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S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sí..

Az egészség morálja.
Az emberiség mindig amaz 

apostolokat szerette, a [kik le
számoltak a tényekkel, a kik 
megelégedtek a meglevőkkel és 
nem hirdettek semmiféle uj, 
kellemetlen erkölcstant.

Talán nem kell bizonyítani, 
hogy azok a doktorok is tulaj
donképen morált prédikálnak. 
A morál mindig terhes. A régi 
morál teóriák és [morál kény
szerek a mellett Ítélőképessé
günktől túlsók liberálizmust kí
vánnak. Nagyon is gyakran hi
vatkoznak az úgynevezett igaz
ságra, a mely önmagáért győ
zedelmeskedik és büntet. Ezzel 
széniben az uj, a doktorok 
hirdette morál, a milyen ke 
gyeden, ép olyan átlátszó. Nem 
szabad alkoholt fogyasztani, — 
mert az utódok elbutulnak. És 
körül kell bástyázni magunkat 
a tüdővész ellen, ha adunk 
valamit arra, hogy mi és a kik 
utánunk következnek, hosszú 
életűek legyenek e földön. A 
lélek morálja csupa teória, — 
csupa megfoghatatlanság. El
lene, az évszázadok óta hir 
detett ellen, egyszerre nagy 
erővel támad fel a reakció és 
nagyon tiszteletreméltó túlzás
sal minden erkölcsnek orvosi 
alapokra való átfektetését kö
veteli.

Valóban, hogy a lopást és 
gyilkosságot semmiféle hitvallás 
még csak megtorolni sem ké- 
des, nemhogy megelőzni, a bün
tető törvénykönyv segedelme 
nélkül mi teljesen megeléged
hetnénk, ha az egészség mo
rálja tudna teljes mértékben 
érvényesülni. Súlyosnak elég 
súlyos ez a morál. És igazság
talanság, kegyetlen túlzás is vol
na benne elegendő. De nem 
hanyagolták e el, nem lökték-e 
sutba évezredek óta? Nem kö
telez-e társas életünk társas el
veknek a kivitelére? Nem bün
tetjük-e olyan joggal a köz

1 legkiválóbb tanárok és or
vosoktól mint hathatos szer : üdőbetegségekiiél, légzőszervek hurutos bajai- t 
nál, ugymint idült bronchitis, szaiuárhurut 
l á b b a d o z ó k u á l  i n f l u e n z a  u t á n  a já n lta tik . í

é s  k ü lö n ö s e n
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egészsége ellen vétől, mint azt, 
a ki — például — megsérti a 
„közszemérmet11, a rosszul kon
struált, tehát valószínűleg beteg 
emberek e jellemző hipokrita 
csinálmányát?

A mai társadalom előkelőbb 
példányai között vannak anar- 
kista, semmivel nem törődő 
emberek és bevallottan szoci
ális lények.

A szociális érzelmüek védel- 
mezettebbnek látják saját leg
becsesebb énjüket, ha mások 
önzésével is összhangzásba jön. 
Az önzésnek ez a fajtája végre 
is elég becsületes. Ez a szoci- 
etás bizonyára könyörtelenül 
sújtja az egészsége ellen vétőt. 
Ez a szocietás irtó hadjáratot 
indít mindenféle pusztító métely 
ellen Nem gondolja-e az embe
riségnek, vagy a hazának ős a 
magyarságnak minden barátja, 
hogy tatárnál és közös vámte
rületnél, sőt niameiuk kormány
nál is: a nagyszabású mételyek 
pusztitóbb ellenség. A népszerű, 
nagy hármasság: a részegség 
mételye, a tüdövész mételye és 
az a métely, a melyről Brieux 
olyan rossz, olyan tanulságos 
drámát irt. Ez a harmadik még 
nem került az orvos morálisták 
szószékére. Kényes egy kissé. 
Veszedelmes, elterjedt és bűnös 
az elterjedésében kivétel nélkül 
mindenki. A ki valóban terjeszti 
és a kit megóvott tőle a jó sorsa.

De csitt, ne beszéljünk róla. 
Hisz még az orvosok is félnek. 
Az apostolok, a kik az uj mo
rállal immár bejárják a világot. 
Ha a munkát a kényelmesebb 
végén kezdik, ha őket is le
nyűgözve tartja még a hazug
ság, a mely prüdéria címen 
bilincsekbe veri a világot, — 
azért egy az erkölcs, a mit 
hirdetnek. Egy, jó és diadal
maskodni fog. Majd megértik 
az emberek, hogy egy dolog 
vau a világon, a mi rut, a mi 
ellen küzdeni kell: a betegség. 
És mindenféle betegség, nem

csupán az alkoholizmus és nem 
csupán a tüdövész. Lehet, hogy 
olyan kor tér vissza a mikor a 
fogyatékos ruházatért ugyan nem 
szégyelli magát senki. Ellenben 
az emberiség szégyenének a 
különféle mételyek uralmát tart
ják és különféle tüzes vasakkal 
irtó hadjáratot indítanak ellenük. 
A mi gyermekeink nagyon hamar 
megtanulnak pirulni. De ez a 
kényes Ízlésű szocietás eltűr 
nagy városokban olyan lakáso
kat, a melyeknek a levegője 
egyszerűen öl. Nagy uradalmak 
tanyáin akadnak cselédházak, a 
hol egyetlen szobában négy 
család mindenféle tagja jön vi
lágra és hull el, a nélkül, hogy 
kérdezné, vájjon ildomos e, a 
mit tett, nem kényszerit-e talán 
pirulásra másokat.

Az orvos papjaival kegyetlen, 
zsarnoki uj inkvizíció. A szoci
ális lények, hazafiak, nemzeti*

I szintiek, zöldek és vörösek egy- 
I aránt az életet hirdetik. Az élet
nek pedig az egészség az alapja, 
az egészség, a melynek jogait 
szabad erőszakkal is érvénye
síteni.

Uj k ép v ise lő . Zsolnáról jelentik: 
Smialovszky Valér függetlenségi párti 
képviselőjelölt ma egyhangúlag kép
viselővé választatott.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, május 2.

A képviselőház a holnapi nappal 
ismét összeül Az ülés formális lesz 
csupán és a csütörtöki ülés napi
rendjét á lapítja meg. Azt ugyanis, 
hogy a Ház a csütörtöki nappal 
megkezdi a koalíció felirati javas
latának érdemleges tárgyalását.

Tisza István gróf ma délután 
Gesztről, ahol a húsvéti ünnepeket 
töltötte a fővárosba érkezett, hogy 
a szabadelvüpárt végrehajtó-bizott
ságának ma esti értekezletén részt 
vegyen.

Élénk feltűnést keltett politikai 
körökben egy előkelő politikusnak 
az a bécsi értesülése, hogy a király 
nem jön Budapestre. E hírforrás

szerint a királyt belátható időn belül 
nem fogjuk látni a magyar főváros
ban és szintén e hírforrás szerint 

ismét a Lukács-féle kombináció 
áll előtérben olyan módon, hogy a 
felség őt bízza meg a miniszter- 
elnökség ügyvitelével s a régi kabi
netből Tisza István gróf válnék ki 
csupán. Mennyiben felel meg ez a 
hir a valóságnak, azt a jövő .fogja
bebizonyítani.

Politikai körökben nagy érdeklő
déssel tekintenek Apponyi Aibert 
grófnak a felirati vita során várható 
lelszólalása elé. Apponyi Albert gróf 
ebben a beszédében a katonai kér
désekre helyezi majd a fősulyt és 
precizálni fogja a függetlenségi párt 
álláspontját a katonai kérdésekhez 
olyaténképen, hogy a pártnak le 
kell számolnia egyszersinindenkorra 
az udvari politikával.

Holnap délután 4 órakor a vezér
lőbizottság tart értekezletet, estére 
pedig valamennyi parlamenti párt 
konferenciázik. Á csütörtöki nappal 
pedig teljes erővel indul meg a 
parlamenti kampány.

A nyakszirtiuerevedés Sz.i-
badkán.

A helybeli közkórházban az elmúlt 
éjjel meghalt egy kilenc éves fiú, aki 
a világszerte kisértő rém, a járványos 
gerincagy gyulladás tünetei között 
betegedett meg és mint a ma meg
tartott boncolás kétségen felül meg
állapította, a veszedelmes epidémiá
nak Szabadkán az első áldozata.

Az epidémia kitöréséről a követ
kező részletek jutottak tudomásunkra:

Vasárnap este Stévó Pál 9 éves 
munkás fiút szállási hozzátartozói 
a közkórházba vitték. A fiút, aki egy 
órával rosszulléte előtt még jó ót- 
vágygyal evett, óriási láz lepte meg. 
A kórházban néhány óra múlva esz
méletét teljesen elvesztette és vissza 
sem nyerte az éjjel óriási kínok után 
bekövetkezett haláláig.

A kórházban még egy súlyos beteg 
van, Fábián János 19 éves legény, a 
kinek életben maradásához szintén 
nincs remény.

A járvány kitörése alkalmából 
felhívjuk a hatóság, a tiszti főorvos, 
valamint az egész lakosság figyelmét 
a legmesszebb menő óvintézkedések 
megtételére. Úgy értesülünk, hogy 
már több eset fordult elő a lakosság 
körében, azonban bejelentve eddig 
még egy sem lett. Egyesek orvost 
sem hívnak, mert félnek a kórházba 
szállítástól.
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Még a kezelő orvosok között sincs 
a legújabb epidémiára vonatkozólag 
megegyező vélemény. Sokan azonos
nak tartják a tuberkulótiku9 alapon 
fejlődött úgynevezett meningitis cereb- 
brospiralis epidemikával, mások azt 
vitatják, hogy az uj betegség nem 
azonos a lassan fejlődő tuberkolitikus 
gerincagy lobbal, hanem rohamosan, 
orvosi nyelven, foudroyan lép föl, a 
megbetegedés előtt legjobb közérzésü 
egyénnél, a beteg néhány óra alatt 
eszméletét veszti, a nyak- és tarkó 
izmok csontkeményekké merevednek, 
a beteg fejének forgatására képtelen 
és óriási fájdalmakat kell kiállania.
H ogyan ó v a k o d ju n k  a já r v á n y tó l  í

A fertőzés ellen, amennyire eddig 
tudták, legbiztosabb védelem a le
hetőleg nagy tisztaság, rendszeres 
fürdés, a tiszta fehérnemű, észszerű 
táplálkozás, a lakások szorgalmas 
szellőztetése és takarítása. Megálla
pították azt, hogy a betegség kór
csirája a nyakhártyákon át terjed el 
a testben és főképpen az orr vála
dékában található, ezért tehát óva
kodni kell minden hurutos meghű
léstől, főképpen a náthától, mert ez 
veszedelmes az olyan helyeken, ahol 
a nyakaiirtmerevedés járványa fel
lépett.
A n j a k s z ir tm e r e v e d é s  g y ó g y ítá sa .

Minden uj betegség feltűnésének 
meg van egy különös haszna: híressé 
lesz általa néhány tudós és néhány 
névrevágyó orvostanár. A nyak3zirt- 
merevedéssel eddig a diagnózis meg
állapításáig jutottunk el. Versenyez
tek európai hirü tudósok, hogy ki 
tudja jobban meghatározni a nyak- 
szirtmerevedés mivoltát. Most követ
keznek a gyógymódok fölfedezései. 
A dicsőség azonban többnyire addig 
tart, mig a hir.a világlapoktól kezdve 
bejárja a sajtót a vidéki újságokig. 
Akkor azután örökre elfeledik az 
agyondicsért, megváltó szérumot. 
A nyakszirtmerevedés gyógyításának 
első apostola Wallmayer pétervári 
hires orvos, aki egy német orvosi 
szaklapban a nyakszirtmerevedés 
gyógyításáról a következőket írja: 
„Mindenfelől arról érkezik hir, hogy 
a meningitis-epidémia szerte a vi 
lágon terjed és sok áldozatot köve
tel. Miután pedig az orvosok túl
nyomó része e rendkívül ritka be 
tegség gyógyításával nem lehet tisz
tában, én, hosszú tapasztalataim alap
ján, a következő elveket ajánlom 
figyelmükbe: 1. Meningitis cerebro- 
spiralis tiszta eseteinél higanykenés 
chinin és más antifebriliák teljesen 
hatástalanok. 2. Piócák alkalmazása 
csak ritka esetben ajánlatos. 3 Nar- 
kotikus szerek, különösen morfium 
szükségessé válhat, célszerű azonban 
ilyen szerek nélkül gyógyítani. 4. 
Hajtószerek, főként kálóméi egy íz
ben, a betegség elején rendelhetők. 
Később, ha szükséges csak klysmata 
ajánlatos, 5. Arzén belső alkalma
zása ajánlatos. A dózisokat ismétel
ten növelni kell. 6. Korán kell kez
deni meleg fürdőknek (26—28 fok 
R.) alkalmazását. 7. A szívműködés
nek kámfor-injekciók által való fo
kozása feltétlenül szükséges. 8. Nagy 
súly helyezendő a beteg erőteljes 
táplálására.

Május elseje.
Szabadka munkásai is lelkesedés

sel ülték meg a május elsejét, a 
munkásünnepet. Az ünnepséget a 
szabadkai szociáldemokrata pártszer
vezet rendezte a Hungária kert
helyiségében.

A munkások már délelőtt gyüle

keztek s az ünneplés a délelőtt meg
tartott népgyülóssel kezdődött.

Délután két órakor kezdődött az 
ünnepély, melynek sorrendje a kö
vetkező volt:

Itt van újra május elseje. Előadta 
a Munkás Dalkör. Kikelet. Csizmadia 
Sándortól. Előadta Mészáros Károly. 
Giaria. Adna Regitől. Szavalta Né
meth A. — A vándor sorsa. Lipsitz 
Sándortól. Előadta Szőke Szilveszter. 
— Szenzációs kupié. Kátsa cigány. 
Előadta Szigmet József. A marha. 
Palágyitól. Előadta Mészáros K. — 
Száraz kenyér. Benedek Nándortól. 
Előadta Firic István — Bűneim. Kiss 
Károlytól. Előadta Szloboda Mátyás. 
Kupié. A bob herceg. Előadta Varga 
Mihály. Szabadság. Kiss Károlytól. 
Előadta Babijánovics József. Hej te 
kis lány. Előadta a Munkás Dalkör. 
Zászlónkhoz. Abet Ádámtól. Előadta 
Szloboda Mátyás. — Kupié. Előadta 
Hoffmann Péter. Fuzitus muzsikus. 
Gabányi A.-tói. Előadta Mészáros 
Károly. — Földművelők indulója. 
Csizmadia S.-tól. Előadta Juries Ist
ván. Riadó. Előadta a Munkás Dal
kör. Kupié. Előadta Lipsitz Sándor. 
Életkép. Szabó Józseftől. Előadja 
Szőke Szilveszter. — Busan dalol az 
ágon. Előadta a Munkás Dalkör.

Este 8 órakor Lipschitz S. Sándor
nak a Rab-leány cimü szociálista 
tárgyú színdarabját adták elő. — 
A darab előadása felizgatta a kedé
lyeket s a felvonások után kitörő 
lelkesedéssel éltették a szociálista 
eszméket és a szerzőt. A darabban 
a következők szerepeltek: Varga 
Mihály, Firilz István, Pertics Kálmán, 
Nagy Juliska, Szegfű Éva, Hoffmann 
József, Németh István, Szalma Ká
roly, Szabó Mariska, Szigmeth József, 
kik valamennyien sikeresen adták 
kifogástalanul betanult szerepeiket.

Különös említést érdemel a Mun
kás Dalkör, mely kitűnő betanulás
sal énekelt minden egyes ének
számot, amiért különös elismerést 
érdemel Klazsik Lehel gimnáziumi 
énektanár, akit dalárdistái őszinte 
szeretettel tüntetnek ki.

A színi előadást tánc követte 
kivilágos kivirradtig.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
izerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Májas 7. A szabadkai Gazdakör köz
gyűlése d. e. 10 órakor.

Május hé 28. ünngverseny a főgimná
ziumban.

—  E lő lé p te té se k  a h e ly ő r sé g n é l.  
A májusi katonai előléptetések alkal
mával a szabadkai helyőrség tiszti 
karában a következők léptek elő: A 
honvédségnél: Kiss Aladár a 4. honv. 
huszárezred századosa őrnagygyá, 
dr. Csejdi Gábor ezredorvos törzs
orvossá, a bpesti honvéd helyőrségi 
kórházban, Tiriczka Károly a 6. honv. 
gyalogezred főhadnagya 11. oszt. szá
zadossá, Herszényi László a 24. honv. 
gy. ezredtől a 6. gy. ezredhez 11. o. 
századossá, Herman János a 6. gy. 
ezredtől a 21. gy. ezredhez 11. oszt 
századossá, Rrészel Gusztáv 11. oszt. 
százados kezelőtisztté, Asztalos János 
hadnagy kezelőtiszlté a 6. honv. gy. 
ezredben és Ráláss Gyula tart. had
apróddá a 6. gy. ezredben. A közös 
hadseregnél: Másod oszt. századossá 
előléptetett. Jovanovics Lukács, fő
hadnagy, százados — kezelőtiszttó: 
Müller Gusztáv és Zsilinszky Sán
dor, ii oszt, ezredorvossá: dr. Ghyla 
József hadnagy, kezelőtisztekké: Deák 
Oszkár és Schefdl Benesau. Áthe

lyezteti Petényi Árpád hadnagy a 
cs, és kir. 97. gy. ezredtől a 86 ik 
gy. ezredhez.

—  A k a to n a i ép ítk ezések . Ma
délután a városházán a polgári és 
katonai hatóságok képviselőinek rész
vételével, vegyes bizottsági ülés tar
tatott, a mely alkalommal a Sza
badkán építendő tüzérlaktanya gya
logsági laktanya és a csapatkórház 
ügyeivel foglalkoztak. A bizottság a 
tüzérkaszárnya terveit általánosság
ban elfogadta, a gyalogsági laktanya 
építésére vonatkozó legutóbb felvett 
jegyzőkönyvet hitelesítette és végül 
a csapatkórház építésének részleteit 
állapította meg Az ülésen dr. Biró 
Károly polgármester elnökölt.

— Egy orvos ö v v e n é v e s  .jubi
leum a. Szép ünnepe volt, mint tu
dósítónk írja, Omorovica községnek. 
A község nagyérdemű orvosának, 
Dembitz Vilmosnak, Dembitz Lajos 
dr., városunk főügyésze édes atyjának 
ötvenéves orvosi jubileumát ünnepel
ték. A község minden lakosa örömmel 
adott kifejezést szeretetének és hálá
jának, melyet az ünnepelt hosszú és 
áldásos működése révén általánosan 
megszerzett és kiérdemelt. Testületi
leg jelentek meg Dembitz Vilmos 
előtt: az elöljáróság a jegyző és a 
biró vezetése mellett, a tanítótestület, 
a kath. és református papság, a tűz
oltóság, a tej- és vajszövetkezet. A 
váratlan ünnepléstől és az önkényt 
megnyilatkozó szeretettől meghatva 
köszönte meg az ünnepelt a tisztel
gőknek az ünneplést, melyen Dr. 
Dembitz Lajos, városunk főügyésze 
is jelen volt.

—  A bath, k ö r  tek ep á ly á já t
tegnap, május elsején nyitották meg 
kisebb ünnepség keretében. A meg
nyitáson részt vettek: Vojnits Máté 
h. polgármester, a kath. kör elnöke 
és Simrák Béla, a kath. kör alel- 
nöke is.

— E sk ü vő . Vasárnap délután es
küdött örök hűséget Perl Lajos hely
beli nagykereskedő Milánkovics Ka
ticának. Az érdekes aktus óriási 
érdeklődés mellett folyt le. Tanukként 
a vőlegény részéről György Mór 
nagybirtokos, a menyasszony részéről 
pedig Kuthy György nagyiparos sze
repeltek. Ezernyi tömeg nézte az 
ifjú párt az anyakönyvi hivatal előtt 
s mikor mint házastársak jelentek 
meg, hatalmas éljenzéssel fogadták 
őket.

— A czél H en rik  m ű term éb ő l.
A városunkban tartózkodó festőmű
vész alkotásai iránt mindinkább na
gyobb érdeklődéssel viseltetik a mű
vészi ízléssel rendelkező és pártolásra 
képes közönség. Alig fejezi be a 
kiváló festőművész egy-egy újabb 
alkotását, már találkozik müértő 
maecenás, aki megvásárolja. Aczél 
müvei közül már eddig harminc 
művészi munka (portrait, genrekép 
és nagyobb tanulmány) van Szabad
kán magántulajdonban. E héten öt 
festményét vásárolták meg. Gaál 
Ferenc osztiák magyar bank
tisztviselő „Naplemente'*, Conen 
Vilmos «Tavasz» cimü nagyméretű 
festményét, özv. dr. Scháffer Mórné 
„ Hazatérés “ (triptichon) paravánt, 
dr. Szilasi Mórné .Virágárus* és Vali 
Gyuia v. építészmérnök egy cigány
leányt ábrázoló tanulmányfőt vett 
meg.

— B e te g se g é ly z ö e g ) le ti k öz
gyűlés. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának betegsegélyző pénztára 
tegnap tartotta meg idei közgyűlését 
Freudenberg Zsigmond elnöklete mel
lett. A tárgysorozaton levő ügyek 
elintézése után megejtették a tiszt- 
ujitásokat. Pénztárnokká választatott: 
Heilbrunn József, ellenőrré Szigeti

Jenő. Igazgatók: Főnök: Illgenn János 
uj igazgatósági tagok: Grünbaum 
Lipót, Kohn Gábor, Láng Illés, Dörfler 
János, Siflis István, Mikuska Lukács 
és Hauser József. Felügyelő bizott
ságba beválasztották: Braun Illést, 
Buchwald Hermant és Herczog Lász
lót, póttagnak: Horovicz Samut.

— A szab ad k a i k ö z ig a z g a tá st
is mintának akarja használni néhány 
lelkes nagyváradi polgár, akik városuk 
fejlesztésén akarnak munkálkodni. 
Ezért dr. Adorján Emil és társai, 
mindannyian nagyváradi törvényha
tósági biz. tagok, átiratilag kérik 
hatóságunkat, hogy az utolsó három 
évi költségvetésnek, zárszámadások
nak, az összes szabályrendeleteknek 
megküldésével járuljon a fejlesztés 
munkájának megkönnyítéséhez.

— * J e le n c t a r e n d ő r s é g n é l..  E
cim alatt lapunk legutóbbi számában 
megjelent tréfás közlemény olyan 
roszindulatu magyarázatra adott al
kalmat, hogy lehetetlenség azokra nem 
reflektálnunk. Hogy akadnak botrány
haj hászók, akik éppen azt akarják 
kisütni, hogy mi egy művésznőt 
akartunk megbántani, ez nem szo
rul bővebb jellemzésre. A kroki ke
retében megfér egy kis tréfa ig és 
különösen egy kis szójáték, amely 
itt is kisértett, — de ez nem ok 
még arra az izgatásra, amelylyel 
ellenünk roszakaróink dolgoznak. Hi
szen végeredményében csak jót tet
tünk, mert éppen a művésznőket 
megillető dekórum érdekében irtuk 
amit irtunk és amelyből csak éppen 
a gonoszindulatuak, vagy olyanok, 
akik az ugrasztásban lelik örömüket 
tudnának ügyet csinálni.

— Hasi Kálinánék búcsaja.
Piros Józsi hegedűjének méltó örö
köse, aki a szabadkaiak feledhetet
len cigányprímásának jellemzésére 
közszájon forgó úri cigány elneve
zést is most már kiérdemelte, va
sárnap este búcsúzott a Bárányban 
s már tegnap a fővárosiak oázisán, 
a kies Margitszigeten gyönyörködtette 
a kényes ízlésű budapestieket, disz
krét, behízelgő muzsikájával.

— A ján latok  k ö sz á ilitá sr a . A
városi kövezet javításához és kisebb 
uj kövezési munkálatokhoz szükséges 
20,000 darab kő szállítására érkezett 
ajánlatokat ma bontották föl a gaz
dasági ügyosztályban. A szállításra a 
következő ajánlatok tétettek: Hof
bauer Jakab budapesti cég somoskői 
bazaltra ezrenkint 635 koronáért, 
Korláti bánya részvénytársaság 1. 
minőségű bazaltkőre 590, lí. minő
ségűre 560 koronáért, Roheim Alfréd 
budapesti cég ajnácskői bazalt 618 
koronáért, — Kissebesi gránitbánya 
részvény társaság csornai bazaltra 
620, zsidóvári gránitra 600 koroná
ért, Roheim Károly és fiai budapesti 
cég dunabogdányi félkék trachitra 
355, kékszinüre 375 koronáért. — 
Az ajánlatok fölött a tanács legkö
zelebb dönt.

— Névinagyaroaltás.Szaghraeisz- 
Ler Ernő helybeli lakos, valamint 
kiskorú Mihály és Aurélia gyermekei 
»Szegő "-re, Glück Sámuel, a Sza
badka és Vidéke takarékpénztár 
pénztárnoka »Gaal«-ra változtatták 
családi xieveiket.

— T ü zesetek . Két év óta nem 
jelentkezett a veres kakas Sándor 
külvárosban, Tegnap azonban újra 
megjelent, de szerencsére nem sok 
kárt okozott. Frank Pál házának 
udvarán gyulladt meg egy kazal 
szalma, de a tüzet csakhamar el
nyomták. — Délelőtt 10 és fél H 
óra között a 11. kör Hosszu-utcában 
Horvát Ferenc házánál ugyancsak 
szalma és egy sertés ól égett, de
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mire a tűzoltók a helyszínére érték, 
a tüzet eloltották.z

— É jje li o rv tám ad ás. Vasárnap 
éjjel a VI. köri Gréci-utcában többen 
megtámadták Polyvás Simont és a 
legnagyobb brutalitással verték össze. 
A fejét három helyen is beszakitoták 
és a balkarját eltörték. A rendőri 
nyomozásnak már meg van az ered
ménye mert a tettesek ki vannak 
derítve és az eljárást ellenük meg
indították.

A kegyetlen liáziur.
— Saját tudÓHitónktól. —

Budapest, május 2.

A Tüzér utca 25. számú házban 
ma reggel kilenc órakor Stepka Mi- 
hályné, született Feivolt Lina nap
számosnő baltával fültüvön vágta a 
háziurát, Weisz Jenő háztulajonost. 
Weisz, akit rögtön elborított a vér, 
ájultan esett össze. A lakók részvét
lenül, közömbösen állták körül a 
véres testet s csak a házmesternek 
jutott eszébe, hogy segíteni is kel 
lene a gazdáján. Kihívta hozzá a 
mentőket, akik bekötözték a sebeit 
s elvitték a Hungária-ut 91. szám 
alatti lakására. Sebe súlyos, de nem 
életveszélyes. A merénylet előzménye 
az, hogy Weisz ma korán reggel 
levétette Stepkáék lakásának összes 
ablakait és ajtait s kikergette a la 
kókat:

— Takarodjanak ki — mondta 
nekik — nálam nincs hajléktalanok 
menhelye.

Stepkáné először könyörgésre fogta 
a dolgott s hivatkozott arra, hogy 
föl sem mondtak nekik s még soha
sem maradt adós a házbérrel, mikor 
azonban a háziúr hajthatatlan ma
radt, a szerencsétlen asszony sze
mét elborította a vér s félig önkí
vületi állapotban hozzávágta Weisz- 
hoz az épen kezeügyébe esett bal
tát. Stepkánét letartóztatták.

Innen onnan.
Egy vidéki újságban olvassuk a 

következő, — amilyen rövid, olyan 
jellmző hirt:
,,Dr. Újhelyi Móric, aki legutóbb ki
keresztelkedett egy helybeli koldust 
választott keresztapául. Adott neki 
tiz koronát és egy uj rend ruhát. 
Tette ezt azért, hogy érdekhajhá- 
szással ne gyanúsíthassák meg“.

A koldus, mint keresztapa, uj 
találmány és kétségtelen, hogy az 
az érdeknélküliaég mellett bir némi 
bizonyító erővel.

** *
Vendég (miután elébe tették a 

korsót, melyet majdnem egészen 
megtölt a hab): Kávét kérek!

Vendéglős: Azzal nem szolgálha
tok. Nekem csak sörházam van.

Vendég: Akkor hát vigye vissza 
ezt a korsót is, mert ón a habot 
csak kávéval iszom.

** *
— Tetszik sorsjegy? — FŐnyere- 

ménygy 100,000 korona!
— Menjen dolgára. Nem akarok 

nyerni!
— No van olyan is, a mi nem 

nyer!
** *

A kaszárnyában a káplár előadást 
tartott a legénységnek. Buzgón ma
gyarázta, hogy a föld gömbölyű.

— Az előtt, — igy szólt, az ámuló 
ferencvárosi gyerekeknek, — azt hit
ték, hogy a föld egyenes, mint a 
deszka. Beláthatjátok, hogy ez sza
márság! Ma már mindenki tudja, 
hogy a ff ld olyan gömbölyű akár 
csak az alma. Aki ebben kételkedni 
mer, az hat órai kurtavasat kap De 
vannak egyéb okok is a melyek 
meggyőznek bennünket a felől, hogy 
a föld csakugyan gömbölyű.

T Á V I R A T O K
A háborít.

L on d on , máj 2. A „Daily Teleg 
raph“ jelenti Tokióból: Itt azt hiszik, 
hogy az egész második és harmadik 
orosz hajóraj május másodikán egye
sül. Ugyanez a lap jelenti Jongkong- 
ból tegnap délutánról, hogy a Bras- 
combes gőzös Szvatutól északra két 
hadihajót és egy szeneshajót látott, 
a melyek déli irányba tartottak. A 
gőzösön azt hitték, hogy japán hajókat 
láttak. A „Daily Mail11 tudósítója, a 
halászbárkában tért vissza a Kamrang 
öbölböl Saigonba, a múlt hó 20-ikáról 
azt jelenti onnan lapjának, hogy 
alaposan fel lehet tenni azt, hogy 
Rosdesztvenszki tengernagy Filippi- 
nák felé tartott, hogy ott a vladi- 
vosztoki hajókkal és Skridlov tenger- 
nagygyal, valamint a harmadik balti 
hajóhaddal találkozzék.

P éterv á r , máj. 2. (Távirati Ügy- 
nökség.)‘ Linevics angol tábornok a 
következő távirati jelentést intézte a 
czárhoz 28-iki kelettel. Az oroszok 
Tunghusian város mellett megtámad
ták a {japánokat, egymás után öt 
állás feladására kényszeritették őket 
és végül elfdgták Tunghusiant.

Egy egyetem i tanár halála.
B udapest, május 2. Kisfaludi 

Lipthay Sándor műegyetemi tanár, 
udvari tanácsos, a Magyar mérnök- 
és épitész-egylet elnöke, tegnap meg
halt. Temetése ma délután 4 órakor 
volt a Tisza Kálmán-tér 10. sz. a. 
levő gyászházból.

SZÍNHÁZ.
H árom  sz ín h á z i est. Szomba

ton a Tavasz operette ment uj be 
tanítással. Gerlakinak, az eltávozott

subrettenek szerepét Lónyai Piroska 
játszta temperamentummal és külö
nösen^ második felvonásban, csino
san is énekelt. Solti Vilma ügyesen 
mozgott és szépen énekelt. Falussy 
szerepét Király Ernő vette át s 
sikerrel állta meg helyét. A beteg 
Rátkai szerepében Újvári ugrott be 
s sok tapsot váltott ki mozgékony
sága révén. Havassy Szidi, Bálint, 
Szamosi ügyesen egészítették ki a 
jó ensemblét

Vasárnap este Feleki Miklós régi 
jó színmüvét mutatta be társulatunk. 
Az előadásról igazán csak elisme
réssel szólhatunk. Minden szereplő 
kedvvel és játszott. Tompa Kálmán 
művezetésének jótékony hatását, ész
leljük a gondos összjátékban és a 
legapróbb részletekig nagy tudással 
és leleményességgel beállított jele
netekben Ezen az estén Tompa An
dort játszotta azzal az előkelő mű
vészettel és megkapó érzéssel, amely 
magával ragadja minden szereplése 
alkalmával a mi hideg közönségünket. 
— Az anya szerepében méltó part
nere volt Vécsei Ilona. Rokonszenve
sen hatott a Szilágyi Ivor Palija. A 
többi szereplő közül dicséret illeti 
Somló Margitot, Garai Ilonkát és 
Király Ernőt. Sikerült alakítást 
láttunk Szamossi Jenőtől Kovács 
Andortól. Lónyainak rövidke szerep 
jutott, dicséretére válik, hogy ebben 
föl tudott tűnni, dalait megtapsol
ták.

Hétfőn este a vasgyárost adták. 
Glairet Somlo Margit játszotta: Ál
talánosan helytelenítik hogy Garai 
Ilonka után, aki a szerepben kitűnő 
alakítást mutatott be, mással ját
szatták, Somló Margit kedves, te
hetséges színésznő, de ez a szerep 
nem illik egyéniségéhez.

REGÉNY CSARNOK.

47.
— Négyezer tallér! — ismételte. 

Kölyök, meddig űzöd csinyjeidet? 
Talán a /egyházban akarod végezni ?

Miksa még nem látta atyját ily 
izgatottságban; akaratlanul hátrált, 
de csakhamar visszanyerte önuralmát.

— Erre az összegre minden kö
rülmények között szükségem van és 
ha megtagadná tőlem, akkor a fegy- 
házat illetőleg alighanem igaza lesz.

-  - Mégegyszer kérdem, mire kell 
ez az összeg ? kérdé remegő hangon 
a bűnügyi tanácsos, miközben hom
lokán hideg verejték ütött ki.

— Egy váltót kell kifizetnem!
— Amelyen hamis az aláírás, 

kiáltott fel az öreg ember és erőt
lenül dűlt vissza székébe.

— Miksa hallgatott. A hallgatás 
vallomás volt. A bűnügyi tanácsos 
egyetlen szót sem szólt többet; múlt

jának sötét képei vonultak el szemei 
előtt. Vájjon joga volt ellökni, el
átkozni a fiát ezért a bűnért?

Szótlanul kelt föl, ment az Író
asztalhoz, vett elő egy csomó bank
jegyet, s adta azt át a fiának. Kezé
vel intett, hogy magára akar ma
radni.

Miksa ijedten nézte atyjának sápadt, 
fájdalmas arcát, romlott lelkében is 
megszólalt a lelkiismeret; lassan, 
habozva távozott a szobából.

A bűnügyi tanácsos ieült, fejét 
tenyerére hajtotta és sötéten bámult 
maga elé.

— Ez a gonosztett átka, suttogta, 
ez a sors keze, amely elért; nem 
érdemeltem mást! O az én fiam, 
ki kell őt szabadítanom annak a 
gazembernek a kezei közül; ő még 
fiatal, talán van még segLség. Igaz, 
hogy a katasztrófának Wittgenstein 
barátomra nézve rettenetes követ
kezményei lesznek; de ő férfi és el 
bírja viselni a sorsát. Az atyai köte
lesség előbbre való a baráti köte
lességnél, a barátot nem kímélhetem 
meg a szerencsétlenségtől.

A bűnügyi tanácsosban megmásít
hatatlan határozat érlelődött meg és 
erre visszatért leikébe a nyugalom. 
Rendbe szedte a szétszórtan heverő 
iratokat és napimunkájának elvég
zéséhez látott.

VII.
A Wittgenstein házban élénk volt 

az élet. Ma kellett az idény első bál
jának meglenni. A szolgasereg az 
utolsó teendőket végezte.

A ház úrnője a szobájában ült. 
Kedvetlenül bámult maga elé; mintha 
valami nehéz teher feküdt volna a 
lelkén. Ö, aki máskor figyelmes házi
asszony, az ünnepély éltető eleme 
volt, ma nem talált örömöt az elő
készületekben, s szinte aggodalom
mal várta az estét.

Nagy megerőltetésébe p került, mig 
Wehlertet meghívta. Ö maga is 
rosszul érezte magát, hogy ezt az 
embert ma este látnia kell; a lelki
ismeret furdalta. A meghívottak név
sora előtte feküdt és épen ennek 
áttekintésével foglalatoskodott. — A 
tekintete sokáig függött a Wehlert 
néven; akaratlanul is ennek a hírére 
gondolt, hogy az az embert akit 
az ő segítségével akart az életétől 
megfosztani, még él és az ő bizton
ságát fenyegeti.

Tovább olvasott. Wehlert neve 
után Baum Emilé következett. E név
nek olvasására gúnyosan fölnevetett.

(Folyt, köv.)

Felelői tierkeaitő i 
D U G O V I C H  i V K I. 

Laptnlajdotiosok: AZ A L A P IT Ö K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám : 62.

csak „KA TON A-féle* „K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnólküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
—-------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Kapható öudaPesttín; Török József gyógyszertára;

' Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser-
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára 111. kör Zimonyi ut.
M egvizsgá lva  és v é le m é n y e z v e  1

ifiden e
=  Valödi Növény Essenezia-Fluid =
csak „K ATÓ N A-féle* „K. Á .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen —  elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 

gyomor rendetlenséget, m egszüntet gyomor- és hasgörcsöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, ótvágytalansagban stb  

Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 

test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 

megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél 

~  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. -— ' ’

lferrfá- . „
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N y iltté r .*)

Köszönet.
Szabadka sz. kir. város 

közönségének részvétnyilat
kozatáért és koszorújáért 
hálás köszönetét mond:

Özv. Aiványi Lajosnó 
szül. Vavra Mária

és családja.

') K rovat alattiakért nem felelős u Szerk.

l ' j z l e t  m e g n y i t á s .
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű 

közönséget, hogy a főtéren Odri hus- 
C8arnoka mellett

nyitottunk, ahol állandóan a legjobb 
minőségű husnemüek kaphatók.

Bel- és külföldön szerzett tapasz
talataink szerint készült friss felvá
gottak, valódi kassai és prágai sodar, 
völamint minden időben friss sertés  
hús kapható.

Tisztelettel

Bogesics testvérek
hentesáru üzlete és husfüstöldéje 

Szabadkán, Főtér (Vermes-féle ház) 
Ódri huscaarnoka mellett.

HIVATALOS HlltDETÉSEIÍ
15/905. kpv. sz.

Hirdetmény.
Szabadka sz. kir. város központi 

választmánya közhírré teszi, hogy az 
1906. évre érvénynyel bírandó vá
lasztói névjegyzékek kiigazítása be
fejeztetvén, úgy az összeállított ideig
lenes névjegy zékek, mint a kihagyottak 
névjegyzékei f. év i m ájus hó 5 - tő l  
m ájus hó 29-ig bezárólag naponként

D E U T S C H
czipőr aljtára Szabadija, főtér 1 szám.

A L B E R T
GyermeK fűzős cipó

barna v. fekete.

d. e. 8 órától 12 óráig, d. u. 2-től 
6 óráig, kivéve a vasár- és ünnep
napokat, a városháza tanácstermében 
közszemlére lesznek kitéve.

A névjegyzékek kiigazítása iránti 
felszálalások f. évi május hó 5-től 
15-ig a polgármesteri hivatalban 
adandók be, az ezekre tett észrevé
telek pedig május hó 16 tói 25-ig 
ugyancsak a polgármesteri hivatalban 
lesznek benyújthatók.

A felszólalásokat úgy az ezekre 
tett észrevételeket úgy Írásban, mint 
szóban lehet előterjeszteni.

Szabadkán 1905. évi április hó 
15-én tartott választmányi ülésből.

Dr. B író K áro ly
polgármester, 

m int közpv elnök.

28833. H. M. számhoz.
XIV./1905.

Pályázati hirdetmény.
Gróf Reichenbach-Lessonitz Vilmos 
által rokkant tengerészek segélye

zésére létesített alapítványra.

A trieszti cs. és kir. tengerész 
kerületi parancsnokság pályázatot 
hirdet a fentnevezett alapítvány jö
vedelméből 1905. évi január 1-től 
számitandólag adományozandó egy 
évi 100 korona segélydij élvezetével 
járó alapítványi helyre.

Ezen alapítványra első sorban az 
1864-ik évi május 9-iki helgolandi 
tengeri ütközetben rokkanttá váltak, 
valamint az ugyan ezen alkalommal 
elesettek özvegyei és árvái; — ilye
nek hiányában valamely későbbi ten
geri ütközetben rokkanttá váltak, il
letőleg elesettek özvegyei és árvái 
bírnak igénynyel.

Felhivatnak tehát az igényjogo
sultak, hogy a szükséges igazoló ok
mányokkal felszerelt pályázati folya
modványaikat fo ly ó  év i m áju s hó 
15- lg  a trieszti cs. és kir. tengerész 
kér. parancsnokságnál nyújtsák be.

A folyamodó szegénységi, vagy 
helyhatósági bizonyitványnyal tar
tozik igazolni, hogy vagyontalan sze
gény és segélyre szorul.

egnagyobb 
V á la s z tó !

Valódi Goodyear „VHág-czipő a jeletiHor 
elismert legjobb cipója.

28833. H. M. számhoz.
XIV./190B.

Pályázati hirdetmény.
Báró Wüllerstorf-Urbair Bernét ellen
tengernagy által két szegény beteg 
tengerész katona segélyezésére lé

tesített alapítványra.
A »Mária Anna Császárné* ala

pítványi bizottság pályázatot hirdet 
a fentnevezett alapítvány jövedelmé
ből két szegény beteg tengerész ka
tona között az 1905. évben kiosz
tásra kerülő 140 — 140 koronás se
gélyre.

Az alapítványra oly tengerész ka
tonák bírnak igénynyel, kik a cs. 
és kir. hadi tengerészet kötelékéből 
tényleges katonai szolgálatuk alatt 
keletkezett betegség miatt, ellátási 
igény nélkül bocsátattak el.

Az alapítványi segély a folyamo
dók közül a két legérdemesebbnek 
egy évre adományoztatik és augusz
tus hó 10-én, mint az alapitó halá
lának évfordulóján fizettetik ki. Azon 
körülmény, hogy valaki ezen ala
pítvány jótéteményében már része
sült, a segélydijnak újbóli elnyerését 
nem zárja ki.

Felhivalnak tehát azon igényjogo
sultak, hogy a szükséges igazoló ok
mányokkal felszerelt pályázati folya
modványaikat fo ly ó  év i ju l iu s  hó  
1-Ig a trieszti cs. és kir. tengerész ke
rületi parancsnoksághoz nyújtsák be.

A folyamodó által igazolandó:
1., hogy a cs. és kir. hadi tenge

részet kötelékéből tényleges katonai 
szolgálata alatt keletkezeit betegség 
miatt ellátási igény nélkül bocsát
tatott el.

2., hogy vagyontalan szegény és 
segélyre szorul.

Ezen utóbbi körülmény szegény
ségi vagy helyhatósági bizonyitvány
nyal igazolandó.

Julius 1-én túl beérkező folyamod
ványok nem vétetnek figyelembe.

• . fry

7716/1905. tan. sz.

Hirdetmény.
Szabadka sz. kir. város tanácsa 

ezennel közhíré teszi, hogy a nyom
dai munkák szállítására három évi 
időtartamra f  évi május hó 6-án d. 
e. 9 órakor a gazdasági ügyosztályban 
zárt ajánlati verseny fog tartatni.

Ovadékképen 1000 kor. teendő le.
A zárt ajánlatok a fent kitett na

pon d e. 9 óráig nyújtandók be az 
iktató hivatalba. Egyéb árlejtósi fel
tételek a gazdasági ügyosztályba a 
hivatalos órák alatt tekinthetők meg.

Kelt Szabadkán, 1905. évi május 
hó 1-én.

A v á r o s i ta n á cs .

Egressy Dainjanich-utca
MF* sa r o k  h á z  "7®||

E L A D Ó .
Bővebbet a tulajdonosnál.

E g y  j ó k a r b a n
le v ő

m e g v é te lr e  k e r e s te t ik .
Cím a kiadóhivatalban.

Bercsényi-utcában —  Pukkel korcs
mával átellenben

egy telek
melyen 4 lakás van 200 négyszögöl 
udvarral, szabad kézből, kedvező 
fizetési feltételek mellett e la d ó . 

Cim a kiadóhivatalban.

9

Ceáoy fűzős cipő
fekete v. barna.

Férfi czugos tartós f t .  2-50

Férfi fÜZÖS Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxcipő „

T iszti CÍpO borjubörböl »> 4  75
Goodayer varrott.

Férfi fűzős cipő bői, elegáns 4. 

Férfi fűz. cipő Chevrauból 5 50
Goodyear varrott

Férfi hegymászó cipő ,, 6.75

• 'I

Női czugos cipő f t .  J 

Női fűzős Cipő, tartós „  1 

Női gombos cipő, fekete „  3 ’ -  

NÖi fÜZÖS Cipő, barnabőrből „  3 —

Női fe l Cipő fekete bőrből „  2 —

NŐI fél Cipő barnabörböl ,, 2*25

NŐI fÜZÖS Cipő Chevrauból „  4 ‘45  
Goodyear varrott, elegáns, sikkes.
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Clegatis! Olcsó! 
Boni ipar!A.' • •'• . ?»• <

piVatos formáH! jó  anyag Tartós ig KiVáló minőség!

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




