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Szabadka egészségü gye.
A közigazgatási bizottság teg

napi ülésének esem ényei hom á
lyos betekintést engedtek azon 
tervekbe,’' mélyek a város mai 
hatósága csendben készit elő. 
Nagyszabásúak ezek a tervek, 
s városunk legfontosabb érde
keit J á z  egészségügyet érdeklik 
Nem “zajjal dolgozik a hatóság, 
hanem  csendes m egfontoltság
gal é s  úgy, hogy m indekelött 
az anyagi eszközöket szerezze 
meg terveinek m egvalósításához. 
És ézert irt Unkájában fokjelembe 
veszi m indazon ídöMványokat, 
melyek, bárm ely oldalról ered
tek is, egészségügyünk érdeké
ben láttak napfényt.

Csak nem rég tapasztaltuk, 
hogy a külterületi orvosi állá
sok szervezésével oly fontos 
szükségletet elégített ki, am ely
nek kielégítése bizonyára elő 
fogja m ozdítani a külterületi 
kétségbeejtöleg rossz egészség- 
ügyi viszonyok javulását. Hogy 
ez jó hatással lesz a belterület 
egészségügyi viszonyaira is, azt 
fejtegetni fölösleges.

De ezen kívül még szám os 
terv várja a közeli megvalÖsi- 
tást, melyek közül első helyen 
csak a város általános kövezé
sét említjük, kapcsolatban a
város csatornázásával. Mindkét újításnak, sokkal nagyobb, mint 
terv készen van és Icglclkiisme- bármely m ás városban. Ez a 
retesebb tanulm ányozás tárgyát tisztaság ná lunk  a tüdövész el
képezi, hogy az anyagi eszkö- leni óvszer szám ba megy, amire 
zök biztosításának pillanatában pedig nagy szükség van, m ert 
ne egy általánosságban kidolgo- hiszen tudjuk, hogy Szabadka
zott terv álljon rendelkezésre, 
hanem  olyan, amely m inden 
részletében kifogástalan és váro
sunk viszonyainak tudatosan j fontos még a z a z  intézkedés is, 
megfelelő legyen.

A kövezési program ul részle
ges m egvalósításának m ár m a 
tanúja lehet a város lakossága. 
A Kállay utca, K ossuth-utca és 
főtér uj kövezése egy sor eddig 
kövezetlen utcának a kövezését
biztosította anélkül, hogy ez á l-(kü lön  terheket nem  rótt a vá-
tal a lakosságra különös terhek | ros lakosságára, hanem  ellen
hárultak volna. Hogy ezzel az,kezöleg  ezek dacára is csök-
eddig kövezetlen utcák egész
ségügyi viszonyai javulnak, az 
bizonyos, de javulni fognak ezen 
utcák környékeinek egészség- 
ügyi viszonyai is. Az ú jonnan  
kövezett utcák tisztasága nehe
zebbé teszi az infekciót, de m ás
részt a tisztaság a környék lako
sait a rra  fogja erkölcsileg kény- 
szeriteni, hogy a saját környe
zetük tisztaságára jobban  ügyel
jenek.

Érdekes kérdés volt eddig a 
külső városrészek tisztán ta r
tása. Szinte fölöslegesnek ta r
tották, hogy a civilizálatlanabb 
k ü ls ő v e lb irp  városrészek tisz
tán  ta rtá sá rani}>ulönös figyelmet Tudor dr. Helyettes elnökök: Jójárt 
fordítsanak. Ne-Vn is akartak el- Aánoo óo Maroaokovics Imre; Jegy
hinni, hogy ezzel a kérdéssel 
behatóan foglalkozni is lehel. 
K ihordani az udvarokból a trá 
gyát, elsöpörtistni a tu la jdono
sokkal a ház elöttröl a szem e
tet, ezt tartották eldoradói ál
lapotnak.

És ime tegnap kitűnt, hogy 
a polgárm ester ennyit nem  tart 
elégségesnek. G ondoskodott ar
ról, hogy ezen külváros részek 
főutcáinak seprése, tisztán ta r
tása biztositva legyen úgy, am int 
eddig nem volt és am int eddig 
nem  is kivánták. Ezentúl se p 
rőgépek tiszdtják  azokat az u ta 
kat is, amelyek eddig az utca
seprő seprőjét is csak ünnep
kor ism erték meg.

Nagy a fontossága ennek az

ORSZÁGGYŰLÉS.
A k ép viselő im  ülése.

I — S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .

Budapest, május 12.
A mai ülésen borítékba zárják a 

tegnap elfogadott feliratot. A kézbe
sítés módja dolgában az ülés előtt 
fél óráig tartott tanácskozás volt az 
elnöki szobában. Úgy határoztak, 
hogy a feliratot a rendes utón, a 
miniszterelnök utján juttatják a 
királyhoz.

Az ülést, különben az elnök há- 
loitinegyed tizenegy órakor nyitotta 
meg. Rátkay László a gazdasági és 
Simonyi-Semadam Sándor a köz- 
igazgatási bizottság jelentését terjesz
tette elő, Vietorisz Miklós letette a 
bíráló bizottsági tagsági esküt és a 
feliratot készítették elő a bécsi útra 
Ezután került a sor a szakbizottsá
gok megválasztására, mely előtt öt 
perces szünet volt. A titkos szavazás 
eredménye szerint a Ház bizottságai 
igy alakultak meg:

Föidmivelésügyi bizottság: (27 tag) 
mely az épitési szabályrende- Balogh Mihály, gróf Batthány Zsig-

az országban leginkább van ezen 
betegségiül inficiálva.

De egészségügyi szem pontból

letet a szegedi-utra vonatkozó
lag megváltoztatja.

Hogy sok utca kapott csa
tornázást ú jabban, azt elősorolni 
fölösleges.

Mindez pedig nem csak hogy

kenthetik az észszerű gazdál
kodás eredm ényeképen azt a 
sokat és sokszor fölöslegesen 
emlegetett domesztikát.

Haladunk tehát. És pedig az 
egyedül helyes utón haladunk, 
am iért a közigazgatási bizottság 
tegnapi ülésén elism eréssel is 
adóztak Biró Károly polgárm es
ternek és a város tanácsának.

Az újvidéki választás. Az újvi
déki országgyűlési képviselőválasztás 
f. hó 22-dikén lesz. A szavazás két 
helyen fog folyni: a városi elemi is
kolában és a szerb középiskolában. 
Az első kerület választási elnöke Bala 
Aladár dr., a másodiké Gavanszki

zfík: Tapavicz György és Kovacsevics 
Zsarkó; helyettesek: Szántó Aladár, 
és Trisler Aladár.

mond, Chernél Gyula, Csinyi Sán
dor, Farkas Abrahám, Farkas Jó
zsef, Förster OLtó Gyárfás Endre, 
Justh Ferenc, gróf Károlyi Sándor, 
Kiss Pál, Laehne Hugó, Lónyay 
Géza, Marjay Péter, Miksa Imre, 
Molnár Ákos. Nedecey János, Oszt- 
rolucky Miklós, Papp Elek, Putnoky 
Mór, Ragályi Béla, Rauchbauer Nán
dor, Rigó Ferenc, Szilassy Zoltán, 
Szluha István, Uray Jmre, Világhy 
Gyula,

Függő államadósságokat ellenőrző 
bizottság: (6 tag.) Rendes tagok: 
Blaskovich Sándor, Buzáth Ferenc, 
Kállay Lipót, Lukáts Gyula. Póttagot: 
Milekics Ciril. Szakács Zoltán.

Igazságügyi bizottság: (29 tag.) 
Bakonyi Samu, Bernáth Béla, Bittó 
Dénes, Bizony Ákos, Darányi Ferenc, 
Dömötör Mihály, Endrey Gyula, Eöt
vös Károly, Ferenczy Géza, Günther 
Antal, Haviár Dániel, Holló Lajos 
Horváth Gyula, Jssekutz Győző, Jan- 
kovics Marcell, Kapotsífy Jenő, Keller 
István, Lányi Bertalan, Molec Dani, 
Nagy Sándor, Polónyi Géza, Sághy 
Gyula, Schmidt Károly, Ohnuuyi 
Semadam Sándor, Szremcsányi Jenő,
Szivák Imre, Tomasics Miklós, Vancsó 
Gyula, Visontai Soma.

Kérvényi bizottság: (21 tag), Artim 
Mihály, Barabás Béla, Bene István, 
gróf Benyovszky Móric, Boda Vilmos, 
Botka Béla, Bruckner Vilmos, gróf 
Hadik Béla, Horváth Gyula, Kállay 
Ubul, Lator Sándor, Morzsányi Ká
roly, Nedeljkovics Tivadar, Pap Zol
tán, Rajk Aladár, Révai Mór, Szluha 
János, gróf Teleki Pál, Trubinyi Já
nos, Váradi Imre, Varga Károly.

Közgazdasági bizottság: (31 tag), 
gróf Andrássy Tivadar, gróf Apponyi 
Albert, Baross János, Barta Ödön, 
gróf Batthyány Tivadar, gróf Bethlen 
István, Brázay Zoltán, Darányi Ignác, 
Dedovics György, Eitner Zsigmond, 
Giesswein Sándor, gróf Hadik Já
nos, báró Kaas Ivor, Kabós Ferenc, 
Kelemen Samu, Kossuth Ferencz, 
Krasznay Ferenc, Lázár Pái, Mezőssy 
Béla, Nagy Emil, Nagy Ferenc, Nei- 
szidler Károly, Nyáry Béla, Pisztóry 
Mór, Hósenberg Gyula, Sándor Pál, 
Szabó Kálmán, Szemere Huba, gróf
Zichy Jenő, gróf Zichy Vladimir, gróf 
Zselenszky Róbert.

Közigazgatási bizottság: (29 tag) 
Babó Mihály. Baross Jusztin, Bene-

Hí özet megnyitás!
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(lek János, Boncza Miklós, Buzáth 
Ferencz, Gulner Gyula, Gyapay Pál, 
gróf Hadik Béla, Hammesberg László,
Haydin Imre, Hellebronth Géza, Henc 
Károly, Horváth József, Kálmán Ru
dolf, Kende Péter, Kovács Ernő, 
Kun Árpád, Kuszka István, Meskó 
László, Molnár Albert, Návay Lajos, 
Nyegre László, Patyánszky Elek, Sza
kács Zoltán, Szász Zsombor, báró 
Szentkereszty György, Szontágh An
dor, Thaly László, Zakariás János.

Közlekedésügyi bizottság: (26 tag) 
Dániel László, gróf Esterházy Mihály 
Fernbach Károly, Holcer János, Je
szenszky Ferenc, Kacskovics Géza, 
gróf Károlyi Mihály, Kovács Gyula, 
Kovács Pál, Kovacsevics István, Ku- 
binyi Márton, Lurtz Károly, Melzer 
Vilmos, Molnár Jenő, Mukits Simon, 
Nessy Pál, Pogány Lajos, Polcner 
Jenő,Sümegi Vilmos, Sturmán György, 
Szentiványi Gyula, Török Bertalan, 
Trubinyi János, Várady Károly, Za
nella Richárd., Zsámbokréthy Emil.

Tragikus viszontlátás.
A gyermeki’ szeretetnek egy meg

rendítő és egyben megkapó megnyi
latkozását látjuk abban a tragédiá
ban, mely Marcifalván egy temes- 
megyei községben történt.

Diener Mária egy viruló szépségű 
leány Amerikában lakó rokonai un
szolására három évvel ezelőtt az uj 
világba ment, hogy ott magának 
némi pénzmagot szerezzen és hogy 
szüleit és kiskorú testvéreit onnan 
támogathassa.

Mikor kijött Amerikába, azonnal 
kapott alkalmazást, ahol olyan szé
pen keresett, hogy a maga számára 
megtakarított dollárokon felül mindig 
jutott annyi, hogy az otthonlevőknek 
is juttatott időről időre pénzbeli 
támogatást.

Számítása igen szépen beütött. 
Összegyűjtve volt már néhány ezer 
dollár készpénze, amelylyel — úgy 
vélte — hazamegy és részben szülei 
felsegélyezésére, résiben pedig a 
maga hozományára fogja a meg
takarított összeget fordítani.

A múlt hónap közepén el is in
dult Amerikából, hogy három esz
tendei távoliét után viszontláthassa 
szüleit és testvéreit. Meglepetést 
akart nekik szerezni, azért nem is 
értesítette őket hazajöveteléről, ha
nem váratlanul szerette volna szüleit 
megörvendeztetni.

Hogy jó színben láthassák öt szü
lei viszont, a jólelkü gyermek a ten
geri ut kipihenésére még néhány 
napig szórakozott Hamburgban és 
onnan egyenesen jött a szükebb ha
zája felé.

Tegnap már Temesváron volt és 
délután hazaérkezett Marcifalvára. 
Már belépett a szülei ház küszöbére, 
ahonnan egy megrendítő jelenetnek 
volt szemtanúja.

A leány édesanyja nagybetegen 
feküdt és már utolsókat vonaglott. 
A plébános éppen az utolsó kenetet 
adta rá, mig a leány atyja és a 
gyermekek zokogva térdepeltek a

halálos ágynál. A leány elájult és a 
keserű viszontlátásra szivgörcsöket 
kapott úgy hogy a temesvári kór
házba kellett őt szállítani. Itt kons
tatálták még azt is, hogy a szeren- 
csétlen teremtés elvesztette beszé 
lőképességét és hogy elméje teljesen 
elborult.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár óa rauzeum. Nyitva 

jie rd á n  é t  aiom batou délután 3-tól 6-ig 
Vavárnap délelő tt •  tői 12-ig.

H á ja s  14, 15. 15. Országon vásár S za
badkán.

Május SÍ. A szabadkai gazdakör köz
gyűlése saját helyiségében.Májai 28* U nngvsrseny a főgimnáziumban

M ájus 81. A szabadkai tanítói ikráikor 
ülése d. e. 9 órakor a központi elemi is
kola díszterm ében.

J u n lu s  hó 12-én a M agyarországi Fa- 
munkaaDk S zabadkai Szakcsoportjának arán- 
előadáaaal egybekö tö tt táncvignlm a a Hun
gáriában,

— Személyi h ír. Dr. Biró Károly 
polgármester ma reggel Kalocsára 
utazott, honnan az esti vonattal ér
kezett vissza.

— Anyakönyvi kinevezések. A
belügyminiszter Bács-Bodrog-megye 
területéhez tartozó bács borsódi 
anyakönyvi kerületbe Grünfelder Já
nos községi írnokot, a bajmokiba 
Kókay Károly segédjegyzőt és a 
begecsibe Gaisin Tamás községi ir 
nokot anyakönyvvezető helyettesekké 
nevezte ki.

— Fagyos szentek. Jóformán át 
menet nélkül léptünk át a télből a 
nyárba, a tavaszt nem is éreztük 
az ő langyos olvasztó szelével, rügy
fakasztó, lassankint felmelegedő nap
sugaraival. A jó  időben azonban  
nem lehet hinni addig, mig a fagyos 
szentek napjai, a Szervác, a Pongrác 
és a Bonifác el nem múltak. Ősidők 
óta tett megfigyelésen alapszik, hogy 
ezek a napok hidegek, esősek és sok
szor fagygyal járók szoktak lenni és 
csak azért sóhajtozik a gazda, hogy 
ezek minden baj nélkül elmúljanak, 
ne hozzanak valami galibát, akkor 
azután nyugodtabban nézhet a ter
més elé. Ma volt az első fagyos 
szent, de nagyobb hideget nem ho
zott. Borús volt az idő, a tartós 
esőt, a mire pedig nagy szükség 
volna, a mi környékünkben még 
mindig nélkülözi a termő föld

— Katonai szemle. Drachen- 
chorsti Drachsel Frigyes ezredes, a 
86. gyalogezred parancsnoka e hó 
14-én érkezik Szabadkára, hogy az 
ezrednek itt állomásozó zászlóalja 
felett szemlét tartson.

— A szabadkai lelkes honleá
nyok. Honleányi érzelmüknek gyö
nyörű tanujelét adták a helybeli 
polgári leányiskola IV. osztályának 
növendékei. Gyűjtést indítottak meg 
maguk között, hogy 11. Rákóci Fe
rencnek Rodostóban nyugvó szent 
hamvai fölé koszorút helyezhessenek. 
A lelkesedés azt eredményezte, hogy 
a tekintélyes összeget képviselő gyűj
tésből óriási koszorút készíttetnek 
csupán magyar földön termő virá
gokból. A koszorút az osztály egyik 
növendéke, Rothmann Ilonka fogja

' a sírra helyezni, aki szüleivel néhány 
hét múlva törökországi útra indul.
A lelkes növendékek azt is elhatá
rozták, hogy ozentul minden évben 
friss virágokat küldenek a nagy 
szabadsághős sírjára mindaddig, mig 
a drága porok a haza földjébe nem 
lesznek áthelyezve.

— Szilágyi Dezső szobra. A
Szilágyi községben emelendő Szilágyi 
Dezső szobra ügyében a megyei 
főispán e héten végleges megállapo
dásra jutott Teltsch Ede szobrász- 
szál, aki a szobrot 6000 koronáért 
készíti el.

— A Bácsmegyei Kör közgyű
lése. A Bácsmegyei Kör e hó 20-án 
tartja ezidei közgyűlését. Előző na
pon a választmány tart ülést. A 
közgyűlés tárgysorozata ez: 1. Meg
nyitó 2. Jelentés a kör évi műkö
déséről. 3. Érintethetlen értékpapír 
alap álladéka. 4. Pénztári jelentés.
5. Számvizsgáló bizottság jelentése.
6. Tisztujitás 7. Zárszó.

— Szinészházasság. Boda Fe
renc Nádasy József társulatának te
noristája szombaton, e hó í 4 én eskü- 

I szik örök hűséget Katona Emíliának, 
Fe8letich Andor gróf, a vidéki szí
nészet főfelügyelője sógornőjének 
Battonyán. A jegyesek tavaly télen 
mindketten a szabadkai társulat tag
jai voltak.

— Orosz kém Újvidéken. Újvi
déken néhány nappal ezelőtt egy 
Szabolovszky Péter nevű állítólagos 
orosz diák járt, akit kémkedéssel 
gyanúsítanak, Szabolovszky beutazta 
Szerbiát, Ó-Szerbiát, Macedóniát s 
mindenütt fónyképfölvételeket készí
tek. A minap Újvidéken járt és ott 
csinált fényképfölvételeket. Két tiszt 
erre a Fehér hajó-szállóban levő la
kására ment s ott kutatást tartott. 
A tisztek elvették fotografáló gépét 
és fényképeit, közöttük több képűt 
a péterváradi várról. Az orosz diák 
a béosi orosz nagykövethez távira
tozott elégtételért.

— Bajai mérnök Viadivosztok- 
ban. Szentgáli Antal bajai születésű 
mérnök, aki a háború kitörése előtt a 
mandzsuriai vasutak építésénél volt 
alkalmazva s azután visszatért Ma
gyarországba, három héttel ezelőtt 
ismét utrakelt Vladivosztokba, ahol 
egy dúsgazdag amerikai vállalkozó
val a kikötő építkezéséhez szükséges 
kövek szállítására kötöttek már ré
gebben szerződést Szentgálitól a 
mai postával érkezett egyik buda
pesti ismerőséhez levél, amelyben 
azt írja, hogy 3 heti utazás után 
minden baj nélkül eljutott Char- 
binba, ahonnan 2—3 nap múlva 
érkezik Vladivosztokba.

— A keceli postnrablás tettesei 
már a kalocsai ügyészség börtöné
ben várják büntetésüket. László Géza 
rendőrkapitány Brestyánszky Miklós 
jegyző kíséretében ma érkezett vissza 
Szabadkára, miután a helyszínén a 
feltalált postaszekrényt átviszgálták 
és a tetteseket újból kihallgatták, 
akik most már töredelmes vallomást 
is tettek. Idb. Barna Mihály, fia 
György és Beretvás Kovács József a 
főtettesek, továbbá bűntársaik Be- 
retvásnak neje és Barna János, mind 
az öten át lettek adva az ügyész- 

i ségnek. Az elásott postaszekrényben

értékeket nem találtak, de azért az 
egész kár, az összes költségek és a 
kitűzött jutalom is megtérül a jó 
módú főtettes vagyonából.

— Körözött anyaköny vvezetö
A zentai bíróság körözést adott ki 
Tésits Pál volt zentai helyettes anya
könyvvezető ellen, aki több rendbeli 
szabálytalanság elkövetése után meg
szökött.

— Anyakönyvi hírek. Halottak. 
Vojnics T. Mihály 4 hó, Basics P. 
Gyula 2 hó, Boros Gábor 61 év, 
Jenovai Mátyás 24 év, Balog Jánosné 
61 év, Takács János 29 év, Osztro- 
gonac Jakab 23 év. Született: 13, 4 
fiú, 9 leány. Eljegyzés: Steinitz Em 
mil—Wolf Jolán, Brancsits Szvetozár 
—Aradszki Danica.

— Egy válóper vége. Sokszor 
tapasztalják a válóperek tudós bírái, 
hogy mily jelentéktelen események 
a szülőokai annak az ♦engesztelhe
tetlen gyűlöletnek*, mely a házasfe
leket elidegeníti egymástól. A közel
múltban is érdekes példája játszó
dott le a >kölcsönös gyűlölet* alap
ián megindult ilyen válóperek egyi
kének. A talán kissé túlságosan ta
karékos asszonyka összezördült fér- 
jeurával, a „könnyelmű játékossal1', 
ki szerény jövedelmüket könnyelmű 
játékra pocsékolja. Az oaztálysors- 
játékon próbált ugyanis szerencsét 
a férj, de bizony a szerencse hosz- 
szabb időn át nem igen mosolygott 
rá. Az összekoccanásból komoly há
ború keletkezett, a házasfelek kü
lönváltak és már az utolsó tárgyalás 
folyt a házasság felbontására. Már 
már az Ítélet kimondására került a 
sor, midőn úgyszólván az utolsó pil
lanatban örvendetes hir érkezett a 
férj számára. A kiváló szerencsé
jéről közismert Gaedicke A. buda
pesti bankház közölte vele, hogy 

i osztálysorsjegyére nagy nyeremény 
esett. Könnyen elképzelhető, hogy 
az örvendetes hir hallatára a hara
gos asszonyka engesztelő boldogság
gal borult a „játékos" karjaiba.

Innen onnan.
A kévéházban egy fiatalember a 

főpincért hívja, aki azonnal meg is 
jelenik.

Az egyik: No Károly . . . Nini, 
milyen jól néz ki maga. (Leereszke
dően ) Maga hízik. Egész pocakja 
van . . .  Hát, igen — van egy uzsonna 
kávé, nyolc cigaretta és két, vagy 
három . . . nem tudom bizonyosan 
mondjuk, hogy három sütemény.

A másik: Negyvenegy kremásan.
Az egyik: Negyvenegy? Mondjuk, 

hogy ötven a borravalóval . . .
A másik: Kremássan. (Vár.)
Az egyik: Jól van . . . majd leg

közelebb. Most nincs nálam apró
pénz . . . csak írja fel.

A másik: Sajnálom, de még a 
múlt hónapról is van egy kis dife- 
renciánk.

Az egyik: Igen? No hiszen éppen 
szólni akartam, hogy Írja össze mivel 
tartozom. Majd holnap aztán ezzel 
együtt.

A másik: K-'rem a múlt havit 
most nem is kérem, de a mait, ahoz 
ragaszkodnom kell . . . Igazán nem 
mehetek tovább.

j)r. Jíeiszler 1  orVostudor
izgyógyinthete

S z a b a d k  a, M á r ia - T r íz ia  park, Vasút mellett

Gyógymódok
Villanyozás, továbbá orvosi torna

Telefon 2 1 1 . sz. 
Prospectus *

Javalv* van: az idegbctegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél. 
A légző szervek betegségénél; tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
es köszvénynél. Mérsékelt árak. Nyáron át frissítő fürdők.
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Az egyik: Érdekes ember maga. 
Hiszen mondom, hogy legközelebb .. 
majd holnap. Micsoda bizalmatlan 
ság ez ?

Egy harmadik: (Most érkezik). Mi 
az, miről van szó?

Az egyik: Semmi . . . Egy kis fel
irati vita . . . ** *

Lapunk egyik barátja juttatta hoz
zánk ezt a kis vidám epizódot, mely
nek hőse egy közszeretetben álló, 
vidám városi orvosunk volt. Az or
vos szénát vásárolt a lovai számára 
s az eladó, ki bizonyára kedveskedni 
óhajtott vevőjének, a lehető legko
molyabb előzékenységgel kérdezte:

— Saját céljaira parancsolja or
vos ur a szénát ?

Az orvos a maga kedélyességével 
nem ütközött meg ezen a furcsa 
előzékenységen, hanem nem kevésbé 
meggyőző hangon mondta:

— Egyelőre még csak a lovam
nak kell a széna. Én még a pecse
nyénél tartok.

T Á V IR A T O K
Elgázolt kerékpáros.

Barcs, május 13. Végh István 
somogy-zombori pályafelügyelő So- 
mogy-Szob és Csurgó állomások 
között kerékpáron ment a pályates
tet megtekinteni. Már közel járt a 
csurgói állomáshoz, midőn észre
vette, hogy a gyorsvonat teljes se
bességgel jön vele szemben. Az idő 
rövidsége és az ijedtség miatt már 
nem bírta a szerencsétlen kerék
párját megállítani és a gyorsvonat 
keresztülment rajta, testét darabokra 
szaggatva. Özvegye és több árvája 
gyászolja.

Az orosz forradalom
Nisnlj-Novgorod, máj. 12. Gres- 

ner csendőralezredest, aki éjfél kö
rül tért haza a színházból, lakásá
nak kapuja előtt revolverrel agyon
lőtték. A ház őrzőjét súlyosan meg
sebesítették. A gyilkost letartóztat
ták. Nikiforov nevű nemes embernek 
mondja magát.

Szcsacslu, május 12. (Lonsza 
kormányzóság., Tegnap éjjel fegyve
res emberek merényletet követtek 
el a 4. doni kozákezred puskapo
rostára ellen látszólag ama szán
dékkal, hogy azt légberöpitsék. A 
tetteseknek, erélyes üldöztetésük da
cára, is sikerült elmenekülniük.
A paraszt-párt megalakítása.

Budapest, május 12. A képviselő
háznak lesz ezentúl paraszt-pártja 
is. Tegnap pendítette meg ezt az 
eszmét Achim András, amely eszme 
igen jó hatást keltett a cizmás kép
viselők sorában. — Már ma rög
tönzött értekezletet is tartottak. — 
Achim András, Csányi Sándor, Ma
kai Zsigmond, Schriffert József, ezek 
lennének a paraszt-párt tagjai. Az 
értekezletükön elhatározták, hogy 
több képviselőt fognak felszólítani, 
hogy lépjen be a paraszt-pártba.

Általános sztrájk.
Eszék, május 12. Mig a helyzet 

Eszéken mindinkább javul és hétfőn 
valószínűleg minden munkás abba
hagyja a sztrájkot, ma az Eszék

közelében lévő normancii francia fü- 
részmüben általános munkás-sztrájk 
keletkezett. A sztrájkolók 10 20 
%  béremelést és rövidebb munka
időt követelnek. A csendőrséget 
megerősítették. Zspic alispán Eszék
ről a helyszínére ment, hogy köz
benjárjon a sztrájk megszüntetésé
ben. Tienc igazgató nem akar a 
munkások követeléseinek eleget ten
ni, mert — úgymond — azok min 
dig meg voltak elégedve és a sztráj
kot idegen bujtogatók idézték elő.

Mihalovics főispán elnöklésével ma 
tanácskozás volt, amelyen arról volt 
szó, hogy milyen intézkedéseket te
gyenek az egész megyében elterjedő 
munkás sztrájkkal szemben. A ren
det nem zavarták meg. A helyi fő 
bujtogatók közül ötöt letartóztattak 
és illetőségi helyükre toloncoltatták.

Temesvár, máj. 12. Az épitő- 
munkások sztrájkja még mindig tart, 
sőt nagyobbodik. A temesvári szo
cialisták egyik vezetője kitartásra 
biztatta a sztrátkolókat azon ígérettel, 
hogy hétfőn a nyomdászok és számos 
más iparág is csatlakozik a sztráj- 
kolókhoz. így általános sztrájkra van 
kilátás, a főkapitányság mindent 
elkövet ennek elhárítására.

Nagy városi sikkasztás.
Karcag május 12. Óriási sikkasz

tás nyomára jöttek rá a város keze
lésében levő téglagyárban. 1Ö0.000 
korona hiányt fedeztek fel. A sikkasz
tást öt év óta folytatták. A bűnvádi 
följelentést megtették szentesi Tóth 
Kálmán polgármester, Vad Sándor 
közbirtokossági elnök és Szilágyi 
János közbirtokossági pénztárnok 
ellen. Az utóbbit hir szerint már le 
is tartóztatták. Az ügyet Hajdú Béla 
vizsgálóbíró vezeti. A sikkasztás hire 
óriási szenzációt keltett a városban.
Öugyilkosság a liuszárlakta- 

nyábau.
Budapest, május 12. A József fő

herceg honvédhuszárlaktanyában ma 
éjjel öngyilkosság történt. Bállá Jó
zsef huszártizedes egy félreeső helyen 
felakasztotta magát. Az öngyilkossá
got éjjel két órakor követte el és 
amikor észrevették, még ólt, a mentő
ket hívták ki hozzája, demireazok meg
érkeztek, az öngyilkos káplár már meg
halt. Mi lehetett öngyilkosságának oka, 
nem tudják, mert semmiféle írást 
nem hagyott és senkivel baja nem 
volt. Pontos és kötelességtudó altiszt 
volt, kit fölebbvalói szerettek.

TANUGY.
Tanítói járásköri illés. Folyó 

évi május hó 31-én d. e. 9 órakor 
a szabadkai központi közs. el. nép
iskola dísztermében tartja köri ülé
sét a járiskör a következő tárgyso
rozat mellett. Elnöki megnyitó. Gya
korlati tanítás s ennek elbírálása. 
„Az izkolapadról egészségügyi tekin 
tetben." Szabad előadás, tartja dr. 
Novák József tiszti orvos. A köz 
ponti elnökség által 168/2904. sz. a. 
megküldött „ABC és olvasókönyv" 
megbirálása. A központi elnökség 
által 26/1905. sz. a. küldött tételek 
tárgyalása, a) „A népiskolába járó

gyermek ö$ztönszerü utánzó és te
remtő munkásságának felhasználása 
a nevelésben és tanításban." b) „A 
tanitóegyosületi élet fejlesztése." c) 
„A népnevelési egyesületek." d) Egy
séges népiskolai törvény." A központi 
elnökség 252/1905. sz. a. kelt á t
irata a M. T. Orsz. Bizottságának a 
közoktatásügyi uj törvényjavaslatra 
vonatkozó „Memorandum" tárgyában 
„Toldi Miklós a paedagógiában és 
népiskolában." Értekezés, tarta Han- 
delszmann Antal tanító. A pénztáros 
jelentése a köri pénztár állapotáról, 
intézkedések a megyei tanitóegyesü- 
leti közgyűlés alkalmából előforduló 
teendők tárgyában. Esetleges indít
ványok. Tisztujitás. Kérem a t. tag
társakat, hogy az 5. 9. 10. sz. téte
lekre vonatkozó véleményeiket javas
lataikat, indítványaikat írásban ha
tározati javaslat alakjában (rövide
sen s nem értekezésszerüleg) hozzám 
f. hó 25 éig méltóztassók elküldeni, 
ezéltal azonban nincs kizárva a be
küldendő értekezések tárgyalása sem. 
Úgyszintén kérem szíveskedjenek f. 
hó 20-ig jelentkezni a gyakorlati ta
nításra. A központi elnökség 26/1905 
sz. átirata értelmében bátorkodom 
a t. tagtársakat még a következőkre 
felszólítani: szíveskedjenek hátralé
kos tagdijaikat mielőbb Sztipies An
drás köri pénztáros úrhoz (szt györ- 
gyi iskola) beküldeni, vagy ameny- 
nyiben ezt jelenleg nem tennék, írás
beli ígéretüket a fizetés teljesítésére 
a köri ülés napjáig hozzám terjesz- 
szék be. Értesítsenek továbbá arról 
— lehetőleg mielőbb — hogy kik 
tagjai az „Eötvös alap“-nak s me
lyik évtől tagjai? Tagdijaikat mely 
idő pontig fizették be? Esetleges hát
ralékaikat mikor fogják fizetni? Ha 
volna olyan indítványa valamelyik 
köri tagnak, melyet a központ vá
lasztmány által óhajt tárgy altatni, a 
köri ülésen való tárgyalás céljából 
f hó 20-ig méltóztassók hozzám 
(központi közs, elemi népiskola) be
küldeni.

Kováts Mihály s. k.
jk ö r i elnök.

SPORT.
Országos football mérkőzés.

A Szabadkai Sport Egylet már 
oly sok győzelmet aratott derék 
football csapata f. hó 14 én vasár
nap d. u fél 5 órakor tartja meg 
meg az idei első országos labdarugó 
versenyét a városligeti játékpályáján 
a budapesti Fővárosi Torna Club 
jeles csapatával.

Derék egyesületünknek nagy áldo
zatok árán, minden fáradságot le
győzve, sikerült hazánk fővárosának 
ezen kitűnő c-'apatát megnyernie. E 
csapat a főváros elsőrangú és leg
kitűnőbb játékosait egyesíti magá
ban s a jelenleg is folyó bajnoki 
küzdelemben Budapest többi, ugyan
csak kitűnő csapataival szemben az 
első helyet foglalja el.

A csapat kitűnő és élvezetes ösz- 
játékot produkál s nem egyszer 
ennek köszönhették fényes győzel
müket, azonban amellett a csapat 
egyes tagjai egyénileg is képzett és 
gyakorlott játékosok.

A „Szabadkai Sport Egylet" foot
ball csapatának ezen kitűnő fővárosi 
csapattal kell Összemérni erejét és 
képességét. De bízva derék legényeink 
hosszú és szorgalmas gyakorlásában 
és tudásában reméljük, hogy újból 
egy dicsőséggel fogják öregbíteni a 
győzelmekről hires Szabadka hírnevét, 
melyhez derék football csapatunk, 
annyiszor hozzájárult.

Ezen igazán minden érdekes és

élvezetes mérkőzésre felhívjuk váro
sunk közönségét, mert ezen küzde
lemben lesz alkalma meggyőződni 
hogy csapatunk milyen reménynyel 
nézhet a legközelebbi délmagyaror
szági bajnokságban való szereplése elé.

Ü z le t
Tisztelettel értesítem a n. é. kö

zönséget, az Egressy-utcában levő jó 
hírnevű

huscsarnokoinat
május hóban

Wesselényi-utcza, Dr. Békeffy 
Gyula ur házába

(a polgári leányiskolával szemben) 
helyezem át.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve maradok tisztelettel

S e h le s in g e r  F e r e n c
mészáros.

eladó
=  ( 9 0 0 0  fo r in té r t)  =
314 négyszögöl területtel, ivó kuttal, 
közel a piachoz, napos oldalon, — 
a kertben elegáns úri lakással és 

villanyvilágítással.
Cim a kiadóhivatalban.

-- V 4

F g y  j ó k a r b a n
le v ő

* I

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

Egressy Dainjaii i eh«tea
pJAT* sa ro k  ház

E L A D Ó .
Bővebbet a tulajdonosnál.

T 0R V E N Y K E Z E S.
A polgárm ester rágalmazás! 

pere. Dr. Pleszkovits Lukács hely
beli gyakorló ügyvéd egy felszólam
lást nyújtott be a múlt évi virilis 
névjegyzék összeállítása ellen, de az 
akta valahogyan elkallódott. Plesz
kovits az akta eltűnéséért dr. Bíró 
Károly polgármestert okozta és azt 
állította a polgármesterről, hogy a 
beadványt ő miatta veszeti el. Az ügy 
a közigazgatási bizottság elé került,
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amely egyhangúlag alaptalannak nyil
vánította a polgármester megvádo
lását és felhívta dr. Bíró Károlyt, 
hogy a rágalmat büntető utón to
rolja meg. A szabadkai törvényszék 
vádtanácsa a rágalmazási perben 
beszüntető határozatot hozott, de a 
szegedi kir. tábla a felebbezés foly
tán a rágalmazás fönforgását kimon
dotta és igy Pleszkévics dr. vád alá 
lett helyezve Az érdekes bűnügyi 
tárgyalás hétfőn délelőtt lesz a hely
beli kir. törvényszék főtárgyalási ter
mében.

Felm entett szülésznő. Szerencse 
Istvánné radonováci asszony február 
4 én, egy gyermeknek adott életet, 
de a beállott komplikációk követ
keztében a gyermek azonnal, az anya 
pedig néhány óra alatt elhaltak, A 
megindított vizsgálat alapján Kovács 
Birkás Józsefné szülésznő ellen gon
datlanságból okozott emberölés vét
sége miatt az eljárást megindították 
és vád alá is helyezték. A Marián 
Miklós elnöklete alatt ma megtartott 
tárgyalás alkalmával az orvosi szak
értőkként kihallgatott dr. Váli Dezső, 
dr. Barta Antal, dr. Kertész Sándor 
és dr. Hévfy Jenő orvosok egybe
hangzóan azon véleményen voltak, 
hogy a vádlottat semmiféle mulasztás 
nem terheli, mert az elhalt saját 
vigyázatlanságának áldozata lett Dr. 
Papp Sándor kir. alügyész ezen 
vélemény folytán a vádat elejtette, 
mire a kir. törvényszék beszüntető 
határozatot hozott.

REGÉNY CSARNOK.
S ö té t  h a ta lm a k .

• > 66.
Ezeket elmondva, ismőt-a bűnügyi 

tanácsoshoz fordult, aki tekintetével 
kisérte a fiatal embert, mintha so
káig halottnak hitt fia arcát a lei
kébe akarta volna vésni, hogy lega
lább az emlékezés maradjon meg, 
ha mindez véletlenül álomnak bizo
nyult volna.

Wittgenstein ébresztette fel ábrán
dozásából, néhány szót súgva a fü
lébe.

A bűnügyi tanácsos igenlőleg in
tett s mindketten sietve távoztak a 
teremből.

Wittgensteinné és Wehlert sem 
voltak már a társaságban; ők is tá
voztak a teremből. Bizalmas társal
gásba voltak mélyedve egy kisebb 
szobában, amelyben az ünnepély zaja 
nem zavarhatta őket. E kis szobába 
a terem oldalán egy kis folyosóról 
léphettek be. A folyosóról nyíló be
járattal szemben szőnyeg ajtó volt, 
mely a háziúr lakosztályába vezetett.

Ismétlem, nagyságos asszonyom, 
szólt minden szót hangsúlyozva Weh
lert, mindkettőnk biztonságára nézve 
nagyfontosságu, hogy minél előbb

Na a á r  minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Esseiiczia-Fliiid =
caak „ K A  T O N  A - fé le *  „ k .  A . “ v é d je g y g y e i!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATONA -féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll lajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
. Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható 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.

ti ' Í-. M f  f •'

itt" W  .
V á r  Megvizsgálva és véleményezve 1 '“̂ 41

Nyomatott a kiadók Kladek ós Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

két vonhat maga után. Nem kei ült(‘ és felszerelés, Seiffert-fóle fordítható
ki a figyelmemet, hogy gondosan . .................... ...................... ...........
ügyelnek rám. A veszély közeledik.
Határozzon tehát gyorsan! Még ma 
meg kell kapnom a pénzt, hogy ma
gamat minden eshetőség ellen biz
tosíthassam.

— Még nem értem a sietséget, 
szólalt meg Wittgensteinné. Mért kel
lett akkor oly nagy nehézségek árán 
bevezetnem önt a társaságba, ha a 
helyzete anyira tarthatatlan?

— Ennek a megmagyarázása hosz- 
szadalmas lenne, szólt vállvonva Weh- 
lert, elégedjék meg azzal, hogy a 
sietésre szükségünk van.

— És ha nem adom meg önnek 
a kívánt összeget ?

— Akkor feltétlenül magammal 
rántom abba a mélységbe, amelybe 
bukom. Wittgenstein báróné nem 
fog oly ostobának gondolni engem, 
hogy oly vétekért bűnhődjem amely
nek gyümölcseit Ő már húsz éve 
élvezi.

— Ön még nem teljesítette a fő
feltételt, amelyhez a kívánt Összeg ki- 3750/905. árv. sz. 
fizetését kötötte, vágott közbe Wit-
gensteinnó, amikor ellenfelének el
szántságáról meggyőződött. .

__ a 7+ érii hocv lóvá akartam I Szabadka szab. kir. város arvaszéke
tenni azt, amit busz évvel ezelőtt ^ ő !  közhírré tétetik, hogy a néh. 
elmulasztottam? iZomborcsev.es Ferenc által, vagyon-

Ugy van! Meg ezen oldalról Áakin arvak lölsegelyezésére tett 2000
nyugodt nem leszek, a biztonságom 
nem teljes. Amig ő él aggodalommal 
nézhetek csak a jövőbe. Ezzel a fé
lelemmel teljes élettel torkig vagyok. 
Tisztázni akarom a helyzetet, bár
mibe kerüljön is.

— Jól van, hallgassa meg tehát 
javaslatodat, nagyságos asszonyom. 
A vacsora után feltűnés nélkül távo
zom: Egy óra múlva visszatérek s 
elhozom önnek a bizonyitékót, hogy 
az, akilőBkivüleíh legjöbbhnTél, már 
nem él. Akkor ön átadja nekem a 
a tízezer tallért és a számadásunk 
véglegesen ki fesz egyenlítve. Még 
csak Amerikából kap rólam ismét 
hirt. De a pénz dolgában ne csinál
jon nehézségeket. Ismétlem, hogy 
bukásom az ön bukását is maga 
után vonja.

(Folyt, köv.)

Felelőn szerkesztő:
» ü ö. 0 V I C H I .V It E 

Luptnlnjdonosok : A Z A L J  F I T Ó K 
Szerkesztőségi 63 kiadóhivatali

telefon szám: 62.

Tiszta és jó t ő i
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Hi’ónRéiit b  Kapható.

! J W  K jVtflBZÍ b e ^ I l l t e É r te s í t é s !
Tisztelettel értesítem a n. é. meg 

, . . . .  . rendelőimet, hogy helyben, Wes-
tekeasztallal, 16 dakoval es golyókkal selényf-uteában, »Nemzeti Casino« 
olcsón eladó Trafikant Károlynál Baja. helyiségében

M i n d e n

ü z l e t  e m b e r
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szerencse 5
l ia  a z  i i e l e t é u e k  r e k l á m o t  c s i n á l  é s  
a z o k a t ,  k b d e k  é s  H a m b u r g e r  v í l -  
l a n y c r ő r e  b e r e n d e z e t t  k ö n y  v n y o in -  
------------- d i j á b a n  k é s z í t t e t i . -------------

©
X'©S3koronás alapítványának 1.04. évi 

kamata szabadkai születésű, teljesen 
vagyontalan fiuárvának éktfoglalko- 
zása segélyéül fog kiadatni.

Ennek folytán az árvaszik fel
hívja mindazon gyámokat, kik a 
fennebb említett alapítványi tőke 
kamatjövedelmét figyámpltjaik ré
szére elnyerni óhajtják, hogy kérvé
nyeiket gyámoltjuk teljes vagyonta- 
talanságát. és jó magaviseletét iga
zoló hatósági bizouy-ÍLváw.ynyal fel- g 
szerelve, az álulirt naptól ^gámitott 
lő nap alatt ezen árvászéí'hez nyújt

ják  be jíkOw
Szabadkán, 1905. évi május hó 10.

Pőttich,
h. árv. elnök.

:=J

T*
95
OD‘•35
93
©
X©

KIS HIRDETÉSEK.
M inden szó 3  f i l l é r  Vlining bellikbő l 3  
fi.1 é r .  L e -k ise b b  h i r d e té s 3 0  f i l i é

Pénztáriioknő
gyár, ném et és bunyevácz nyelv ism erete 
m egk iván tatik . O vadékképesek előnyben 
részesülnek. Gim a k iadóhivatalba.

Házvezetőnői
hivatalban .

Bicikli eladás S f e X X
dékozom  tudakozódni: C sernovits-u tca 386 
szám.

L 1 SI !• 11 í  Í 1 ‘1 m in d en  el fo
il I l i i  I l I g a d h a tó  ú rb a n

Kész női ruha , blous, alsó szoknya, gyér. 
mek ru h a  női ing stb. VI D eák-u tca  l)r . 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó, Odor lite r i 110. sz.

Ha már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Esseiiczia-Fluid ~ —
csak „ K  A F 0  N A —féle** „ K .  A . “ v é d je g y g y e i!

Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nat?y gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult koszvénynél 
--------------csuznál, tagszaggatásnál stb.nél. ----------------
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Hadnagy és Tilli
cég alatt fennálló ,

f é r f i - s z a b ó

mai naptól Hadnagy István ur 
kilépett, ós azt Balogh féle házba 
áthelyezve, saját nevem alatt tovább 
fogom vezetni.

A n»;é. közönség szives pártfogá
sát kérve, maradtam tisztelettel

f i m  t a .

Eredeti Singer varrógép.
K

X©
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üzlet áthelyezés í
V an szerencsénk a nagyérdem ű 

közönség szives tu d o m ásá ra  adni, 
hogy EStvos-utca, Geiger-féle 
házban volt

f ió k ü z le tü n k e t
Kossuth-utca Vojnfcs Súndór ur 
húzóba helyeztük út, egyban - 
értesítjük  a t. vevőközönséget, 
hogy bácsm egyei kerü leti '

fő ü z ie tü n k e t
szintén itten  te lep íte ttük .

R ak tá ru n k b an  kizárólag sa já  ' 
gyártm ányú..

„Eredeti Singer"
kaphatók; ‘ ifaelyek m indennem ű 
iparj és háxi’ -.használatra a leg 
a lkalm asabbak .

Á llandó nagy ra k tá r t, ta rtu n k  
m inden szin iL m ühim ző se ly m e k 
ben, f o n ú D w r n a ,  o la j és gép - 
alkatrészekben.

K iv á ló  t i s z t e l e t t e l

Singer Co. varrógép 
részvénytársaság.
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Eredeti Singer varrógépek.

« Kiadó lakás.
A Bercsényi és Katona uica sar

kán egy üzlet helyiség két szobá
val és a hozzátartozó helyiségekkel
1905. évi augusztus l  ére

k ia d ó
ugyanott két szobás lakás a hozzá 
tartozó helyiségekkel 1905 évi au
gusztus l  ére kiadó.
Bővebb értesítés a fenti házban 
vagy a tulajdonosnál VI kór

iZomborcsev.es



