
mán vasutak építésének társvállalkozója Románi
ában töltött. — Küzdelmes életének fáradsága a 
kelló gyümölcsűt meghozván, az alkotmányos ae 

.................................................... .h azá jáb a  s j. JwkfiKcttatJt- atiili. vis^kiüjm & tM iazáji

Ízléses

végezte be a megérdemelt nyugalom 
meghalt Szegeden, 1889-ik évben.

Külföldi tartózkodása idejében sem feledke
zett meg arról, hogy fiát m agyar nevelésben ré 
szesítse. F iát gyerm ekkorától kezdve öreganyai 
gondos felügyelet alá adva, Budán nevettette.

Szilbcrlcitncr Ferencz középiskolai tanulmá
nyait a budai gynmáziumban, az egyetemieket 
pedig a budapesti kir. egyetemen végezte. A 
szünidőkben látogatta meg atyját, kivel ilyenkor 
nagyobb külföldi utazásokat tett. Gyógyszerész- 
segédkedésének jó részét is külföldön töltvén, bő 
alkalma volt látkörét szélesbiteni és ismeretekben 
gazdagodnia.

Lnnék hatása mutatkozik gyógytára 
berendezésében és vezetésében is.

Szilbcrlcitncr Ferencz 1895-ben, m ikor gyógy
tára tulajdonjogát megszerezte, idegenül jö tt Sza- 
hadkára.

Rövid nehány hó ala tt azonban Szabadka 
társadalm ának közkedveltségtt alakja lett. Meg
nyerő modora, zenei tudása, a mechanika külön
böző ágaiban a műkedvelőét jóval meghaladó el
méleti és gyakorlati képzettsége, a sportban  való 
ügyessége mindannyi közreható tényezők a társa
dalomban való sokoldalú érvényesülhctésére.

Hogy mindezen sokoldalúsága m ellett a magyar 
gyógy tári ügynek mily lelkes hive, m utatja azon 
áldozat és gond, mely gyógytára fényes berende
zésében és a vezetésben nyilvánul.

csirájában volt a versenyzés minálunk és 
m ár akkor is rendelkezett városunk oly 
erőkkel, kik dicsőséget arattak. Egyesek 
nemcsak m int versenyzők tűntek ki hanem  

—egysaefst&iad-Magyarországnva-ttt üuiői- veltok- 
a testedzésnek a vidéken való terjeszté

sénél is. Közöttük első helyen Vermes Lajos , 
Nándor és Béla, városunk szülöttjei. Ugyan
csak később említést érdem elnek ezen a 
téren az ismeretes erejű Racsmány János 
és Matkovich Miklós főgimn. to rnatanár, ez 
utóbbi nemcsak nálunk, hanem  úgy a fő
városban, mint a vidéken is igen szép ered
ményeket és győzelmet aratott.
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Van újabb, komoly működésű 
• Szabadkai Sport Egyesületünk*, 
a melynek az élén mint elnök 
áll Piukovieh József országgy. 
képviselő, a kinek az egyesület 
igen sokat köszönhet.

Az nj egyesület, mely alig két 
éves és m ár tavaly, 1SÍ16. évben 
nvilvánosan szerepelt tagjai által 
Zomboi ban, Pécsett ésNagy-Becs- 
kereken, a hol is 15 versenyérmet 
nyertek cl.

'  A ..Szabadkai Sport-Egyesület* 
egy országos torna- és athletikai 
versenyt fog rendezni f. évi aug. 
15-én. *

SI< o::a  Z o l tá n ,  a városi tűzoltóság 
főparancsnoka, melynek szervezésében 
kiváló érdemei vannak. Szülővárosa 
Szabadka, hol gimnáziumi tanulmányait 
is végezte. Midőn a magyar ifjúság 
Abdul Cheniu pasának az 1876-iki 
orosz-török hadjárat alkalmával a 
díszkardot átnvujtotta. Skozza is e 
kitüntetettek között volt. fis pedig nem 
esekélvcbb rendjelet kapott, mint a 
Medsili-rendet. Az ó parancsnoksága 
alatt levő szabadkai tűzoltóság a vidéki

Nemzeti kiiví-luiz.

tűzoltó-testületek között az első helyet 
foglalja cl.

\V e n c : e l  L a jo s .  önk. tözoltófőparancs- 
nők. Szabadka szülötte; nemes lelkese
déssel és crélvlyel fárad a tűzoltóság 
terén. 1855-ben született, gimnáziumi 
pályáját Szabadkán végezte be, majd a 
bpesti egyetemen a jogot hallgatta, 
azután Szabadkán a számvevői osztály
nál hivatalt vállalt s jelenleg helyettes 
föszámvevö. Mint önkélcs tűzoltó főpa
rancsnoknak kiváló érdem e, hogy a 
szabadkai önk. tűzoltó testület ágy az 
ISDő-ik évi Kolozsvárt tarto tt verse
nyen az országos nagy dijat*, valamint 
a mull évben a m illenáris tűzoltói ver
senyen a «K i r á l y - d i j a i » elnyerte.

iiitiitjiili iráshaii is 
kinilvi v» rostit. nem

li.iljiiK  c-l. lin jiy  iih ’K m* cinK  
k i t  c ls f ira n a u  szAllo<IAj;ii-AI. Az «-«yik: ÍV.s/iximx

IIH'ly S/;i|l;uiU.a l. -l «—Íl.l» s /;i ||d ,|; | ja.
ii h a ta lm a s íplU.-l a város tu la jd o n a s 
van a városi színház is. A m inden  if<é-

............ k mctfIVU-Iff szálloda és kávéház hér-
loje T um hász  l.ázár, ak it « 
szakértőt i IríífTjX

A X tm s e l i  sztW otlti Wittmann Károly hir- 
m ves volt aradi vendéglős tnlajiíona. aki azt 
a modern kor igényeinek teljesen megfelelőlog 
rendezte he. Az elegáns szállodának remek kávé
házát képben is bemutatjuk.

A PALICSI TÓ ÉS l'AI.K s-1 I KIK i.
Palics See und Bad. & Le lac et les bains de Palics.

Ivánvi István monográfiáin nyomán.

Palics tava a magyar Alföld déli részén. 
Bács-Bodrogh megyében fekszik, :t t mért- 
földnyire Szabadkától s 1 mértfőldnyirc 
Szegedtől, a keleti bosszúság 37'25u és az 
északi szélesség KWV’ alatt. 102 méter ma
gasságban a tenger színe felett. Szabadkától 
kelet felé terül el lapálvos és homokos tér
ségen. éghajlata általában véve mérsékelt, 
kellemes enyhe és egészséges. Levegője tiszta, 
élenyes s a köröskörttl övező ligetek, ker
tek és szőlők illatától balzsamos. A viz hő
foka 13—24" B. A tó kerülete 1G0 kilométer, 
mely meghatározás azonban annyiban inga
dozik. a menyiben tartós szárazság, vagy 
hosszabb esőzés befolyással van annak tér
fogatára. Közelében van a vértó. melyben 
nagy menyiségü hal tenyész és mindjárt olt 
van a Kőröspatak, mely Palics és Ludas

— Jtfl vak Alizét n T iszáhn vezeti__A tó alakj a
meghajlított karhoz hasonlít, melyíiék l*övi-'' 
debb ága. az északi, éppen a fürdőintézettől 
indul délfelé. A hajtásban van a palicsi ha
lászat bérlőjének lakása, a <(hatászguiujhó». 
innen a tó szükebbre szorulva, nyugati 
irányban mint «Kis-Palics», Sándor ha- 
táráig terjed, sekélyebb részein sllrü náddal 
benőve.

A tó vize nem forrásból ered. hanem 
mint a város alatt levő legmélyebb völgy, 
talaj-vizből és a környék csapadék-vizéből 
áll : a «kelebiai» tónak a nagyréten át a 
városon keresztül folydogáló fölös vize. úgy 
a város vize is. a mely a hosszú utón át- 
szürődve. közvetlenül a Palicsi tó délnyu
gati csúcsát képező Kis-Palicsba ömlik, gya
rapítja e tavat. Lzen viz az őskorban ten
gerfeneket képezett talajból az itt talált 
szénsavas nátrium ot vagy sziksót feloldja, 
minek következtében sziksós tartalm ú lesz.
A tó vize nem egészen átlátszó tisztaságú, 
íze pedig kellemetlen, lugos. a viz hőfoka 
pedig a levegő hőmérsékétől függ.

Bégebben, midőn a tó vize sokkal erő
sebb volt. a nád csak a parton termelt és 
bálák sem igen tenyészhettek benne. Már 
az 1700-as években volt benne ponty, de 
az a tömeges kenderáztatás miatt kiveszett 
es a város 1780-ban a Palicsba friss halakat 
tervezett hozni, amit 1787-ben is tellek, de

ezek. mint az 1820-as években leli kísér
letek is — nem sikerültek. Az 1800-as évek
ben Lichlneckert János bérlő is hozott ide 
a Dunából több bordó kis halat és utóbbi 
években a halak a fürdőhelyiségek körül is 
szépen m egszaporodtak: de az 1888. évi 
erős télen igen sok elpusztult.

A ló náderdejében pedig sokféle nizi 
m adár honosodon meg. mini vadkacsa, 
szárcsa, buvárvöcsök, sől 1780 körül nyáron 
át baltijuk  is tartózkodtak itt. a melyek a 
I .udas-ióban költöttek. 1 Iarmincz évvel ezelőtt 
nyáron ismét megjeleni 7 darab  hattyú tíz 
u. n. Sagi/ilaló környékén: de a vadászok 
által néhány nap múlva elriasztanak. Ks 
1880. nyarán egész falka pelikán volt a ló

vizén, a melyekből egv kitömött példány a 
szabadkai főgimnázium lermészetrajzi gyűj
teményébe. kerüli.

A Palics tó a fürdőn kivid a halászai, 
nádiás és vadászat állal is szép hasznot bajt 
a tulajdonos városnak.

Nagyságra nézve a Palics lé) a Balaton 
és a Perlő tó után következik, mint az o r
szág harm adik nagy tava.

A to vizét 1780. óla sziksófőzésre és meg- 
melegitctt állapotban gyógyfilrddre is hasz
nálják.

1781-ben és újabban 1810-ben Szárics 
Jakab városi tanácsnok a palicsi lavat csa

tornával akarta  a hidasi tóval, s igy a Kő
rös ér állal a Tiszával összeköttetésbe hozni; 
mert azt remélte, hogy iható viz is jönne 
belé és a halak is jo b b an  tenyészhetnek 
benne, mig most nád sem igen terem  sós 
v izében; és a nagy földterület éppen csak 
a szód a g vár illán já ró  100 Irt évi jövedel
met hozza a városnak. Sőt ha az egész 
tavat eképen le lehelne a Ludasba csapolni, 
az sem volna ki r. m ert 1100 láncz földet 
kapna a város kaszálónak! 1887-ben össze 
is kötöttek a Ludassal, s azóla bal. piócza, 
béka is megélt benne. De tovább vezetni 
és a Kőrös állal a T iszával összekötni, ebbe 
se Kárász, a szomszéd Horgos akkori földes- 
ura nem egyezett bele, se Martonos és ()- 
Kanizsa, félvén a sok víztől.

A viz gyógyerejét az 1820-as évek előtt 
legalább egyesek m ár megkisérlellék és 
annak jótékony hatását tapasztallak, mert 
1823-ban azt jelenti a városi tanács a hcly- 
tai lólanácsnak. lTogy a Palics vize meleg 
fürdőnek használva, minden bőrbajt és a 
vak aranyeret gyógyítja. A tó vizének gyó
gyító hatása miatt sok beteg néha távol 
vidékről is keres ill üdülési és gyógyulást. 
A viz vegyi alkatrészei közölt legtöbb a szén
savas szikenvéleg s azután a szikenyhalvag, 
azért a Palicsi (m inta Perlő ló is)azégvénves 
gyógyvizek közé tartozik. Az eddigi tapaszta
latok után e viz használata különösen június 
közepétől augusztus közepéig sikeresnek bizo
nyult. mindenekelőtt görvélyes'(skrofulóziis) 
bajokban, azonkívül aranyeres hántalmnk- 
ban. idült bőrkiütésekben és idegzsábákbnn.

A meleg fürdő m ár május 1-én nyílik 
meg és szeptember végéig használható; 
ugyanakkor kaphatók lakások is. csakhogy 
a vendégek tömeges kintlakása az iskolai 
szüneteknek megfelelően leginkább július és 
agusztus hónapokra szorítkozik : de akkor 
rendesen el is van foglalva minden helyiség.

I’.ppen midőn a város a fürdőintézel fő
épületének felállításáról gondolkozott, egy 
vízimalom a tónak sóteli tel t vizét a kerekek 
hajtására vezetgette le s annak helyét a 
városból csatornákon a lóba vezetett édes
vizek nem pótolhatták, miért is a viz gyógy - 
creje fogyott De a város ezen malom ki-
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sajótitása és a folyás szabályozása által a 
' iz gyógyei-qjét ismét biztosítván, hozzá 
lo^otl a fürdőintézet rendezéséhez. De újab- 
bán a tófenéknek a városból jövő nem leg
tisztább szerves elemek általi eliszapolása, 
ami a hínár képződését is elősegíti, vala
mint maga a víznek az uj töltés általi 
■összeszoritása, minek következtében a tő 
éppen a sekélyes parton még eleven sziksós 
nagy területet veszített a viz hatása alól — 
nem előnyös a viz gyógyerejénck emelé
sére.

Eltekintve a viz gyógyerejétől, a Pallos
nak mint egyszerű hidegfürdőnek és üdülő
helynek is jövője m ár Szabadka város 
lakossága állal is eléggé van biztosítva, s 
főképen, ha czélszerü és gyorsított közleke
dés a kijulhatásl megkönnyíti, m indenkor 
lényeges tényezőjét fogja képezni a városi 
lakosság társadalm i életének és közegész
ségének.

A Palics vize l 1 kilogrammban tartalm az:
kénsavas hamanyélegből . . . 0,4762
sz ik en y b a lv ag b ó l.........  9,5252
szénsavas lavanyélegből . . . 0,0622

« szikenyélegből . . . 23,9667 
keserélegből . . . .  2,8531
mészélegből . . . .  0,2856
vasélecsből. 0,1396

aljas villanysavas timanyélegből 0,4333
kovasavból .................................. 0,5713
szerves a n y ag o k b ó l.....  1,3824
iblany és bórany nyom ait . . —

összesen 39,3959
szemért.

Legnagyobb mennyiségben van szikeny- 
balvag, szénsavas szikenyéleg; Palics nagy
mennyiségű konyhasó és szódatartalm ánál 
fogva jóval lulülhaladja a Fertőt, s még szá
mos más hazai gyógyvizet és sikeresen hasz
náltaid; m indazon betegségekben, melyekben 
am azok javaltatnak. Jelentékeny szénsavas 
szikenyéleg tartalm ánál fogva az égvényes 
gyógyvizek közé sorozandó. — A szénsavas 
szikenyélcgnck a szervezetre való élettani mű
ködésénél megemlítjük, hogy ez a gyom orba 
ju tva, leköti, közönyösül a gyom orm eder
ben létező savakat (sósav, tejsav, eczetsav), 
minélfogva a gyom or rendes m űködését 
ismét helyreállítja s egyszersmind a táp
csatorna tokhárlvájának szolidabb izgatása 
által ennek műveletét is előmozdítja.

A szénsavas szikenyélcgnek egy része a 
gyom orból felszíva tik és a vérbe is eljut, 
itt is kifejti a savakat lekötő és közönyösilő 
hatását az oda eljutott növénysavakra, vala
mint a vérben m agában képződő savakra 
is (bugysav) s ekként a vért égvényes ellen
hatásává teszi, mi annak szabályszerű szer
kezetéhez megkívántaiig. Liebig szerint I. i. 
a szabályos vérvegyületben lévő szénsavas 
szikenyéleg a vérbe ju to tt vagy ott képző
dött savakat élegiti. mely élegflfési folyamat
nak termékéül szénsav áll elő. Ezen szénsav 
a szénsavas szikenyéleghez csatlakozván, 
azt ketledszénsavas szikenyéleggé változtatja 
ál, mely a lüdőbeli hajsza ledé ny-rend szerben 
a körlég élcnyével jő  érintkezésbe. A körlcg 
élenye itten az egyik parányszénsavat ki
szorítja (ezt kileheljük) s a vérlömegbe ju t
ván, annak helyét foglalja el.

Ily módon lesz a vér kellőleg égvényessé, 
azaz olyanná, aminőnek lennie kell, hogy 
a testet rendesen táplálhassa. Az ily kellőleg 
égvényessé leli vér gyámolitja a légzési 
folyamatot, gyámolitja visszeres vérnek ütoros 
vérbe való átváltozásának műveletét s igv 
előmozdítja a test szabályszerű és rendes 
táplálkozását. Isiiből következik, hogy a szén
savas szikenyéleg számos betegséget képes 
gyógyítani, vagy legalább enyhíteni, mely a 
tápláló szervek rendellenes működésén alap- 
szili. A szénsavas szikenyéleg továbbá jó té 
konyan l’oly be a rendellenes epeelválasztásra 
is. amennyiben annak zsiradékait szappanná 
változtatja ál.

Görvélykor (scrophulosus), görvélyes

Costa-, láviisln is pinzlAi-i Ipiilct. — Posl-, Tclegntpli und 
(-assit-(iol)Utulc. - Le bumm d'cneaisscmcnt la posle cl le 

telcgraphe.

szembántalmak vagy csonlfájások, csúz, 
köszvény, a hasüreg vérbősége vagy pangá
sos vérkeringés következtében tám adt ba
jokban, pl. aranyér, rászkór (hypochondria), 
méhszenv (hysleria), idült bőrkütegekben, 
ideges bániaknak is, m int például a szél- 
hüdések azon fajai, melyek a gerinczagv 
bántalm azott ágából erednek, idült fej- és 
gyom orzsábák szintén gyógyultak vagy 
javullak.

fivógvlerem C*s kávé-ház. Km-saal und Kallchaus. — Le uraiul 
cdllicc el le etilé.

Gorvás bántalm akban szenvedő egyénisé
gek is használták a fürdőt eredményesen.

A görvélykor napjainkban igen elterjedt 
betegség, s tudjuk, hogy az a szülőkről 
gyermekekre örököltéül; át s nem egyszer 
egész családok szenvednek b e n n e ; azért 
nem ajánlható eléggé az ily bajokban szen
vedőknek egy oly fürdő, mely a vér jav ítá 
sára hatva, az ennek elkorcsosulásából szár
mazó bajokat gyökeresen gyógyítani képes.

Csak azok, kik ily hajban szenvednek, fog
hatják fel, mily áldást hozó oly gyógyszer, 
vagy fürdő, mely rövidebb vagy hosszabb 
használat után egy egész élet szenvedésé
nek vet véget s minthogy e baj leginkább 
gyermekeknél fordul elő, bizton hiszszük, 
hogy a szülők köszönettel veendik a figyel
meztetést és örömmel ragadják meg az a l
kalm at, hogy gyermekeiket az örökös be
tegeskedéstől, sok esetben a haláltól meg
mentsék.

A palicsi viz csak külsőleg használtabb, 
noha néhány gyakorló orvos Szabadkán, 
kiknek figyelmét a viz minősége felébresztő 
és az eredeti minőségű viz belsőleges hasz
nálatát is megkísértették és pedig : 1. mint 
természetes hidegvíz, 2. m int melegített viz 
és 3. m int iszapfürdő.

Az érdekes látogató-esetek közül követke
zőket soroljuk fe l:

1. Egy 8 éves leányka, ki görvélyes szem
lob folytán lát tehetségét m ajdnem tökéletesen 
elvesztene, s ki két évi fürdőzés után teljesen 
meggyógyult.

2. Egy 25 éves pinezér annyira elhanya
golt bőrbetegséggel, hogy testét nyílt sebek 
fedték s ki hat beli fürdőzés után bajától 
megszabadult.

3. Egy lelkész, ki több év óla lábcsúz- 
han szenvedett, s ki a hideg fürdő hat heti 
használása után kigyógyult

4. Egy kereskedő, ki húsz évig szenvedett 
izzegben és kinek kinos uyűragálya csak 
itt enyhült.

5. Egy tiz éves fiúcska, ki görvélyes térd
izületi daganat miatt m ankón jött, s kinél 
a daganat nyolez heti fürdőhasználat után 
eloszlott.

6. Egy kisasszony nyakmirigydaganatok- 
kal, ki öt bét alatt kigyógyult.

Palics nem dicsekedhetik azzal, mivel 
sok más fürdő, hogy a gyógyfürdő előkelő 
jellegű várossá alakult át. mert mai fejlet- 
ségében is megtartá idylli jellegét. Maga a 
tér. hol most a tó elterül, egykor legelő volt. 
A ló környéke még most is korlátlan biro
dalm a a szabad természetnek. Három oldalt 
szántóföldek aranykalászai határolják s a 
keleti partra tekintve, távoli fehér pontok
ként öllenek szemünkbe a tanyai épületek.

Szabadka felé elterülő, nyűgöd oldalon 
azonban cserjés, bokros, részben fás vidék 
terül el. Szőlőkertek, ligetek és mükcrlek 
simulnak érett gyümölcseikkel, susogó lomb
jaikkal és illatos virágaikkal a tó partjához 
és adják azt a regényes, elbiüvölő tekintetet, 
azt a kiességet a fürdőhelynek, mely a szem
lélőt első tekintetre m ár leköti.

Csodálatos kaczér jótéka a természet
nek, hogy a magyar Alföldön, oly vidéken, 
hol felkavargó por és homokfelhőkön ki
vid az ember egyebet nem vél láthatni, hol 
a föld méhéből jelentékeny vizforrás sehol- 
sem fakad, hol egyes elszórt cserjéken kí
vül egyéb zöldet nem igen lá th a tn i: egy
szerre mintegy bűvvarázs folytán gyönyörű 
liget-complexum tűnik fel, melynek alját 
nagy tó mossa. A messze rónán a távolból 
zöid pontként tűnik fel, folyton nagvobodik, 
inig végre a látszólag egyetlen zöld lombu 
fa egész ligetié fejlődik.

Nincs itt ugyan sem hegység felmngasló 
csúcsa, sem fenyvesek illata, sem fényes 
colennádok : de azért a természet a szép
ség egész bőségszaruját önté ki ez. áldott 
csipetnyi föld hátára, meglopta az egész 
Alföld méltó jussát s arra a m aroknyi térre 
pazarló végtelen jóságát.

Palics szépsége egyre az emelkedés stá
dium ában van. Ez igen természetes, ha meg
gondoljuk, hogy a ligetet környező kertek 
egy-egy telepet képeznek, melyek napról- 
nap ra  gyarapodnak, aszerint, amint a fürdő 
maga is gyarapodik. Ezáltal a természettől 
egy-egy darab  tér évről-évre elvétetik, be- 
fásiitalik és beépíttetik. A liget hosszában 
elnyúló nagy, széles fasor figyelemreméltó, 
mely kiváló szépségével imponál.Dczső-kápolna. Dcsldcrlus-Ktipcllc. -- La (-hapciit- Deitsfi.
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Nagy fasor. Grosso Alléé I.n grnmle Alléé.

K fasor nyugati szélén lévő nagy ron- 
deau is szép.’ A park közvetlen közelében 
van a negvven holdnvi tél-fogatú elkerített 
városi gyümölcsfaiskola, díszes kertészlak
ból. bárom munkáslakkal, négyszáz darab 
anyafával és ötvenezer darab évenkénti cse
mete készlettel, mely csemetéket az egész 
alföldre széthordják.

A parknak a tó partjára néző_ végén 
emelkedik a már említett emeletes főépület, 
gyönyörű homlokzatával s a tóra nyíló ki
látásával. Jobbra ettől egész bosszúban 
nyúlik cl az egyik földszintes épület, mely 
a tó partján levő meleg fürdőig terjed, inig 
balra, a tó partjával párhuzamosan az 
úgynevezett alsó épület terül el. A tőépület 
oldalához svájezi stylü nyári ebédlő van 
odaépitve.

Fölemlítendő továbbá még a fősétány, 
melv az emeletes épülettől a földszintes bér
ház teljes hosszában a tó vizéig halad. 
Hatalmas, szálas fák alkotják ezt a sétányt. 
Itt van a fürdő góezpontja. Itt pezseg a 
fürdői társas-élet. A fürdővendégek egy 
része sétál itt. másik része pedig a földszin
tes épület mentében levő eresz, alatt ülve 
szemléli a mozgalmas tarka életet.

Legmozgalmasabb az élet vasár- és 
ünnepnapokon, midőn a közeli Szabadka 
szegény e-gazdaga külön vonatokon zarán
dokol ki egy l'éinapi fürdői életre. Szegedről 
szintén sereglenek a vendégek ily vonatokon, 
a fürdőt, vagy a páratlanul üde levegőt és a 
fesztelenebb társas-élet gyönyöreit élvezni.

Látjuk tehát, hogy a fürdő élénk társas
életére nagy befolyással van Szabadka város 
közelsége. Hogy pedig a beteg kedélyére 
szórakozás és társaság nagy befolyással van. 
az bizonyításra nem szorul és a fentemli- 
tett városok közelsége, valamint azon körül
mény által, hogy a vasúti vonal a paliesi 
liget északnyugati részét átszeli és vas sin- 
hálójával közelebb hozza a fürdőhöz a 
ezivilizált világot.

A zöld gyűrűként elterülő nyárilakok a 
tó és park körül elegáns. Ízléses modorban 
épültek

Képeink hűen tükröztetik vissza a Lujza- 
lakot, a nagv épületet és a kávéházat, a 
Dezső-kápolna. papiak, korzó, nagy fasor, 
nagy ebédlő, női uszoda, színház és verseny
tér, pénztár, posta, telefon, móló. férfiuszoda, 
Vermes Lajos híres sportsman építkezései, 
melvek jelenleg Vermes Béla országgyűlési 
képviselő tulajdonát képezik, valamint a 
számtalan gyönyörű magánvilla oly ensemble, 
mely vetélkedik a legelső fürdőkével.

Szabadka és Palics között ez év május 
15-kétől kezdve villamos vasút közlekedik. 
Palics négyhónnpig tarló saisonja alatt, 
egy hónapi tartózkodást számítva átlag egy 
személyre és eltekintve attól, hogy kettős 
szobák is vannak, végre, hogy egy tágas 
szobában két személynek van helye, nagy
számú fürdővendégnek nyújthat helyet. A 
lakószobák magasak, szellőzőnek és teljes 
kényelemmel vannak bebutorozva. A fürdő
látogató helyesen intézkedik, ha megérkezése 
előtt két héttel a fürdő pénztári hivatalánál 
megfelelő lakásdij előleges beküldése mellett 
intézkedik.

A központi és a többi vendéglőben lable 
d'hote szerint vagy á la carte lehet étkezni. 
Az étkek Ízletesek és Szabadka közelségé
nél lógva mindig kielégítő mennyiségben 
kaphatók. Az árak igen mérsékeltek, mert 
a városi vendéglők árait túl nem haladják. 
Bárkinek joga van saját helyiségében étkezni, 
vagy magát étkekkel tetszés szerinti helyről 
ellátni. Izraeliták szám ára az alsó-épületben 
külön vendéglő van berendezve.

A térzene naponkint, péntek kivételével, 
kétszer, u. m. reggeli ti és 8 és esti ö —7 
között van. Pénteken csak az esti órákban. 
A zenét 12 tagból álló jeles m agyar társulat 
szolgáltatja. A fürdőorvosi állásra Szabadka 
város törvényhatósága dr. Révfy Jenő sza
badkai orvost választó meg. aki májustól 
szeptemberig állandóan a fürdőben tartóz
kodik. Az ő rendelkezése alatt van a fürdő 
bázi-gvógyszertára. A paliesi fürdői bizott
ság. mint intézeti igazgatóság, a következő 
szabályok figyelembevételét k é r i:

a A fürdőintézeti vendég felkéretik a 
kézbesített bejelentési ivet kitölteni s meg
érkezését a fürdőorvos tudom ására hozni.

ló Fürdőjegyek reggeli 5 órától 12-ig. 
d. u. 2 —8-ig a következő árakon  m iat
tiak ki.

a 2 márv kádas ntclcgfürdö 1 órára  2 sz. 1
1" 1 • I 1 - .10
c *2 fakádas . 1 2 70
dl 1 I . 1 .35
el hideg társasfílrdö szem élyenkin t. . , -.20
f sárfürdő törülköző s lepedő nélkül sze

mélyenkint ..................................................  —-.10
Szülők 10 éves kort meg nem haladott 

gyermekeikért - külön—fürdési d-ijsU- .inon 
fizetnek.

Fürdőji'gyek a pénztárnál váltatnak. 
Szobadijak :

aj Váj 15-181 jun tS iaósang. 10-tólszept 15-ig 
az em eletes épület ke ttős szo b á ié rt napon ta  1.60
egyes szobáiért so
az első földszintes épület szobáiért — 50

b ittnius Itt tót attg. 15-ig az. emeletes épület
kettős szobáiért .............................................2.-10
egyesért .....................................................  1 2 0
az. alsó é p ü le tb e n ...........................................—.60

A vendégek kéretnek tartózkodási idejük 
tartam át a pénztáritoknak tudomására hozni 
A lakszoba távozás előtt S nappal felmon
dandó.

Előjegyzéseknél 10 napi szobadij. vagvis 
kettős szobánál lti forint, egyes szobánál 8 
forint előleg a pénztárnoknak beküldendő. 
Az előjegyzés megszűnik, ha a szoba meg
nyitásától kezdve 5 napig igém be nem 
vételik ‘

A térzenéért fizetnek h av o n k in t:
n. az emeletes épületbeni kettős szoba lakói :i fi t 
lt egyes szoba s a felső földszintes ltáz lakói 2 
c az alsó épület lakói I
A zongora használatáért já r  egy bóra. 

naponként egy óra hosszat igénybe véve. 2 
forint, esetenkint használva lo krnjezár.

A fürdőben semmiféle más díjfizetések 
nincsenek.

Minden zajosabb m ulatság esti 10 órától 
kezdve tilos.

Sérelmek, visszaélések, rendellenségek 
m egrovására a felső emeleti terem ben p a
naszkönyv áll nyitva.

A fürdővendégek arra  vannak utalva, 
hogy a Palicsol környező liget és kertkom- 
plexuinokat keressék fel és járják be, ami 
a terület nagyságánál és a vidék regényes
ségénél fogva éppen nem untató.

A kirándulások egy remekét kell azonban 
felemlítenünk. Szeged és Szabadka városok 
meglátogatását. Palics ugyanis az Alföldnek 
két nagyvárosa  között, Szabadka határában  
terül el s igv e két város megtekintése m a
gától érthető dolog. Szegedet azonban az 
18711-ik évi árvíz óta most kevésbbé látogat
ják. Szabadka teljesen megérdemli az idege
nek figyelmét. A város folytonosan fejlődik 
és emelkedik s legújabb építkezései, valam int 
kövezete, mely az egész országban párját 
ritkít ja. az ország legszebb városai közé 
emelik. Az összeköttetést Palics és Szabadka 
közt az ez év junius havában megnyíló vil
lamos vonaton kívül számos bérhintó és 
szerényebb igényeket kielégítő jelentékeny 
számú kocsi is áil a kirándulók rendelke
zésére. melyeken 30 perez alatt a fürdőbe 
vagy onnan a városba juthatn i. Ezenkívül 
az évad tartania alatt kéjvonatok rendeztet- 
nek. melyek délután 3 és 5 ó rakor indulnak

Molo. Molo. l.a Mul.i

a városból és este 912 órakor a fürdőből. 
Még nagyobb könnyebbségére szolgálnak a 
közlekedésnek az om nibusz-vonatok, melyek 
naponkint négyszer közlekednek a palics— 
szabadkai és palics—szegedi összekötő vas- 
nti vonalon.

A szórakozási eszközök közt, melyekkel 
..Palics rendelkezik, első helyen említendő., 
fel a kiváló csínnal épült fedett tekepálya, 
mely ;t városi hatóságnak 2000 forintjába 
került. Ez a délelőtti órákban  — még női 
közönségnek is — kedvencz találkozóhelye.

Második helyen említendő a vasár- és 
ünnepnapokon remlezletni szokolt láncz- 
mulatságok. Ezen napokon ugyanis n nagy
számú városi közönség, különösen a fiatalság, 
m eglátogatja a fürdőt s ily alkalm akkor a 
nagy sétány egy zöld guiriandokkai elkeri- 
tell részén a legsikerültebb kedélyes m ulat
ságok szoktak rögtönőztetni. melyeken úgy 
a fürdő-, mint a városi vendégek részt 
vesznek.

A esolnakázás ti tavon is a szórakozások 
közé sorozható. A esolnakázás kiváló gyö
nyört szolgáltat: esti alkonyaikor, zene kí
séretében szities lam pionok fénye melleit 
neki indul a társaság a sötétedő hullám ok
nak s gyönyörködhetik a lomha viz sajátos- 
fényében és a part regényes környezetében-

A tekeasztal is fölemlítendő.
Az athlctai versenyek is az életvidor 

népet megszámlálhatatlan mennyiségben 
vonzzák s végtelen vasúti kocsisorok röpítik 
ki. az alsóbbrendű nép pétiig egész karavá
nokban gyalogol ki egész nap a várositól.
S a nagy népvándorlás előbb a tó hullá
m aiban felüdülvén, keresi fel az árnyas
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sétahelyeket, vagy n két vendéglőnek szabad
ban elhelyezett asztalsorait.

Palics a m ostani kor Ízlésének és jogos 
követelményeinek m inden irányban meg
felelő alakulására nézve a városi hatóság 
különös gondozásába vette a paliesi fürdő
intézetet és a foganatosított újítások és épí
tések által meg is felel.

Palics fürdő látogatottsága évről-évre 
nagyobb lendületet nyer.

Dr. Révfy Jenő, Palics-fürdő orvosa, született Kun- 
Majsán, IV st-l'il is-Solt-kiskun megyében. lSGO-ban. 
Középiskoláit Szegeden. Halason és Szabadkán 
végezte, egyetemi tanulm ányait Budapesten. Ka
tonaorvosi szolgálati évét. mint katonaorvos növen
dék a m agyar fővárosban és Gráczban töltötte. 
O rvostudorrá av a tta to tt 1885-ben. Orvosi gyakor
la tá t a budapesti Szt.-Rókus kórházban kezdte meg 
s a budapesti királyi m agyar tudománv-egyetem 
gyógyszertani tanszékénél dr. Balogh Kálmán tanár, 
orvoskari dékán m ellett 5 évig segédeskedett. 
mely idő ala tt középiskolai egészségtan - tanári 
képesítést nyert. Szabadkán 1889. év őszén te le
pedett le. hol a kővetkező évben belterületi 
kerü leti helyettes orvossá, majd 1892-ben külte
rü le ti s ugyanekkor Palicson fürdőorvossá le tt : 
1893-ban az első tiszti-orvosi tanfolyam ot végezte 
s 1891-ben dr. Vojnieh István főispán által mos
tani állásában véglegesittetett. Tartalékos honvéd 
főorvos. Palics fürdőben a fürdőről évenkinti 
prospektusok szétküldését, orvosi másságé és 
elektrom os gyógymódot, a vendégek érkezésének.

Női uszoda Domen-Schwiminschnli. L.i nntatiou dcs 
femmes.

tartózkodásának ás eltávozásának nyilvántartását 
hozta he. a nagy épületben a turfa-closotte s az 
ártézi vízre egy nagy fürdómedeneze építését 
kezdeményezte. Palics fürdőnek rendeletileg gyógy
fürdővé nyilvánítását kisürgette s a fürdőt az 
1895-ik évi fővárosi nemzetk. kozegészs. kon .resz- 
szuson és az 18í)G-ik évi millenniumi kiállításon
vizterm ékeivel. kéjjekkel_és irodalmi termékek
beküldésével szerepeltette . íegutóliíj áz7dcTT)riis/~ 
szeli kiállítás halneologiai csoportjában fog részt 
venni a fürdő, mely valószínűleg az idén az évek 
óta hiába sürgetőit hidegvíz - gyógymódban egy 
uj gyógyeszközzel fog szaporodni, hogy ezáltal a 
görvély-kór scropbnlosis ellen specziális fürdő 
sok más egyéb bajok gyógyhelyévé váljék.

Palics-See und Bad.
Dér Palies-Sec liegt in I ngám , im süd- 

lichen Theilc des ungarischeii Flachlandes, 
Bács-Bodroglier Gombai. , Meilen von 
Szabadka und I Meilen von Szeged entfernl. 
Östliche Liinge zwisehen 37 -25°, nördliehe 
Breile 30—5 . 102 Meter über dem Meeres- 
spiegel. östlieb von Szabadka, in emer 
iiaehen. sandigen Kbene. Das Kiima ist im 
Allgemeinen gemiissigl. angenehm. lind und 
gesund. Die I.ült is rein und reich an Sauer- 
stotí. auch vöm llufte dér um gebenden 
Wein- und Kunstgürten. so wie des Parkes 
balsamiseb. Dér Mitlelstand des Therm om e- 
ters ist 90" 11 Dér W 'iirmegrad des W assers 
13—24° B. Dér Őrössé naeh reiht sich der- 
selbedem  Plattén- und Xeusiedler-See 'B ala
ton und Perlői n n u n d  nimml dem naeh den 
dritten P ia i/ unler den Seen Pngarns ein

MAGYARORSZÁG ÉS A XAOYVll.ÁO 19

Sem lm fan g  belriigt 10077 K ilométer; diese 
Berecbnung ist aber m anchen W andlungen 
ausgesetzt, da andaueinde Dürre, oder anhal- 
tendes Regenwetler nichl ölnie Einlluss auf 
semen Lmfang bleiben. In seiner Níibe s in d : 
der Y értő (Bludscei, dér gewöhnlich ausge- 
t rock ne 1 ist, der Ludas-See, in welchem auch 
Fisehe vorkom men und der Körös-Bach. der 
das YY asser des Palics- und Ludas-Sees in 
die Tbeiss führt.

Chemische Bcstandthcile dcs Wussers.
Das \ \  asser enthalt in grösster Menge:

1. Xatrium  chloratum , welcbes von auflö- 
sender V irkung ist. den nöthigen Salz- 
inhalt des Blutes ergiinzt und das Aufsaugen 
der Xahrungsmittel durch die Haargefitsse 
des Darm kanals befördert.

2. Kohlcnsaurcs Sátron. Dics enthalt die 
Kohlensiiure, welche in die Lunge gelangt, 
aus dem Blute ausgesondert wird. Da es 
Oas Xervensvstem reizt, befördert es hiedurch 
die Thatigkeit des ürganismus.

Das Palicswasser überlrifft in Betracht 
der Quantitat seines Ivochsalz- und kohlen- 
saueren Xalron-Inhalts den Xeusiedler-See 
und m ebrere andere vaterliindische Seen und 
kann demnaeh in allén jenen Füllen benülzt 
werden, in denen das YYasser der letzteren 
ordinirt zu werden ptlegt. In F'olge seines 
bedeutendenlnhaltsan  kohlensauerem Nátron 
ist der Palics mit vollem Rechle unler die 
alkalisehen Heilwasser (Natro-lhermae) zu 
reiben.

Leiden, denen gegenüber sich das Was- 
ser als heilkrüftig hew ahrt hat, sind: ai die 
Skropliel, b) Itlieuma und Gicht sowie 
allé Krankheiten. die im gereizten Zustande 
der serösen Hant und der chronischen 
Hnlzündung derselben wurzeln.

Durch Steigerung der Ausscheidungen 
und Absonderungen einerseits. diejenigen 
Krankheitsstoffe, die sich elwa sehon fesl- 
geselzl halién, eliminirt. anderseits durch 
Milderung der Reizbarkeit des Hautsyslems 
der Becidive vorbeugt. Kranke. die mit 
dicsen Übeln belaslel sind. können taglich 
naeh arztlicher Yorschrift einm al oder 
auch m ehrere Male, der Besebaffenheit ihres
1. eidens gemiiss, baden, bei welcher Gelegen- 
heit das kranke Glied in Schlamm gehüllt 
wird. Die an dieser Krankheit Leidenden sind 
aus der Anstalt geheilt entlassen worden, 
oder kom men zűr Xachkur.

Das Palicsbad kann im Falle jener 
Krankheiten mit Erfolg benülzt werden, 
die durch Blntfülle der Bauchböhle, oder 
durch  stagnirende Blutcirkulation (z. B.
Goldene Ader, Milzsucht (hvpochondra 
Histerie erzeugt werden. Bei den meisten 
chronischen Hautausschliigen, bei Lfthmun- 1 . Das Kegelschieben. Die Stadt hess 
gén, d ie-4w vU -H tekünn-des B.nekenmarkiys_..nauilicli cinen mit Eleganz ausgefflhrlen 
entslehen, endlieh Kopf- und Magenkrampfe. bedeckten Kegelplalz errichténT aeF~2ü

Saburröse Kranke benützen das Bad 
auch mit Erfolg.

Die scrophulöse Krankheit ist heulzutage 
sehr verbreitet ; die alltitgliehe Erfalnung 
lebrt, dass dieselbe von den E llem  auf die 
Kinder vererbt wird und dass hiedurch ganze 
Fanniién und Generationen siech werden.
Eben darum  kann ein solches Bad. welcbes 
die Reinigung des Blutes bewirkt und die 
aus tlessen E ntartung entstebenden í bel 
radikal heilt. nicht gémig anem pfohlen wer
den. I nd da diese Krankheiten besonders die 
Kinder heimsuchen, ist es eine heilige Pfeicht 
der Altern. ibre Kinder vor lvrüppelhaftig- 
keit. fortwahrendem  Siechllnim oder frühem 
Tode zu retten.

Das W asser wird blos nur iiusserlieh 
benülzt. u. zw. 1. Als natürliches Kallwasser.
2. Als gewarmtes Wasser. 3. Als Sclammbad.

Aber Palics kann sich nicht. wie viele
andere Biider, damit rühm en. dass das Heil- 
bad ohnehin eine vornehm e Colonie umge- 
wandelt hat. denn es behiilt auch in seiner 
heutigen Entwickelung seinen idyllischen 
Charakter. Das T errain  selbst. auf dem 
sich derSee ausdehnt. w areinst eineW eide.
Audi heule ist die Umgebung des Sees das

Lujza-lnk. — Luisen-Yllla. — La villa de Luiza.

unbeschrankle Reich der freien Xatur. Von 
drei Seilen begriinzen ihn die goldenen Halme 
der Ácker und auf der östlichen Seite 
fallen von Weitem die Meierhöfe wie kleine 
weisse Punkte in s Auge.

L'nsere líilder gébén eine genaue l'eber- 
sicht über das Louisen Gebáude. dasgrosse 
Gebiiude und KafTeehaus, die Dezsőkapelle, 
Pfarrerw ohnung. Korso, die grosse Alléé, 
die grosse Reslauration, Achüleon, die 
Damenschwimmschule, das T heater und 
W ettrennplatz, Cassa und die Post, Telephon, 
Molo. Herrcnscliwimmschule, die Bautendes 
berübmten Sportsmen LudwigVermes, welehe 
gegenwürtig das Eigenthum des Landtags- 
Deputirten Béla Vermes bilden, wie auch 
die grosse Anzabl der Privatvillen, die ein 
solches Ensemble bilden. welches welteifert 
mit dem der ersten Biider.

Die Com munikation zwisehen Szabadka 
und Palics ist seit 15. Julii a. c. mittelst 
elektrischer Bálin Ausserdem steben dem 
Publikum  zahlreiche elegante Miethwagen, 
sowie bescheideneren Ansprüchen entspre- 
chende gewöhnliche W agen zűr Verfügung, 
mittelst welchen maii in 30 Minuten in’s 
Bad gelangt.

YVflhrend der Badesaison steben auch 
Vergnügungszűge zűr Disposilion. welche um 
3 und ö Uhr Xachmittags verkehren und um 
9> 2 Uhr Abends zurück.

Ferner sind Omnibus-Züge in’s Leben- 
getreten. die taglich vierm al zwisehen Palics 
und Szegedin verkehren.

Von den Zerstreuungsmitteln, die Palics 
zu Gebote steben. sitid liervorzuheben :

Kegelplalz erriehten’ deF~200rr 
Gulden koslete, Hier pltegt sich das Publi
kum in den Vorm iltagsstundeii gewöhnlich 
zu begegnen.

2. Die an Somi- und Feiertagen stattfm- 
denten Tam unterhaltungen.
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;i. Die Kahnfnhrlen t tu f  dem Sec.
I. Dns Biliárd.

Atlilethischc i'bungen.
Palics kaim ivührend einer Saison von 

-1 Monalen diirchschnitllich, cinen Aufent- 
halt von cinem Monal per Person gerecli 
nel, inul abgesehen von ilcn Doppclzimmern 
und davon, dass in den gerüumigen Zi ni - 
niern fűi- zwci Personcn ouch Hamu NI, 
700 -  800 Personcn Plalz geiviihrcn

Die W ohnzinnner sind lioch, gulgclüftel 
und bcipicm möblirt.

Diejenigen, die ini Begriffe sind Palics 
zu bcsuchen, tinin am Besten, iveim sie sich 
wenigstens zivei W ochen frfiher bei der 
Badc-Cassa melden, da sie sonsl bei dér 
grossen BadefrcquenZ leicht olinc W ohnung 
liléiben und deshalb das Bad verlassen 
mfissen. Es ist zu bemerken, dass dicse 
Vormerkung nur dann Gilligkeit besiízt. 
iveim die XYohnungs-Gebühr für 10 Tagé 
in Yorhinein eingeschickt ívird.

In der C entralreslauration kaim inán 
Tabló d'hőlc, oder á la carle speisen. Die 
Speisen sind sclunackhaft und ivoblfeil. Die 
Preise übersleigen diejenigen der sliidtisclien 
Kestauralionen niclit.

Jederinann isi berccbligt in seiner cige- 
nen W olmung zu speisen oder sich mit den 
nöthigen Lcbensmitleln ivober immer zu 
versében.

Platzmusik ist liiglich ziveimal. Xlorgens 
zivisehen (i — 8. und A bendsá—7 Uhr. Freitag 
nur in den NacbmiUagsslunden. Die Kapelle 
bcslebt aus 12 Mitglicdern einer beivahrten 
Kapelle.

Badearzt ist dr. Eugen Hévfv, der sich 
von Mai bis Scptembcr bestiindig im Bade 
aufhilll. Unter seiner Aufsicht steht aucli die 
Haus-Apolheke des Bades.

Die Preise der Badekarten s in d :
a) Für ein ivarmes Bad in 2 Xlarmor- 

ivannen für 2 Personcn auf 1 Stunde 1 II
b) Für ein ivarmes Bad in 1 Marmor- 

ivannen l'ür 1 Person auf 1 Stunde 50 kr
c) Für ein ivarmes Bad in 2 Holzwan- 

nen für 2 Personcn auf 1 Stunde 70 kr.
d) Für ein ivarmes Bad in 1 Holzwan- 

nen für 1 Person auf 1 Stunde 05 kr.
e) für ein kaltes Gesellschaftsbad eine 

Person 20 kr.
fi Für ein Sclilammbad ölnie Maiid- und 

Leintuch 10 kr.
Eltern entrichlen für Kinder untéi- 10 

Jahren  keine Badegebühr.
Badekarten iveiden an der Cassa aus- 

gegeben.
Zimmerpreise :
in Vöm 15. Mai bis 15. Juni füreinD op- 

-pel/immer im Stockholmi! Gebaude per Tag 
1 II. 00 kr.

Vöm 10. August liis 15. Scptember für ein 
einfaclies Zimmer per Tag 80 kr . für ein 
Zinimer des unlercn Gebüudes 50 kr.

b) Vöm 10. Juni bis 15. August. F ü ré in  
Doppelzimmer im Stockholmi! Gebiiude 2 II. 
10 k r. lür ein einfaclies Zimmer im Stock
holmé Gebiiude 1 11. 20 kr.. im unteren 
Gebaude 00 kr.

Le lac et les bains de Palics.

Daniul le lovagéin- arrive dans la con- 
Irce de Szabadka, ca sera cerlaineinerd le 
lac el les bains de Palics. dönt on Ilii vau
iéra premiérement la beállté el la force 
mcdicamcnteuse ct avec droit. Cár on trouve 
peu de bains dans íme sile plus pittoresque 
el nniuis avec plus de richesses.

Pour donner íme idéc de la grandeur 
du lac. mi pititől des bains. nous n’avons 
T * '1..il11''1 que dans un parc d’une étenduc 
de i0 arpents de térre avoisiné pár des 
vignobli s sont érigées les maisons des bains. 
les hqtels, les babitations. les villás et les 
villcginlmcs a la disposition des bölcs. 
?. Dint cn Iont prés Ino cliambres ii louer. 
D eni maisons de bains cbacune contcnont

\;ij.v cluMllö. (irossor Spoisívsaiil. — l.ti grandi* sálit* A diner.

05 cabines pour honimes, de inémcs 05 pour 
danms sont séparém ent érigées dans une 
assez grande dislance les unes des aulres 
pár lesipielles on a entrée dans le lac libre 
et dans la natation. Dans la m aison de 
bains chauds on chaulfe l'eau du lac pour 
s’en servir dans des baignoires.

(jüant á la grandeur du lac, aprés le 
Balaton et le Fertő, il est le plus gránit de 
la Hongrie. La (piantité et la qualité de 
són eau est fórt variante. Dans le temps de

—

1-Vrli tis/ndii. Iliireti-Sihwiinmsi-Iiulr. I.n ualnlion pour 
liommes.

séclieresse, il v a moins d’eau, porlant plus 
de sels. II y a merne eu des annécs oü, 
parcil au lac de Fertő, il s'est presquc cn- 
tiércmenl désséché.

La partié la plus rem arijuable de Palics 
est le grand parc qui s’étend de lcdificc á 
lelage devont les édilices pár térre jusqu'au 
lac. De grands arbres séculaires forment ce 
parc majcslueux oü se trouve le centre ct 
le lieu le plus vif de bilin. lei s'assemblent 
les bölcs des bains dönt une partié font
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lein- prom ennde journaliére et 1'autre partié 
resté assise dans le vestibule regardant le 
mouvement vif des passants.

Au voisinage du lac on voil de trés 
beaux villás batis avec une grande élégance, 
style de goüt et avec beaucoup de goöt.

N'os images représentent lidclemcnt l’ha- 
bilalion de l.ouiza, le grand édifice, le colé,, 
la cbapelle Dezső, la curée, le corso, la 
grande alléé, la natation des femmes, la 
grande sulié, ü diner, la villa d’Acbilléon, 
le tbéiilre, le lurf, le Imréim dencaissement, 
la i>osle, le telepbon. le molo, la natation  
pour liommes, les édilices fameux du célébre 
sporlsm an I.ouis Vermes, commes les nom- 
breuses villás parliculiéres, ensemble qu'on 
ne peut voir (|ue dans les bains les pilis 
renoinm és de 1'Europe.

Elitre la vilié de Szabadka et Palics, 
depuis le 15 inai de celtc année, une voie 
éleclri(|ue fera la com m unication, ainsi donc 
que les cliambres sont hautes et niunies 
pour la plus grande comm odité. Le séjour 
á Palics peut étre trés ngréablc, d’autant 
plus qu’on peut v vivre á trés bon marebé. 
La nmsiqiie est servic pár un cluvur bon- 
grois de 12 m em bres bien renom m és qui 
jouent le m aiin de G íi 8 lieures et le soir 
de 5 á 7 heures, eccepté vendredi, quand il 
n'y a de musique que le soir. XI. le Dr Jean 
ltévIly est le médecin des, qui est chargé 
de cctlc fonction pár le m agistrat de la 
vilié de Szabadka ct qui séjourne ;i Palics 
depuis le mois de mai jusqu’au mois de 
septem bre constnnim ent au lieu des bains. 
La pliarm acie de Palics est aussi sous sa 
surveillancc.

Les régies suivantes sont priés de se 
m a rq u e r:

a) T óul bőle esi prié d’annoncer són 
arrivée au m édecin des bains.

b) Billcls de bains sont íi recevoir de 
5 lieures du m alin a midi et de 2 á 8 lieures 
aux prix suivants:

a) 2 bains marbres pour une I l d i r e  2 per-
s o n n e s ) ............................................. ....  !

b 1  bilin n iarb re  pour un lieurc 1 per-
sotines .................................................................. —.10

c) 2 bains en bois pour 2 personnes , . —.70
0 1 tinin cn b o i s .........................................—-25
e) bains en société........................................ —.20
ft les cnfnnts sous i nge de 10 ans ne payent |ias. 

Cliambres a depuis le 15 mai jusqu’au tű juin ( | (íq 
tOaoüt lüscpt. i

Les bölcs sont priés de fairé savoir á la 
direction le tem ps de leur séjour aux lieux 
des bains. Nous n 'avons donc fait connaitre  
Palics a tons ccux i|ui s'y intércssenl. Nous 
n 'avons donc ipi'á ajouíer que tous ceux 
i|iii viendronl séjourner dans ccs lieux y 
trouveront la pilis grande comm odité. et la 
direction l’cra Iont són possihle pour rendre 
leur séjour á Palics bien agréable, et regar
dant qu'on peut v vivre á trés bon niarché, 
ce ne sont pás sculcmcnt les ricbards cpii 
Irnuverőül un séjour agréable dans ccs 
lieux. mais aussi ceux qui ne disposent pás 
sur des nii IIi mis.

Encorc ;i savoir ipic la vilié de Szeged, 
cetle vilié fameuse bongroise, est Iont prés 
de Palics. cl ceux qui aiinent la varialion 
pcuvenl y aller aussi souvenl qu’ils leur 
plaira. La vilié de Szabadka, qui est la pro- 
priélé de ces beaux lieux est aussi tóul prés.

Aprés Iont ce que nous vetions de dire, 
il n y a qu’á remai-(|uer ipie les eaux de 
Palics ont une lorcc m edicam enteuse conlre 
len sero/utes, Miltont conlre les torpides. len 
huncurs, la cárié des os, ele. et beaucoup de 
tcslimoincs sóul á disposilion de la direc- 
tiou qu’aprcs un usage ra iso n n ab le ; íme 
guérison compléte était le résullat du séjour 
de quelques mois á Palics.

l'Helűs s/i ikcx/lü Hirschmnnn Tiviidar-
Kltiiliiliiliijilninix Mn^xai'ors/HK c. a NaRyvilan lapvaüalat
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