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korántsem  látjuk befejezett tény
nek, — hogy ilyen lesz. Mert 

nagy választókban a helybeli egyáltalán nem látjuk a jövő 
egyedüli főelárusitonal alakulás képét tisztának és vi-

z t s l y s o r s j í - y c

bankiiz le í ben Szabadkán.
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negyed nyolcad 
3 — 1.50

l lu z á s  m ár 2  5 -én .

Megjegyzések a helyzethez.
Budapest, május 1 K

Mi lesz a felirat hatása a 
válságnak további alakulásaira? 
Ez m a a legégetőbb kérdés. A 
hatás, ha egyáltalán nyilvánul, 
nézetünk szerint csak kedvező 
lehet. Mert pgaz az. hogy az 
urak a feliratukban minden fon
tos kérdést hom ályban hagytak, 
szint sem m iben sem vallottak,

ágosnak, Munkaképes lesz-e 
f i s  egyáltalán a kormányzó koalí

ció? És ha igen, vagy legalább 
az első időben igen, m ennyire 
fog terjedni a m unkaképessége? 
Ez lesz a legközelebbi jövőnek 
nagy problém ája, a melyet kö
vetni fog a végleges kialakulás. 
Lehetséges lesz-e még valaha 
visszatérni a magyar parlam ent
ben ahhoz az egészségesebb 
állapothoz, hogy a kormány 
mögött egyetlen egységes párt 
üljön és szövetkezés ne váljon 
szükségessé a korm ányzáshoz? 
Érdem es politikusok lehetséges
nek vélik ezt a kialakulást, mert 
a koalíciónak egy tekintélyes 
szám ú része annyira radikális 
és annyira dominál soraikban a 
tagadás szelleme, hogy mint gu- 
vernem entális párt soká ki nem

de éppen ezért most m ár a ko-1 ta rth a tják. A magyar politikai
« . *« ■ a a « Iróna m egkérdezheti egyik vagy 

másik meghízott férlia utján, 
hogy a koalíció a feliratnak né
hány passzusát miképen értel-

ilyképen sok tekervényes és ka
nyargós ösvényt fog még be
futni, inig eljut olyan nyugvó
pontra, a hol a politikai kérdé-

mezi. Mert ha úgy értelmezi, J háttérbe szorulhatnak és a 
mint a korona, vagy ha az ér- tíonszohdálás m unkájának szen- 
telm ezésnek eltérése á th id a l-1 ....................
ható, akkor a koalíció átveheti 
az ország ügyeinek intézését.
Ilyenképen a felirat talán-talán 
alkalm as lenne arra, hogy le
galább a tárgyalások fonalát 
szolgáltassa a korona és a ko
alíció között. Véleményünk az, 
hogy kapva fognak kapni a kí
nálkozó jó alkalmon, mert a 
mai helyzet hova tova teljesen 
tarthata tlanná vált.

*
Most sok szó folyik az or

szágos szabadelvüpártnak jövő

telhetünk néhány esztendőt.
-X-

Az osztrákokkal való kiegye
zést pediglen meg fogjuk kötni 
tiz esztendőre hacsak a reichs- 
rath képes lesz annak parla
menti elintézésére. Mert idehaza 
m ár-m ár belátják, hogy a ,,kellő 
előkészület" a külön vám terü
letre az újabb tiz éves vámte
rület. Ám, ha nem lehetne e l
intézni a kiegyezést úgy, a ho 
gyan a 67 : XII. te. előírja, a 
parlam entek utján, akkor a kö
zösség elleneseinek pozíciója— ’ r,’ • *

beli m agatartásáról. Illetékes ism ét szilárdabb volna a miénk 
nyilatkozatok szerint a párt el- nél. Pedig evvel az eshetőség-.
lenzékbe megy. Gyakorolni fogja 
azokat a kötelességeket, a me
lyeket megváltozott erőviszo
nyai reá rónak: az ellenőrzés 
és birálat kötelességét. Mi még

gél számolni kell. Ez a kérdés 
még nagy Komplikációk csiráját 
rejti magában.

T isza  m in isz te r e ln ö k  B ecsben.
A félhivatalos Budapesti Tudósító je
lenti Bécsböl: Tisza gróf miniszter- 
elnök, aki ma reggel érkezett Becsbe, 
ma délelőtt 10 órakor félórai külön 
kihallgatáson volt őfelségénél. Tisza 
gróf - hír szerint — ma újból 
sürgette fői mentését és ez iránti ké
relme teljesítésének valószínűsége 
ezúttal megerősödött. A miniszter
elnöknek a királyi kihallgatás után 
tanácskozása volt Goluchovsky, Pitt- 
reich és Burián miniszterekkel, dél
után pedig visszautazott Budapestre.

ORSZÁGGYlILtS.
A k é p v is e lő iü l/ ,  ü lése .

— ö a | a t t u d ó s í t ó n k t ó l .

Budapest, május 13
Rövid ülés ígérkezik mára. Csak 

mentelmi ügyek vannak a napiren
den s ezenkívül az elnök ki fogja 
jelölni azt a 8 képviselőt, a kiknek 
sorából minden esetben külön ki
sorsolják az összeférhetetlenségben 
ítélkező 12 tagot.

Az ülés néhány perccel tizenegy 
óra előtt kezdődött. Az elnök beje
lentette a bizottságok megalakulását.

...z elnök' Báró BárdTy Dezső je
lentkezett szólásra. Egy mentelmi 
esetet akar bejelenteni.

Báró Bánffy Dezső: Tisztelt képvi
selőház! A házszabályok 188. §-ára 
való hivatkozással kérek szót Ennek 
az évnek legelső napjaiban, múlt évi 
december J-dikéröl keltezve egy 

[idézést kaptam Tóth János rendőr- 
[ kapitány aláírásával, hogy január 
4-dikén kihallgatásra jelentkezzem, 
még pedig elővezetés terhe alatt.

E bűnügyi idézés következtében 
megjelentem az illető kapitány előtt 
és ott megtudtam, hogy idézve let
tem az 19 J4 december 13 án a 
képviselőházban történtek miatt. 
Eltekintve attól, hogy volt e akkor 
részem az akkor történtekben vagy 
sem, ezen eljárást én megengedhe
tetlennek, sérelmesnek és a men 
Leimi jog megsértésének tartom. 
(Igaz! Úgy van! a baloldalon.)

Bemutatom az idézést, amely elő
vezetéssel fenyeget, kérve az igen t. 
Hazat, hogy az ügyet a mentelmi 
bizottság elé utalni és azt az ügyre 
vonatkozó jelentéstételre utasítani 
szíveskedjék. (Felkiáltások balfelől: 
Sürgősen!)

Bakonyi Samu (szólásra jelentke
zik.)

Az elnök: Kérem megvárni, míg a 
határozatot kiinondtam, addig nem 
lehet beszélni. A házszabályok 188.

§-a értelmében kötelessége a Ház
nak, hogy báró Bánffy Dezső most 
bejelentett mentelmi ügyét a men
telmi bizottságnak adja ki; javaslom, 
hogy azzal adassák ki, hogy a bi
zottság lehető rövid idő alatt a Ház
nak jelentést tegyen. (Helyeslés.) — 
Méltóztatik ezt elfogatni? (Elfogad
juk!) A határozatot ekkép kimondom

Most következik Eit íer Zsigmond 
képviselő ur, aki hasonló címen kért 
szót.

Eitner Zsigmond és Bakonyi Samu 
ugyanezen a címen szólalnak föl.

Felfüggesztették Sándor Pálnak a 
Hazánk cimü lappal való sajtópörében, 
Gromon Dezsőnek párbajügyéoen, Su- 
ciu János becsületsértési ügyében, 
Pap Géza párbajügyében, Szőts Pál 
és Buzáth Ferenc párbajügyében, 
Pap Zoltán, Várady Károly párbaj
ügyében, Okolicsányi rágalmazásipöre 
Pavlovits Ljubomir rágalmazási ügyé
ben, Ulay Lajos rágalmazás és be
csületsértési ügyében és Vlád Aurél
nak izgatás miatt való ügyében a 
mentelmi jogot, viszont Giesswein 
Sándort, akit programmbeszéd be 
nem jelentése miatt és Lengyel Zol
tánt, akit hatóság elleni erőszak mi
att kérték a bíróságok, nem adták ki.

Azután az elnök bejelentette, hogy 
Polónyi Géza mentelmi ügyben föl 
akar szólalni.

Polónyi is bejelenti mentelmi ügye 
mesértését. Utána Olay Lajos, Rá
kosi Viktor, Zboray Züoray Miklós, 
gróf Zichy Aladár, Holló Lajos, Sü
megi Vilmos és Pozsgay Miklós tet
tek hasonló bejelentéseket Ezzel be 
is végződött az ülés és nagy megle
petésre az elnök a Házat május 

ig elnapolta.22-i

A szentgyörgyi templom
festése.

A szent-györgyi és rókusi templo
mok igazán díszei városunknak. Mű
vészi kivitelüknél fogva beillenének 
a város közepébe is. Egy hiányuk 
van még, az hogy nincsenek kifestve. 
A csupasz fehér falak szinte rontják 
az áhítatot, melynek emelésére a 
templom stylje, mintegy hivatva van.

A templom kifestését edlig két 
ok hátráltatta: várták a falak teljes 
kiszáradását, ez volt az egyik ok. A 
másik pedig a pénzhiány. Most már 
teljesen szárazak a faiak, úgy hogy 
a freskókat a nedvesség nem fenye
geti, s a templom kifestéséhez szük
séges pénz, amint értesülünk, a szent
györgyi templom pénztárában már 
megvan.

Verse yitru üzlet Szabadka, l’apues-piac, 
Sztojkovics-félo festék üzlet mellett. ------------

\ erseitváru üzlet Szabadka» Papucs-piac*
Sztojkovics-fc I © festék  ü z le t m e lle tt.

1 ' K bevásárlásnál életnagysága ingyen fen

A V e r s e n v á r u  ü z le tn e k
m egérkezett a tavaszi szezonra vásá
rolt alkalm i vételei, nini elcsóságnknál 
fogva b á m u la tb a  ejti a vásárló közön
séget, amiről m indenki me győződhet, 
aki szükségletét ily bám ulatos olcsón 
óhajtja  beszerezni. Férfi, női és pyer- 
mek cipőkben, kai pókban, n y a k 
kendőkben, h a risn y á k b an  Női, lórii 
és fűi fehérnem űkben , i u és leány
ru h á k b a n , m indennem ű k é z fjü k b e n , 
nap és eső ernyőkben , s é ta .  á lcák b an  
o o o és sok-sok inas c ik k ek b en  o o o

l i l

Telefon: Geiger, 202. szám.
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Az idén tehát ez a templom a 
hívek áhitatosságának emelésére már 
ki lesz festve, amiért az érdem első 
sorban is Jeszewics János plébá
nost illeti, aki teljes odaadással ipar
kodik minden téren a hívők lelki 
érdekeinek kielégítésére és az egyház 
dicsőségének emelésére. Úgy érte
sülünk, hogy az előkészítő munkák 
már folynak is.

Bátori (Blaskovits) Mihály, aki a 
főváros 111. kerületi, a keszthelyi és 
báttaszéki aj templom festésével ki
váló nevet szerzett magának, már 
ajánlatokat is nyújtott be Jeszeno- 
vics János plébánosnak, és egy bi
zottság már Báttaszóken is járt, hogy 
az ottani templom freskóit és fes-

harmadik alorvosi állás betöltése a polgári elemnek ritkán akad dolga 
végett tegye meg a szükséges intéz- katonákkal, a kereskedő hozzátarto- 
kedéseket és a pályázatot Írja ki. zik a mindennapi szükségleteihez.

Több tárgy nem lévén Biró Ká S bizony sajnos, és nem ok nélkül, 
roly, elnöklő polgármester az ülést rendkívül bizalmatlansággal viselte- 
berekeszti. tünk a k»reskedők bánt és valósá

gos pogány tisztelettel a kipróbált,
; jónevü cégek iránt. Csakhogy a sze
gény és még szegényebb embernek 
nincs módjában, hogy a korrekt 
cégek korrekt áruit szerezze meg 
magának, neki a legolcsóbb forráso
kat kell keresnie, ahol az ő igényeit 
megillető árban szerezheti be szük
ségletét.

És mint mindenben, itt is a sze 
gény ember huzza a rövidebbel, mert 
kis pénzéért rossz árut kap, holott

Kgyról-inásról.
— B u d a p e s t i  l e v é l .

Irta: Lux T erka.
Budapest, május 13.

Az embereket itt is, az ország 
székhelyén, épp úgy mint. mindenütt 
az országban a politikából már csak 
a helyzet érdekli. Nem a politikai

tését megtekintse. A báttaszéki tem- ' helyzet, mert ennek a helyzetnek ; a t,zed_huszad rangú kereskedő meg- 
plom ugyanis egészen olyan stylben ! n'ncs 's politikája, ez egy lJd közelithetlenül kevesebb kiadással 
épült, mint a szent-györgyi. A bi- 1 maradt szekér, egy kiszáradt folyó, kQz(l ,neg? mjnt az elsőrangú.
zottsóíí elragadtatással nyilatkozott; amelynek a medrében különböző j NagyOn sok kereskedőnek a ma- 

temperamentumu és különböző erköl-zottság elragadtatással nyíl; 
a tapasztaltakról.

Most már csak az egyházmegyei 
főhatóság jóváhagyására van szükség 
amely, amint halljuk, szintén nem 
fog — sokáig késni. Így azután az 
ősz elején már a liivők áhítatát 
emelő művészi freskókkal ékített 
díszes lemplomban áldozhatnak az 
Urnák és énekelhetik az ur dicső 
ségét.
|  {Ezután még csak a rókusi temp
lom festése van hátra. Remélhetik 
a hívők, hogy ha az idén még nem 
is, de a jövő évre már ez a temp
lom is ki lesz festve.

csü nagyságok gyűjtik és szedik össze 
a kavicsokat, hogy annak idején el- 
játszák a Dávid és Góliáth nem épen 
bibliai szerepét.

Mert lesz parittyázás bőven, mi
helyest valamerre fordul az ország

nipulációja csupa hazard játék, a 
gyors meggazdagodás terve és a 
tájékozatlan s gyanútlan közönség 
nagyon sok budapesti üzletbe nem 
kevesebb félelemmel mehet be, mint 
száz esztendő előtt az utas a Ba
konyi erdőbe. Tetejébe még mégis

A hajai tüzkárosultak segé-
lyezése.

szekerének rudja. Most még csak : mint a napokban egy kerepesi-
Tisza Istvánra hull a jégeső, amely uU üzietben egy pongyolát vásárló 
az ő vetését kora csirájában elverte nr: hölsvet.  elverte a vetőjét magát is, j e ™  ll0l8SeL .............
ahonnét annyi jég lehull, valószínű-: 
leg marad ott még annak a nagy- j 
hatalomnak is, aki bár egy lenne a 
Lengyel Zoltán gárdájából. Mert h á t ' 
a politikát is emberek csinálják s
az ember természetrajza majdnem ' ,z ‘'dán «•» szombaton déluts 

i .» Va -árnap délelőtt n töl 12-ig.egy úgy a hazaarulobau, mint a haza *
felszabitójában.

Ezért az állításomért ugyan meg- M4jM A 8zabadkaj gazdak ,r k((z. 
érdemelnem m kereszti eleszitcstj tie , hvlyiségcboo.

| • a • | F a • | ..   £ —. « /X
M ájus 28. H nngverseny a ((’gimnáziumban
M ájus 31. A szabadkai tanítói járáskor 

ü k se  cl. e. 9 órakor a központi elemi is-

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár óh muzeit •». Nyitva 

szombaton délután B-tó| 5-ig 
•Iélőit u töl 12-ig.

M ájus 14, 15. 16. Országos vásár S za
bad u a n.

A nyomorban maradt bajai tüz
károsultak felsegilésére megindult a ntíin, politikát írok, ezt sem nem 
mozgalom minden irányban. [ bízzák, ream; sem nem érték hozza,

A nemesszivü uralkodó, a népeit i talán értek kissé a mesterségem- 
igazán szerető magyar király előlihez, amely az emberi lelkek fejli - -oki nyzterm.. en.
jár, mint mindig a példaadással. dését a legelső embriótól a teljes I Junius hó 12-én a M agyaróvár, la -

A hivatalos lap mai száma hozza, kifejlődésig s ezzel párhuzamosan 
hogy őfelsége a tüzkárosultak részére | a visszaesésig követi, 
legmagasabb magán pénztárából ezer
korona pénzsegélyt adományozott.

A belügyminiszter is hasonló öszeg- 
gel járul a nyomor enyhítésére, Baja 
városa pedig a tegnapelőtti közgyű
lésen utalványozott ki 2000 koronát.

A hivatalos megállapítás szeiinta 
tüzveszedelem által okozott kár 7'JOOO 
koronára rúg. Ebből 31000 korona 
meg fog térülni, mert 32 ház bizto
sítva volt. A többi szerencsétlenül 
jártak azonban hajléktalanul marad
nak és a legnagyobb nyomorral kell 
megküzdeniük.

A kórházi bizottság ülése.
A kórházügyi bizottság ma délután 

Biró Károly dr. polgármester elnök
lete alatt ülést tartott, amelyen jelen 
voltak: Bólits Józseí kultuszlanácsos, 
előadó, Dembitz Lajos főügyész, Wil- 
heim Adolf dr. igazgató- főorvos, Sántha 
György dr. osztály-főorvos, Klein 
Adolf dr. osztály-főorvos, Milassin 
Ignác alszámvevő.

Az első tárgy az luO4. évi zár
számadás tárgyalása volt, melyet 
egyhangúlag elfogadtak.

Ezután az l'JOÜ. évi költségvetést 
tárgyalták, mely szerint a napi ápo
lási dijak 1 kor. 80 till, állapitatnak 
meg. A költségvetést is egyhangúlag 
fogadták ei.

Tudomásul vették a belügyminisz
teri leiratot, mely az uj kórházi 
szabályrendeletet helyben hagyja.

Felkérik a polgármestert, bogy a

Az ilyen szempontok most ugyan 
háttérbe szorulnak, mert nem elap
rózott, hanem egy teljes és szent

munkás >k S zabadkai Szakcsoportjának szin- 
el ’adással egybekö tö tt táncv/galm  i a Hun
gáriában.

— Bezerédy István és a ba
jaink. Baja város a napokban tar-

existenciáról van szó: a nemzetről, tóttá meg közgyűlését Bezerédy Ist- 
Az én szempontomra majd csak a - v.y„ főispán elnöklete alatt. Főispá
nagy iránytű eligazítása után kerül nunk mindenütt a legnagyobb elis-

dek. A földművelésügyi miniszter 
Grsics Mátyás, Knyur Dániel, Gabrics 
Antal és Báics Mihály szabadkai 
gazdasági munkásokat illetve cselé
deket egy munkaadó alkalmazásában 
töltött hosszú és hűséges szolgála
taikért egyénenként 10 ) korona juta- 
lomdijjal és elismerő oklevéllel tün
tette ki Bezerédy István főispán a 
folyó havi törvényhatósági közgyű
lésben fogja a kitüntetéseket átadni 
megfelelő ünnepélyesség keretében.

— Egy pénzintézet el ismerése. 
A helybeli gazdák és iparosok bankja 
mai választmányi ülésében az intézet 
egy régi, buzgó tisztviselője irányában 
rótta le elismerését. Vida Kálmánt, 
aki 20 év óta, utóbb mint főkönyvelő 
áll az intézet szolgálatában, egyhan
gúlag intézeti titkárrá választotta meg.

— Az iz ric lita  kerületi kon
gresszus rendező bizottsága hétfőn 
délután 5 órakor ülést tart, melyen 
a kongresszus részletes programm- 
ját állapítják meg. Az előkészítő bi
zottság elnöksége ezúton is fölkéri 
a rendező bizottság tagjait, hogy 
az ülésen okvetlenül megjelenni szí
veskedjenek.

-- Helyettesítés. Az állásáról 
lemondott Pfann Géza városi tanácsi 
iktató helyére Vojnich Aladár ideig
lenesen helyettesítve lett.

— A bajul közgyűlésből. A bajai 
törvényhatósági bizottság legutóbbi 

! közgyűlésén töltötte be a megürese
dett bizottsági tagsági helyeket. A 
közigazgatási bizottságba Tury Má
tyás hatósági jelölttel szemben dr. 
Nyirati János, a központi választ
mányba pedig Jovanovits Milán ható
sági jelölttel szemben dr. Valentin 
Emil ellenzéki jelölteket választották 
meg.

— Műkedvelői előadás. A máv. 
altisztikor kebelében alakult müpár- 
loló osztály pünkösd vasárnapján a 
városi színházban műkedvelői elő- 
adát rendez, melynek tiszta jövedel
mét a mentők pénztára és a mü- 
pártoló osztály között osztják föl. 
Színre kerül a Próbaházasság című 
vígjáték, melynek főszerepét legjobb 
műkedvelőink egyike. Pietseh Fe- 
rencné fogja játszani. A műkedvelőisor, amikor az apró iránytűk igazít

ják a maguk helyecskéit
Most még várnak Ki Ízlés nélkül, 

ki ízléssel, csakhogy várnak. A vára
kozás nem utolsó izgalom s közbe, 
inert úgy sincs más dolga ilyenkor 
az embernek, hát köpköd. Sokszor 
többet is, mint amennyit megkíván 
az izgatott nyálkahártya.

És a karzatok megtelnek gyönyörű 
tavaszi ruhás hölgyekkel és hallgat
ják onnan alulról a szédületesen 
szép beszédeket.

Mert beszélni gyönyörűen tudnak 
minálunk, csak az a baj, hogy kissé 
sokat. Nálunk a legtöbb elsőrendű

mérést, a legőszintébb szeretetet i eif>a(iás iránt már most nagy érdek- 
vívta ki magának pártatlan mükö- lődés mutalkozik> Emelni fogja ezen- 
désével. Ennek a bajai függetlenségi kjvm az estély érdekességét az is, 
párt lapja ma a legmelegebb sza- ; jlOgy Wenczel Lajos, a mentők pa-
vakban ad kifejezést. Bizony szép 
ez az igazságszeretet, s óhajtandó 
volna, hogy tartós is maradjon.

— Személyi bír. Dr. Platz Boni
fác tankerületi főigazgató ma délután 
Szabadkára érkezett s innen az uj- 
verbászi gymnázium látogatására 
utazott.

— Szabadka a Schweidel-szobor 
leleplezésén. A május 18-iki nagy 
ünnepségeken, amelyek Schweidel 
tábornok, a vértanú szabadsághős 
szobrának leleplezése alkalmából fogpálya a beszéden fordul meg Aki 

magába hagyja szorulni a szót, ,
annak befellegzett. Azért b  igazítják lezajlani .árosunk is méltó
nálunk torokkal a hazát s bizony! kápeu fogja képviseltetni magat. 
nagyon sokszor, az a torok semmi! A varos képviseletében a tanács ma, 
rokoni összeköttetésbe nincs a fejjel, I határozata értelmében dr Bíró Ka-

S ha mindezek után olvasóim bár ; toly polgármester és dr l'urgly
melyik párthoz is kvárlélyoznak el Sandor közig. biz. tag vesznek részt 
engem, nem lesz igazuk. ja leleplezési ünnepségben, ovabba

És most beszéljünk egy kissé egy csatlakozás végeit felkérik vámsunk 
kerepesi-uti kereskedésnek csuuya • Ml országgyűlési képviselőjét is. 
botránya után: a kereskedői becsű — Kinevezés. A pénzügyininisz- 
letről. Mert ez ép olyan és egy tér Szabó János zombori adóhivatali 
külön fogalom: mint a katona becsű- gyakornokot a bajai adóhivatalhoz 
let. Sőt a kereskedő-becsület emeu adótisztté nevezte ki ideiglenes minő
nél sokkal fontosabb reánk, polgá- ségben.
rokra nézve, mint amaz, meri. míg — K itüntetett ua/jLi-ii'ii cselé-

rancsnoka szives volt egy élőkép 
rendezését magára vállalni.

— Uj lap. Május IG-án, kedden 
indul meg „A Polgár14 politikai 
napilap. Főszerkesztő: Dr. Vázsonyi 
Vilmos, országgyűlési képviselő, akt 
publicisztikai munkásságát kizárólag 
e lapnak fogja szentelni. Az egyenlő 
jogon, az általános kultúrán és a 
gazdasági igazságon felépült magyar 
népállam, a polgári Magyarország: 
az ideál, melyet „A Polgár4- szolgálni 
akar. Gyarapítani a lehanyatlott pol
gári önérzetet, terjeszteni a népjog 
tiszteletét, kitépni a reakció minden 
fajtájának gyökerét, támogatni a 
politikai és gazdasági felszabadulásra 
törekvő rétegeket, küzdeni az osztály
állam maradványai ellen: ez a „A 
Polgár44 politikai hitvallása. Fegyvere 
az alkut nem ismerő radikális igaz
ság, melyet a közélet és a társada
lom minden téren érvényesíteni kivan. 
De a radikalizmust soha sem fogja 
keresni a hang durvaságában, mindig 
csupán a [meggyőződés erejében. E 
cél elérésében, a lap főszerkesztőjét, 
dr. Vázsonyi Vilmost, a publicisztika

U j üzlet megnyitás!
Van szerencsém  szives tudom ására  hozni, hogy S zab ad k án , R u d ic s -u tc a , G á l f y  G yörgy  u r  h á z á b a n  egy a mai
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és szépirodalom legjelesebb munkásai — A szabadkai lótenyésztés esett. Könnyen elképzelhető, hogy 
diadala. Ifj. bajsai Vojnich Sándor az örvendeles hir hallatára a haratámogatják. „A Polgár4'rendes munka

társai: Ifjabb Ábrányi Kornél (vezér- a napokban adta el Bécsben egyik 
cikk és tárca), dr. Acél Endre, Adorján'■ lovát olyan magas áron, aminő ina- 
Andor Barabás Ferenc (vasúti ügyek), gas árt szabadkai tenyésztésű lóért 
dr, Báttaszéki Lajos, dr Benedek Já-j még nem űzettek. A ló neve Kidére, 
nes (vezéreik és tárca), dr. Besnyő saját nevelésű, 3 éves csődör csikó. 
Béla, dr Bródy Ernő, Bródy Sándor i A vevő neve Blahek, a vételár oOOÜ 
(vezércikk és tárca), Gholnoky Vik- korona. A csikó anyja Virgonc nevű 
tor, Csergő Hugó (felelős szerkesztő), kanca, amely már sok versenyt 
Greiner Jenő. dr. Kreutzer Lipót, nyert és most Vojnichék ménesében 
Krúdy Gyula (tárca), Lux Terka van. Az apja Falkland nevű ameri- 
(tárca), dr. Molnár Jenő, Nagy Eridre, kai mén. Szabadkán gazdáinkat bi- 
dr. Oláh Gyula, dr. Rác Dezső, Serényi zonyára érdekelni fogja ez az eset, 
Aladár, Száz Zoltán (tárca), Sz kula I mert bizonyítéka, hogy a lótenyés<- 
Jenő, dr. Szirmai Albert, Turtsányi lésre érdemes kiváló gondot fordi- 
Pál (vasúti ügyek), dr. Vázsonyi tani.
Vilmos (főszerkesztő,. ,,A Polgár44-! -— Gondnokság. A szabadkai kir 
ban szabad szellemű, teljesen függőt- törvényszék Kubisits Tima rnoholi 
len, demokratikus irányú irodalmi £s Bányik Józseféé sz. Dienes Emri 
színvonalon álló napilapot kap az (jajai lakosokat elmebetegség mii 
olvasó. „A Polgár4 teljes tájékozási gondnoksák alá helyezte, 
ad a politika, az irodalom, a művé
szet, a gazdasági élet és a társada
lom minden mozzanatáról és legol
csóbb ilyen terjedelmű napilap, mert 
„A Polgár4- egyes száma a főváros 
ban és vidéken 2 krajcár (négy íil 
lér). Előfizetési árai pedig a követ
kezők: egész évre 16 korona, fél 
évre 8 korona, negyedévre 4 korona 
egy hónapra 1 kor. 50 fillér. ,.A 

gél, ünnep és vasárnap után is. Szer- igazgatása alatt működő fovaiosi
keszlőség és kiadóhivatal: VI., Eöt
vös utca 38.

— A llatjarvány Szabadkán. A
helybeli állategészségügyi hatóság ma 
hivatalosan megái lapította, hogy a 
IV. áll itegészségügyi kerülethez tar
tozó Sz kend érj árási legelőn a szór
ványos lépfene járványszerüleg lépett 
fel.

— Temetés. Ügyes, kedvelt tam 
burás prímás volt Takács János. 
AJig 29 éves korában hullott ki ke
zéből a tambura pengeLő; amelylyel
sok vig órát szerzett a tambura mu- Berk(JS , ' lvin é Rónai Jdzset 
zsika kedvelőinek. Ma temették óri
ási részvét mellett. Koporsója előtt 
haladtak a szabadkai összes tarnbu- 
rások és bus dalok pengetése köz
ben vitték örök pihenő helyére ifjan 
elköltözött pályatársukat.

— Drogueria átvétel. Zalán Béla 
szabadkai drogua és illatszer üzletet 
Wachsmann Jenő helybeli gyógyszer- 
tár tulajdonos és Vellner Kálmán a 
cég eddigi vezetője vették át és azt 
Wachsmann és Velner törvényesen 
bejegyzett cégük alatt fogják továbbra 
is vezetni. Az uj tulajdonosok bizo
nyára oda fognak törekedni, hogy az 
üzlet eddigi jó hírnevét kifogástalan 
áruikkal, mint pedig a közönségnek 
szolid és pontos kiszolgálása által 
még magasabb nívóra emeljék.

— Kockakő sziiiitas. A tanács 
mai ülésén tárgyalták a kockakő 
szállításra megtartott árlejtés ered
ményét. Mint a legelőnyösebb aján
lattévőnek, a Kolláti kőszénbánya 
részvénytársaság ajánlatát fogadták 
el hOOO korona kockakő szállításra. 
Egyben elhatározták, hogy felszólít
ják a társaságot, nyújtson be aján
latot a hasított kő szállításra is.

— Óvoda építés. A Kalmár-féle 
ovoda építésére megtartott árlejtés 
eredményével a tanácsülésben ma 
foglalkoztak. A beadott ajánlatok 
közül Bleszák András ajánlatát fo
gadták el.

és Bányik Józsefné sz. Dienes Emma 
______ u iatt

gondnoksák
— Csőd. A zomobori törvényszék 

Delin György uj verbászi kereskedő 
ellen a csődöt elrendelte. Csődbizto 
sül dr. Markovits Lajos törvényszéki 
biró, tömeggondnokul dr. Kőnig 
Soma kulai, helyettesévé dr Vuics 
Sándor zombori ügyvédek neveztet- 
tettek ki.

— Orpheum Szabadkán. Ma
kezdi meg előadásait a Geiger Izsó

orpheum társulat előadásait az Ott
hon kávéházban. A társulat a fővá
rosi brettli világ legjobb attrakciói
ból van összeválogatva. Bodrogi Jó
zsef, groteszkomikus, aki már ré
gebbről kedvence a helybeli közön
ségnek, újabb pompás humoros szá
mával nagy hallgatóságra számíthat, 
különösen a Kuruc dalok és János 
vitéz paródiája nagy tetszésben fog
nak részesülni. A hölgytagok is vál
tozatos és ügyes produktiókkal sze 
repelnek.

Anyakönyvi hírek. Halottak:

2 hó, Vojnics Z. Antonia 3 nap. 
Született: 6, 4 fiú, 2 leány. Eljegy-
zés: Varga Mátyás Radisics Erzsé- j végrendeletében nem intézkedett. A 
bet, Lebovits István -  ürlovics Ceci-Ijobbmódu rokonok elhatározták, hogy
lia, Szabó Márton —Rideg Julia, Sváb 
József Bittermann Katalin, Meinek 
Béla—Buikovics Róza.

— 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
ján megindult ilyen válóperek egyi
kének. A talán kissé túlságosan la 
karékos asszonyka összezördült fér- 
jeurával, a „könnyelmű játékossal", 
ki szerény jövedelmüket könnyelmű 
játékra pocsékolja. Az osztálysors
játékon próbált ugyanis szerencsét 
a férj, de bizony a szerencse hosz- 
szabb időn át nein igen mosolygott
rá. Az összekoccanásból komoly há- Olvassa a tanyai magyar az uj- 
boru keletkezett, a házasfelek kii- i ságban, hogy X. Y. az akadémián
lönváltak és inár az utolsó tárgyalás 
folyt a házasság felbontására. Már 
inár az ítélet kimondására került a 
sor, midőn úgyszólván az utolsó pil
lanatban örvendetes bír érkezett a 
férj számára. A kiváló szerencsé
jéről közismert Gaedicke A. buda
pesti bankház közölte vele, hogy 
osztálysorsjegyére nagy nyeremény

gos asszonyka engesztelő boldogság
gal borult a „játékos44 karjaiba

—- Hazai Hirdetési Részvény- 
társaság; cim alatt egy tőkeerős, a 
modern reklám-követelményeknek 
minden tekintetben megfelelő hirde
tési vállalat létesült Budapesten, mely 
céljául tűzte ki a hirdető közönség
nek a reklám terén szakképzett 
tanácsadója lenni és őt. a külföldön 
e terén felhasznált vívmányokkal 
megismertemé A pontos és lelkiis
meretes munka, mely ez uj vállalat 
működését jellemzi, csakhamar a 
„Hazai Hirdetési Részvénytársaság44 
köré gyűjti hazai és külföldi hirdető 
közönségünket. Az uj vállalat iró- 
dája Budapesten, IX. Üllői-ut 41 
alatt létezik, a hol mindenkinek díj
mentesen szolgálnak részletes felvi
lágosi Lássál.

Szeplő, pattanás, májfolt, bőr- 
tisztátalanság ellen 4 nap alatt lehet 
sikeresen védekezni, ha valódi „Di
ana arckrém“ és „Diana szappan44 
bőrápoló szereket használ. — Ara 
75 -  75 krajcár, — Egy doboz „Di
ana hölgypor-4 szarvasbőrrel 75 kraj
cár; egy eredeti üveg „Diana par 
feum“ 5 korona; egy eredeti doboz 
„Diana pirosító4, 5 korona. „Bob has
hajtó a legkellemesebb.44 Egy teljes 
doboz ára -0 fillér; próba adag Dl 
fillér. Készíti Erényi Béla Diana gyógy
szertára Budapesten, Károly körút 
5. Kapható a gyógyszertárakban. Fő
raktár: Milassin Illés gyógyszertára 
a , magyar koronához44 Szabadkán. 
Katona Ágost. Antal gyógyszertára 
a „szt. Háromsághoz4- Gsernovics 
utca.

— Végén csattan az ostor. Nem 
rég a vidéken meghalt egy jómódú 
polgár, aki örököseiről egyformán, 
igazságosan gondoskodott. A hagya
ték átvételénél a nagy pénzes vas 
szekrényben négy osztálysorsjegyet 
is találtak, melyekről az örökhagyó

ezeket egy távoli, szegény rokonuk
nak ajándékozzák oly célból, hogy 
ez tegye pénzzé a sorsjegyeket. Á 
szegény rokon azonban nem adta el 
ezeket, hanem tovább játszott a 
sorsjegyekkel. Es bizalmát meg is 
jutalmazta a sors, mert már egy 
“hét múlva a szerencsés Török bank
házban Budapesten egy nagy főnye
remény jutott osztályrészül. Amidőn 
a vagyonos rokonok ezt megtudták, 
megnyúlt az arcuk, azonban a derék 
ember a méltányosság álláspontjára 
helyezkedett és a nagy összeget meg
osztotta rokonaival Ily nemesen gon
dolkozó ember mai napság ritkán 
található.

Innen onnan.

506 korona dijat nyert egy dolgoza
táért. Sehogyse megy a polgár fejébe 
a dolog: hogyan lehetséges az, hogy 
valaki »akadémián« még pénzt is 
kap. Veszi a ködmönél s bekutyagol 
a városba, egyenesen az újságszer
kesztő hivatalba.

— Gsés jó napot kívánok!
— Adjon isten bátya fogadja

a szerkesztő — mi járatban van 
kigyelmed ?

— Mögtudakolni jöttem vóna va
lamit, ha rossz névön nem vöszi 
az ur.

Dehogy veszem rossz néven. 
Csak mondja el, amit akar. ,

Hát azt olvastam az újságban 
hogy nem tóm kicsoda ur 500 pön- 
gőt kapott az akadémián egy dógo- 
zaltyáért.

Hát igen — felelt a szerkesztő. 
Sandán néz a magyar, hogy nem-e 

tréfál vele a szerkesztő s mikor 
látja, hogy egész komolyan beszél,
visszafelel:

Furcsa!
— Miért találja bátyám furcsának 

a dolgot ?
— Hát azért, mert nékörn is vót 

a mull hétön egy kis akadémiám 
egy röndérrol, oszL én is jól mög- 
dógoztain: oszt nemhogy kaptam 
vóna érte valamit, hanem még rám 
húztak száz pöngő büntetést...

Gyújtogatok garázdálko-
dúsa.

Károlyi Gyula gróf nagybirtokos
nak Mácsa és Kurtics közt vau egy 
pusztája Topilla, amelyen nagyszámú, 
jobbára oláhajku cselédség van al
kalmazva. Gyülevész, szedett-vedett 
nép is akad közte fölös számban, 
olyan emberek, akikből kipusztult 
minden erkölcsi érzés, akiit csak 
galibát, visszavonást okoznak min
denütt. A jelenlegi tiszttartó, Bibi- 
ánszky Gyula, erős kezű magyar 
ember, aki szigorúan bánik a béke- 
rontókkal s dologkerülőkkel .3 többe
ket el is bocsájtott közülök, hogy 
rendet és nyugalmat teremtsen. Az 
erélyes rendszabályok egy időre tény
leg meghozták a kívánt eredményt; 
azonban nem sokáig tartott a béke.

Az utóbbi hónapok alatt miud- 
gyakrabban fordult elő tüzeset a 
pusztán. Hol egy lakóház, hol egy 
istálló, kazal, vagy csűr esett a lán
goknak martalékul s bebizonyu t, 
hogy mindannyiszor gyújtogatás volt 
a pusztulás oka. Utóbb már az is 
kiderült, hogy az elbocsájtott cse
lédség buszúja az egész, akik igy
akarnak „elégtételt44 venni az ura
dalmon.

Hasztalan volt minden óvintézke
dés, a Letteseket sohasem tudták
elcsípni, pedig minden éjjel állan
dóan cirkáltak az őrök.

Egy ujabbi tüzeset után fekete 
szénnel rótt felírásokat találtak a 
házak falán, amelyek ugyancsak fé
lelmetesen hangzottak:

— Mindent és mindenkit elpusz
títunk!

Ez végkép terrorizálta az embe
reket és az eset után néhány nap 
múlva felmondta az egész tanya 
cselédsége a szolgálatot. A tiszttar
tó természetesen nyomban jelentést 
tett urának, Károlyi Gyula grófnak 
s most hatósági beavatkozát várnak 
a dologban.

j  j)r. jtíisz ler  1  o r M d o r
VizgyiSgyittUzete
S za b a d k  n, M ária -T eréz ia  parH, Vajul melleit
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Javalva van: az idegbet eg,ségek nél mint: idegesség, hysteria, főfájás, es szédülésnél. 
A légző szervek betegségénél tüdőhurut és nehez légzésnél (asthma). —- Gyomor 
és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
es köszvenynel. Mérsékelt arak. Nyáron at frissítő fürdők.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
Bűnügyi fötárxyalások. A sza

badkai kir. törvényszék büntető ta
nácsa a jövő hétre, a következő bű
nügyeket tűzte ki főtárgyalásra: Má
jus hó 15-én. Horvátszki Géza lopás.
Kiss Csepeg. István zsarold. Bab,ty 0 -ztrák-magyar ál
Balázs és t. sajtó rendőri kihágás. részvény 663-50-668-75.
Győré Mihály hatóság elleni erőszak.' Rimamurányi vasmű részvény 553-- 
Schneider József lopás. Május 17 és 557-25. Magyar asphalt ipar rész- 
18-án Bátori (Berger) Jenő csalárd vény 229-—233 50. Brassói cellulose 
bukás. Május 19-én. Karcsi János »52JjO - 65f, Fi-
és társai ragalmazas. Vranyec Jakab 335Q. 
súlyos testi sértés. Szegedi László 
lopás. Balázs János és t. lopás.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes*4 Magyar Általános váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapest,
heti jelentése a tőzsdeforgalomról é* v’d szünet után. leljesitse azt, amit

a pénzpiacról
Budapest, 190 5. máj. l l .

A budapesti értéktőzsde a még 
egyre nyugtalanító kül- és belpolitikai 
viszonyokkal szemben állandóan nagy 
ellentálló képességet fejt ki. — Mig 
ugyanis a külföldi tőzsdék az elmúlt 
héten felmerüli francia japán konflik
tus következtében lanyhák voltak, 
addig a budapesti értéktőzsdén ahol 
a magyar belpolitikai viszonyok e 
lanyhaságra tulajdonképen még 
újabb okot szolgáltathattak volna,
nagymérvű szilárdság uralkodott.• •

Örvendetes jelenségnek tekinthető 
ezen körülmény, elsősorban mivel 
azt bizonyitja, hogy a budapesti 
értéktőzsde, mely eddig teljesen a 
külföldi tőzsdék irányzatának hatása 
alatt állott, magát ezektől lassanként 
emancipálja, másodsorban, pedig azért 
mert ama szilárdság, mely a buda
pesti tőzsdén főleg helyi ipari érté
kekben uralkodik, a válságos politikai 
viszonyok dacára fennálló kedvező 
ipari konjunktúráknak folyománya. A 
kedvező hangulatot támogatták az 
utóbbi napok alatt az egész ország
ban beállott esőzések is, melyek a 
termés kilátásokat tetemesen meg
javították.

A bécsi értéktőzsdén különösen 
szállítási értékek iránt mutatkozott 
érdeklődés, mig a vasipari értékek, 
az ilynemű papíroknak Berlinben 
beállott nagymérvű árfolyamhanyat 
lása következtében a gyengébb irány
zatot követték. Némi hatása volt ez 
irányzatnak a vasipari értékekre is, 
ámbár jelentékenyebb árfolyamha- 
nyatlásról e téren nem tehetünk 
jelentést, az egyéb papírok csaknem 
— valamenyien szilárd irányzatúak 
voltak.

Az elmúlt héten jött létre meg
állapodás a szerb kormány és egy 
a bécsi osztrák földhitelintézet ve
zetése alatt álló európai consortium 
között egy uj 100,00.>,000 frcos 
5%-os szerb kölcsön árfo
lyamon való fix átvételre vonalko- 
zólag, melynek kamatlába és kibo
csátási árfolyama Szerbia eddigi 
kölcsöneinek módozatánál jóval ked
vezőbb.

Szerbia az ezen összegért eszköz 
lendő vasútépítési, fegyverkezési és 
hadfelszerelési cikkekre szóló meg
rendeléseket a kölcsönt nyújtó pénz 
intézetek nemzetiségének megfelelően 
Franciaországban, Németországban és 
Ausztriában fogja eszközölni, de —
amint hírlik — nincs kizárva, hogy azután elhagyva a szobát a táncte
tt megbízások egy része egyik vagy ; rembe tértek vissza. Alig csukódott

másik szakmabeli magyar gyárnak 
fog jutni.

A nemzetközi pénzpiac helyzete 
változatlan.

A nevezetesebb árfolyamváltozá
sok a lefolyt héten a kővetkezők 
voltak: május 4-től május ll-ig  
4°, 0-osm. koronajáradék 984 5 9835

Wittgensleinné godolkodott.
— Jól van, legyen hát, szólt rö

ígért és a pfnzl megfogja kapni. 
Húsz éves házasságom folyamán 
megtakarítottam magamnak egy ösz- 
szeget, hogy biztosítva legyek azon 
esetre is, ha férjem valamiképen 
valaminek a nyomára jönne. Ha a 
munkája sikerül, akkor nélkülözhe
tem a pénzt. De ki kezeskedik, hogy 
ön beváltja szavát és elhagyja Euró
pát?

— Saját biztonságom, asszonyom, 
amely utolsó bűnöm révén veszélyez
tetettebb lesz, mint valaha. De ezen
kívül még egy fegyvert is hagyok 
önnél, amelylyel rokonát, Meinert 
bűnügyi tanácsost kényszerítheti, hogy 
önt ne zaklassa.

— Mit ért ön ezalatt?
— Amit ma reggel önnel közöl

tem, Meinert Miksát rávettem, hogy 
váltót hamisítson. Miksa atyjának 
félig már bevallotta bűnél és a bűn
ügyi tanácsos ur a fiacskájának már 
adott is pénzt, hogy fizesse ki a 
váltót, amely azonban az én kezeim
ből ki sem került. A fiatal Meinert- 
tel elhitettem, hogy a váltói, egy 
ismert uzsorásnál leszámitoltattam 
s én magam fizettem ki neki a vál
tót kétharmad értékének levonásá
val. Akkor épen volt pénzem. Most 
átadta nekem a pénzt, azzal a meg
bízással, hogy fizessem ki a váltót, 
nem is sejtve, hogy az az én birto
komban van. Az vult az eredeti ter
vem, hogy a váltót bemutatom a 
forgatónak, mert feltételeztem, hogy 
a gazdag ember nem fogja unokáját 
a fogházba küldeni.

— Miksa tehát a férjem nevét 
hamisította ?

— Úgy van, nagyságos asszonyom, 
hagyt:i helyben Welilert. Amint már 
mondtam, az volt a szándékom, hogy 
a váltót Wittgenstein urnák bemu
tatom, de talán mindkettőnkre nézve 
jobb, ha magához veszi e váltót, 
hogy közös ellenségünk ellen fegyver 
legyen a kezei között.

— Milyen összegről szól a váltó?
— Négyezer tallérról és már ese

dékes volt.
Wittgesleinné a gyűlölet pillantá

sát vetette Wehlertre. Gyűlölet, boszu 
sugárzott szemeiből, de most Weh- 
lerl kezei között volt és nem aka
dályozhatta meg, hogy összekötteté
sük végén anyit csikartasson ki ma
gából. amenyil a másik akar.

— Jól van, szólalt meg, beváltom 
az érték papirost, hozza azt. is ma
gával ha az éjszaka visszajön

Még néhány megállapodás jött létre 
az egymáshoz méltó pár között s

be mögöttük az ajtó, a szőnyegajtó 
kinyílt és Wittgenstein és a bűnügyi 
tanácsos beléptek a szobába.

Mindkettő sápadt, izgatott volt.
-- Most már teljes a bizonyosság, 

szól tompa hangon Wittgenstein 
báró. Itt az ideje a cselekvésnek, 
hogy elejét vegyük a további szeren
csétlenségnek. Minden előkészület 
megtörtént ?

A bűnügyi tanácsos igenlőleg fe
lelt a kérdésre s azután lassú lépé
sekkel ők is a táncterembe mentek.

Az ünnepély zavartalanul folyt. 
Jóllehet a háziúr és a háziasszony 
távolléte némi idegenkedést keltett, 
de az ünnepély zaja ezt hamarosan 
felejtette.

Baum Emil Anna mellett ült. A 
leányos szemérem mindinkább eltűnt 
leikéből, elfogulallanabbul beszélt 
fiatal tanítójával, akinek a szive 
rendkívüli boldogságot érzett. Figyel
mesen hallgatta a leányka minden 
szavát. Minden kicsiségnek, melyet 
tőle hallott nagy értéke voll. A két 
ártatlan lélek öntudatlanul engedte 
át magát az első szerelem bájának.

Annát már többször láncba vitték. 
Emil tekintete minden mozdulatát 
feszült figyelemmel kisérte, s a bájos 
alak gyönyört ébresztett lelkében. 
Életében először sajnálta, hogy nem 
tud táncolni.

(Folyt, köv.)

F e le lő s  s z e r k e s z t ő :

D U O O V I C H I  J? K E. 
Lnptulujdouosok : A Z A L A P I T Ó K  

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

Nyilttér.*)
Jegyzőkönyv.

Felvétetett Szabadkán, 1905. évi 
május hó 8-án a magyarországi fa
munkások helyi csoportjának szer
vezőbizottsága rendkívüli ülésén.
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Önkéntes
A bácsalm ási vasut-állom ástól mintegy három  kiló- 

m éternyire fekvő juliskaházi bérlet m egszüntetése folytán
v a sá rn a p , f. hó S l - é n  d é le lő t t  ó ra k o r

lóárverés.

tksz. JFilou IS )  állami bérm én után nevelt

I S  d arab  1 év es
I S  „ 2  „

5  ,, 3  „ f é lv é r  esi

221

&  
iiS
4*

!* •  valam int több te n y é sz k a u e a  szopós c s ik ó v a l  
együtt úgy egyéb gazdasági felszerelés is kerül önkéntes

JL nyilvános árverés alá.

Fenn jelzett napon a Szabadkáról 5 óra 48 perckor 
reggel, Bajáról 8 óra 24 perckor d. e. Bácsalm ásra ér- 

**» kezö vonatoknál kocsik lógnak a t. c. vevők rendel-

4*
kezésére állani.

Szeplő
pattanás, májfolt, bőrtisztátalanság ellen 4 nap alatt, lehet sikeresen véde
kezni, ha valódi ,,Diana arckrém4* és „Diana szappan44 bőrápoló szereket 
hasznai. Ara 75—75 krajcár. Egy doboz „Diana hölgypor44 szarvasbőrrel 
75 krajcár; egy eredeti üveg „Diana parfeem*4 5 korona; egy eredeti doboz 
„Diana pirosito44 5 korona. ■•«&’ Bob hashajtó a legkellemesebb! 

i Egy teljes doboz ára 80 filler; próba adag 10 filler. Készíti Erényi Béla „DIANA ' 
gyógyszertára Budapesten Karoly körút 5. Kaphat a gyógyszertárakban. 
Főraktár Szabadkán: .tliL.ASNlN ILLÉS gyógyszertára a „Magyar koro
nához44, KA ION A ÁGOST ANTAL gyógyszertara a „Szt.-Haromsaghoz"

Csernovics-utca.

Jelen voltak mintegy hetven asz
talos munkás, az összes szervező 
bizottság tagjai. Egyik tagtárs elő 
adta az összes mühelyi munkások 
nevében, kik a Brauchler János é •• 
liai cég műhelyében dolgoztak, hogy 
a nevezett műhelyben a munka 
sokkal brutális eljárást tanúsítanak. 
Egyéni becsületet, önérzületet séi t 
még akkor is, mikor egy munka 
darabot a gép alul kér. A meg 
egyezés a munkás munkabérének 
megkárosítására történik. A mim 
kast, mikor munkába lép, csábos 
Ígéretekkel ámítják, hogy ininé 
sz irgalmasabban dolgozzon, s ha :• 
hét vége jön, csak annyi kontói, 
kap, hogy éhen ne vesszen, s h ’ 
felszólal, akkor rátámadnak: maga 
véres szájú szocialista, ha nem tel. 
szik, hagyja itt a gyárat, — hogy 
igy a munkást kizsarolva, vissza 
maradjon az a munka-dij nekik, a 
mit a munkásnak kellene kifizetni. 
A szívességi munkára is ösztönzik a 
munkást, fizetést is ígérnek, de ha 
kéri, akkor azzal fizetnek, hogy maga 
is véres szájú szocialista. Nem kell 
maguknak szocialistáknak lenni, dol
gozzanak reggel 5 órától este 7-ig, 
úgy is megkeresik a kenyerüket.

A rendkívüli ülésen jelen voltak 
között már a fent említett gyárban 
többen dolgoztak, s igy az előadot
tat meghalgatva, többek hozzászó
lása után kimondották a Brauchler 
gyárra a bojkottot. A jelen voltak 
megbotránkozásuknak adtak kifeje
zést a gyárosok viselkedése miatt.

Egyhangúlag elfogadták,hogy mind 
addig tisztességes munkása Brauch 
ler gyárban munkát nem vállal, irf ; 
a szervező bizottság feltételeit a 
gyárosok el nem fogadják.

A Szabadkai Famunkasc . 
Szervező Bizottsága.

')  K rovat alattiakéit nem feíelős a özeik

_________  1905. m ájus 12.
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