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A városok népesedése.
— y Ijesztő m érvben szapo

rodik az országban a naplopók 
és ingyenélök szám a, a kik a 
nagyobb városok népességét 
szaporítják s a tízévenként is
métlődő népszám lálások ered
m ényét „örvendetesen" fokoz
zák. V árosunk boldog önérzettel 
hangoztatja, hogy lakosságának 
szám a m a m ár százezer körül 
jár s e m ellett nap ró l-nap ra  
nagyobb a drágaság és szem- 
beötlöbb a nyom or. Nálunk a 
népesedés, a lakosság szám á
nak roham os szaporodása nem  
lejlödést, gyarapodást, jó lé te t és 
boldogságot jelent, hanem  azt, 
hogy itt a henye, dologkerülö 
csavargók biztos m enedékre ta
lálnak s m unka nélkül is meg
élhetnek. Boldog, boldogtalan 
beállit a \  árosba, valamelyik 
külvárosi beszálló korcsm a is
tállójában, vagy padlásán meg
húzza m agát, aztán kiáll a 
piacra s csinálja a nagy szo
ciálpolitikát. Ha jól megtizetik, 
egy-két napig dolgozik, aztán a 
pálinkás lyukban ,,geberdusz“ 
m ellett politizál tovább s várja 
a jó  Szerencset, a jövőt, az uj 
állami és társadalm i rend elkö- 
vetkezését.

A nagy városok népesedését 
nem  a produktív, tisztességes, 
vagyonos elemek betelepedése 
m ozdítja elő, hanem  a falusi 
proletárság, mely otthon nem 
akar dolgozni s mivel a falva
kon jótékonysági egyletek, nép 
konyhák h iányában  m unka nél

kül fölkopik az em ber álla, 
egyenként és csapatosan vonul- 

' nak be a városokba, ahol a kü
lönböző jótékony egyletek is eny- i 
hitik a szükölködök szenvedéseit 
s a népkonyhán ingyen tálal
nak az érkező kosztosoknak.

; Ha a városnak öröm ére szolgál 
a népesedés e fajtája, létesít
senek mentöl több em berbaráti 
intézm ényt, valam ennyit az ed
digi rendszer alapján, s szaba
don engedjék itt letelepedni a 
falusi herék ezreit, pár évtized 
m úlva városunkból világváros 
lesz.

A városunkban letelepedő 
szegénység négy-öt évig elten
gődik, községi adót is tizet 
valam elyest s szépen, észrevét
len odavaló illetőségűvé válik 
és ezzel m indenkorra a város 
nyakába szakad. Ha m egunta 
a m unkát s a pálinka tönkre
tette szervezetét, bemegy a köz- 
kórházba és ott éli napjait a
város közpénztárának terhére. 
Egy ideig a helyi kórházban 
élvezi az ingyenes ellátást és 
úri kikosztolást, azu tán  végig 
látogatja az ország összes kór
házait s m egindulnak a hiva
talokban az illetőséget megái 
lapító hosszas és költséges el
járások, a haszontalan  irka
firkák, fogy a tinta, fogy a pa
pír s a vége a m ulatságnak az, 
hogy a város fizet. P ár évtized 
óta ez m ár rendszerré vált s a 
m ióta igy is meg lehet élni, 
kétségbeejtöleg növekszik a le
hűtök szám a, a nagyvárosok 
népességének ,,örvendetes" sza
porulata.

Nagyon itt volna m ár az ide-! 
je, ho<jy a város a ok fa lu sijö tt-, 
mentek, csavargók, dologkerülö 
idegen jövevények beözönlését 
s letelepedését megakadályozza. 
Már csak az okból is, hogy a 
helybeli tisztességes m u n k áso k ' 
keresetképességét ne gyengít-| 
hessék s a közbiztonságot ne 
zavarják. A sok beköltöző falusi 
proletár, ha meg is keresi ke

nyerét, gyermekeivel megtölti "az 
iskolákat s szegénység címén 
nem fizet tandijat, ingyenes 
gyógykezelést igényel s mindez ■ 
a városnak sok pénzébe kerül. 
A szegénység nem  lehet jogcím 
arra, hogy a könnyelmű, léha 
népet a m unkás em berek ve
rejtékeiből töltött közpénztárak 
terhére tartsák el. A ki egész
séges, m unkabíró, az dolgozzék 
s meg fog élni a maga erejé
ből: a ki nem  dolgozik, az ne 
egyék. Letelepedést és illetőséget 
csak olyan egyén szerezhet, 
aki méitó arra, hogy a város 
polgársága kebelébe fölvegye.

Meg kell a város közönségét 
szabadítani a fölösleges teher
től s a jóravaló, derék, m űn 
kás polgárság házatájékát a pa- 
rasitáktól meg kell tisztogatni.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselöház ülése.

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

Budapest, máj. 22.

Rövid ülése lesz ma a Háznak és 
az érdeklődés ezzel arányban áll. 
Fél 12-kor alig vannak néhányan a 
folyosón. Ugrón Gábor az egyik sa
rokban nagy sereg újságírónak és 
képviselőnek magyarázatot tart a 
megoldásról. De egyébként egyhangú 
minden.

Justb Gyula elnök tél tizenkettőkor 
nyitja meg az ülést.

Szakács Zoltán felolvassa a múlt 
ülés jegyzőkönyvét, melyet minden 
észrevétel nélkül hitelesítenek.

Justh Gyula: Szomorodott szívvel 
jelenti, hogy Andrássy Tivadar gróf 
a tőketerebesi kerület képviselője e 
hó 13-án elhunyt. Méltatja érdemeit, 
ezek között azt, hogy mint a Ház 
alelnöke Kossuth Lajos temetésére 
vezette a Ház küldöttségét. Indít
ványozza, hogy emlékét jegyzőkönyv
ben örökítsék meg

Az uj választás elrendelésére kér 
felhatalmazást. (A Ház megadja.)

Jelenti, hogy a Ház küldöttségnek 
élén részt vett a zombori Schweidel 
szobor leleplezésén és koszorút he 
lyezett el.

Bánffy Dezső szegedi mandátuma 
végleg igazoltatik, de nyolc nap 
alatt nyilatkozni köteles, hogy két 
mandátuma közül melyikei tartja meg.

Papp Elek hat heti szabadságot 
kór. A Ház megadja.

Szeged, Komárom, Czegléd váro
sok a válság megoldása érdekében 
küldtek feliratot.

Okolicsányi László felolvassa az 
összeférhetlenségi állandó bizottság
nak Capdebó Gergely ügyében ho
zott [elmentő Ítéletet.

Elnök: Krasznay Ferenc bejelen
tést tett mentelmi jogának megsér
tése miatt. Kéri az ügyet a men
telmi bizottsághoz utasítani.

Kálony József 18 mentelmi beje
lentést tesz, kéri azokat kinyomatni 
és szétosztani.

Hock Jánost is mint képviselőt 
megidézték a december 13-ika miatt, 
tehát bejelenti mentelmi jogának 
megsértését.

Elnök: Kiadatik a bizottságnak.
Rátli Endre tett hasonló bejelen

tést, mely szintén a bizottságnak 
adatik ki.

Elnök javasolja, hogy a legközelebbi 
ülés szerdán d. e. 10 órakor legyen. 
Napirenden szerepelnek a gazdasági 
és könyvtári bizottságok jelentései.

A Ház hozzájárul.
Az ülés vége 12 órakor.

Elégtétel a polgármesternek.
Méltó felháborodást keltett annak 

idején városszerte dr. Pleszkovics 
Lukács helybeli gyakorló ügyvéd ama 
vádja, amelylyel dr. Biró Károly pol 
gármestert, újjáéledt közigazgatásunk 
vezetőjét egy felszólamlást okirat 
elveszése miatt illette.

Hosszú idő múlt el azóta, polgár- 
mesterünk azóta újabb és újabb ér
demeket szerzett azzal, hogy városunk 
felvirágoztatása, — közigazgatásunk 
mintaszerűvé tétele érdekében fáradt
ságot nem ismerve munkálkodott s 
egész társadalmunk, mely varosunk 
javát látja szem előtt, büszkén vallja 
őt a magáénak.

A m*ygyanúsításért pedig ma meg
kapta a fényes elégtételt, a bi’óság 
kimondotta, hoyg Pleszkovíts dr. átlá
tása rágalom volt s a polgármester 
visszautasítása, melylyel megyyanu- 
sitója eljárását nemteln inszmuáció- 
nak jellemezte, helyén való volt.

Dr. Pleszkovics Lukács ügyvéd a 
múlt évi virilista névjegyzék ellen 
egy feljelentést küldött be dr. Bíró 
Károly polgármesterhez, melyben ki
fogást emel Skozza Zoltán és V u- 
kovics József értékképviselők felvétele 
ellen.

Mikor a polgármester a beadványt 
elakarta intézni, azt nem találta az

A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól mint hathatos szer : tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajai-

é s  k ü l ö n ö s e nHál, úgymint idült bronchitis, szainárhurut = =
láb b ad o zó k n á l in flu en za  u tán  ajánltatik. — -  =
Emeli az. étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a küliSgést és a kitpetet és éjjelt Izzadást. — Kellemes szava és jó ize 
miau a gyermekek is szeretik A gyógyszertárakban 4. — kor.-ért kapható. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti

czéggel legyen ellátva: _
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akták között s azonnal felhívta l’lesz- 
kovics drt, hogy 8 nap alatt újabb 
felszólamlást adjon be.

Pleszkovics dr. erre azzal felelt, 
hogy panaszt nyújtott be a belügy
miniszterhez, melyben a polgármestert 
megvádolja azzal, hogy az aktákat 
ő tüntette el.

A belügyminiszter a panaszt el
intézés végett lekiildte a közigazga
tási bizottsághoz, amely egyhangúlag 
úgy határozott, hogy a vizsgálatot 
nem rendeli el, mert a polgármester 
hivatali működését és egyéni jelle
mét olyannak ismeri, hogy egy akta 
eltüntetésére képesnek nem tartja és 
felhívta a polgármestert, hogy Plesz- 
kovits dr ellen büntető utón ke-
ressen elégtételt.

A kir. ügyészség a vád képvisele
tét elfogadta és vizsgálat megejtése 
nélkül vádiratot készített. A vád- 
tanács Pleszkovits dr. állításában 
csupán következtetést látott s az el
járást megszüntette, de a felebbezés 
folytán a szegedi kir. tábla feloldotta 
határozatot és Pleszkovicsot vád alá 
helyezte.

Ma délelőtt tartották meg a fő
tárgyalást nagy érdeklődés mellett. 
A tanácsban Marián Miklós elnökölt. 
A vádhatóságot dr. Aczél Imre kir. 
alügyész képviselte. Sértett képvise
letében dr. Brenner József, vádlott 
védőjeként dr. Révész Ernő ügyvé
dek jelentek meg.

A tárgyalás megnyitása uLán dr. 
Révész védő hatásköri kifogást emel. 
Az ügyész ellenészrevétele után a 
törvényszék a kifogásnak nem ad 
helyt.

Ezután a vádirat és az összes vo
natkozó iratok felolvasására került 
a sor.

Pleszkovits drt hallgatta ki a bíró
ság elsőnek. Vádlott nem érzi ma
gát bűnöznek, mert a szándékos 
eltüntetésre vonatkozó kifejezést fel
háborodásában használta.

Révész Ernő dr. védő viszonvádat 
emel, mert a polgármester egy nyilat
kozatában Pleszkovics eljárását nem
telen inszinuációnak jellemezte. Ezért 
a polgármestert becsületsértés vét
sége miatt kéri elítélni.

Aczél Imre dr. kir. alügyész ellenzi 
a viszonvád együttes tárgyalását, 
mert a polgármester kijelentése az 
inkriminált rágalmazó panasztótel 
után történt. A kir. törvényszék az 
együttes tárgyalást rendeli el, miért 
a vádhatóság képviselője semmiségi 
panasszal él.

Biró Károly dr. polgármestert a 
bíróság csupán a viszonvádra vonat
kozólag halgatja ki. A polgármester 
kijelenti, hogy visszautasító kitéte
lével, mint köztisztviselő csupán az 
esetet, nem pedig a személyt jelle
mezte. Az elnök ama kérdésére, 
hogy kívánja a vádlott megbünteté
sét azzal felel, hogy ha csupán ma
gánszemélyéről volna szó, nem kí
vánná, polgármesteri állására való 
tekintetből azonban ragaszkodnál 
kell a vádlott megbüntetéséhez.

A vád és védelem részéről elhang
zott beszédek után Pleszkovics dr. 
újabb hosszabb beszédben igyekezett 
nem anyira magát megvédeni mint 
a sértett polgármester ellen de
monstrálni

Biró Károly polgármester még a 
nyit jegyez meg, hogy sem az igazi 
sem pedig a bíráló választmányi 
nem tagja s iktató sem lévén a: 
hivatalában, már ezért sem vonh 
felelősségre az akta elveszései 
Pleszkovicsnak különben elég alkal 
lett volna bizonyítani, de nem bi 
nyitott, meri nem is tudott.

A bíróság ezután meghozta 
ítéletét, melyben Pleszkovics Luki

dr.-t hatóság elleni rágalmazás vét
ségében büuösnek mondja ki és ezért 
500 korona pénzbüntetésre Ítéli. Biró 
Károly dr. polgármestert azonban 
az ellene emelt viszonvád alól fel
menti, azon indokolással, mert a 
visszautasító kitétel nem képez be
csületsértést és ott, a hol tétetett, 
helyén való is volt.

A vádhatóság képviselője Pleszko
vics dr. terhére súlyosbításért és a 
a 92. §. alkalmazása miatt, vádlott 
ás védője pedig a bűnösség kiinon 
Jása miatt felebbezést jelentettek be.

Bankközgyülés rendüli
beavatkozással.

A Bácskai Hitelbank f. hó 21-én 
tűzte ki első közgyűlését, mely bi
zonyos elemek jé akaratából zajos 
jelenetek, botrányok és tettlegességek 
színhelyévé vált.

A közgyűlésre körülbelül lóO tag 
gyűlt egybe, akiknek egy része már 
napok óta harcias hangulatba hoza
tott azon célból, hogy az igazgató
ságnak egy tagja, Horovitz Ignátz 
mellett kardoskodjanak, akiről ki- 
szivárgott, hogy az igazgatóság el
nöki tisztétől és 2400 korona évi 
tisztetdijától megfosztotta. Horovitz 
és pártja az igazgatóságnak ezt a 
határozatát respektálni nem akarván, 
csúnya módon készültek harcra. — 
Az ülést 10 órakor ketten, a volt 
elnök, Horovitz és az uj elnök, 
Kunetz Kálmán nyitották meg egy
szerre. A harcias párt turbulens 
elemei már ekkor kezdték a fül
siketítő lármát, melyet még tetézett 
Hói ovi tznak folytonos csengetyü- 
rázása. Kunetz kijelölte jegyzőnek 
az intézet titkárát, Horovitz peoig 
egy ügyvédet és amig a Horovitz- 
párt dörömböléssel, pad- és asztal
veréssel akarta erejét produkálni és 
szidalmazó képességét a legdraszti- 
kusabb módon bebizonyítani, addig 
a másik párt belefogott a napirend 
letárgyalásába, melyet a választá
sokig keresztülvitetett az eléggé eré
lyesnek és higgadtnak bizonyult 
Kunetz Kálmán, akinek a pártja 
minden rendzavarástól tartózkodott 
és türelemmel fogadta a legdurvább 
és legilletlenebb kifejezésü szidal
makat. Eközben emel! szót Klein 
Adolf dr., aki a kedélyek csillapítá
sára vállalkozott és kinek az volt a 
véleménye, hogy ha Horovitzot det- 
ronizálták is, azért ő csak hadd 
elnököljön. Ám ez a beszéd sem 
ment olyan simán, mint ahogyan a 
tudósitó pennája a papíron végig 
sétál, mert egy-egy közbeszólásra a 
szidalmak tömege volt a válasz. — 
Előljárt ezekben egy ismert nevű 
ügyvéd, aki magaviseletével mintegy 
vezetni látszott a Horovitz-pártot és 
a turbulens elemet. Majd id. Gálfy 
György tudott magának egy kis 
csöndet teremteni, aki az elnökié.-i 
kérdést nem vita utján, hanem az 
alapszabályok rendelkezései szerint 
óhajtotta volna eldönteni és erre 
nézve kért felvilágosítást.

Ezt megadandó, a titkár jelentke
zett szólásra, a kit az egyik párt, 
már t. i. a turbulens egyszerűen le
hurrogni akart. Ez átengedte a szót 
Dr. Bartának, aki ismételte Klein dr. 
ajánlatát. Ekkor tört ki az igazi há 
ború Egy közismert városi polgár, 
aki nem látszott a Horovitz párthoz 
tartozónak, egy ártatlan közbeszólást 
engedett meg magának, azt t. i., 
hogy „hát hallgassák meg legalább 
a saját emberüket, hisz nem vagyunk 
vadak között," — mire a felelet egy 
mellbeütés vala. És ekkor jelenik 
meg a teremben a rendőrség. László

kapitány egyenesen odament az el
nöklő Kunetzhez és felhívta az el
nöki szék elhagyására és a csengetyü 
átadására, mert tudtával itt más az 
elnök, a hitközségi elnök pedig a 
rendőrségnek jelentette, hogy az az 

! elnök az ülést feloszlatta, a termet 
a hitközség tehát nem adja át, — 
hát oszolj! Kunetz bemutatta az 
igazgatóság egyhangú határozatát, 
mely Horovitzot az elnöki tiszte alól 
feloldotta, a kapitánynak ez Hekuba 
volt és a távozás mellett maradt. 
Kunetz ennek nem tett eleget és 
folytatta az ülést, melynek során 
Horovitz lgnáczot névszerinti sza
vazással több mint 200 szavazat 
adatott be — igazgatósági tagságá
tól elmozdították.

Mi a magunk részéről — száraz 
leírását adva a történteknek — nem 
tehetjük le tudósítói toliunkat anélkül, 
hogy az. elmondottakhoz egy pár szót 
ne fűzzünk.

Horovitz Ignác tisztelt egyéniségét 
nem bántotta senki, nem is bánthatja, 
mi is csak elismerőleg nyilatkozhatunk 
felőle. A banknál tanúsított maga
viseletét sem tesszük, nem is tehet 
jük kritika tárgyává; de azt hibáz
tatjuk, hogy makacsul ragaszkodva a 
tisztség megtartásához, melyet tőle 
— jogosan-e, jogtalanul-e? nem ku
tatjuk — megvontak, ilyen lefolyást 
„biztosított" a szegény belizető tagok 
gyűlésének. Ha jogtalanul fosztotta 
meg igazgatósága, ott a bíróság, meg
szerzi neki a jogot és felelősségre 
vonja a jogfosztókat; ha jogosan tette 
az igazgatósága, akkor félre kellett 
volna vonulnia. Utóvégre tudtunk- 
kal — Kunetz Kálmán alelnök volt, 
alapilója a banknak, sőt fenntartója, 
az igazgatóságnak legutóbb megvá
lasztott elnöke Horovitz helyébe, mi
ért ne vezethette volna ez az ülést ?

A liusvágás botrányai.
— Magán vágóhidak. —

Egy idő óta nagyon gyakran kell 
megemlékeznünk azokról a kihágá
sokról, melyeket a liusvágás körül 
felfedeznek. Különösen Govorkovics 
Aladár, a közvágóhíd felügyelőjének 
köszönhető, hogy e sok tekintetben 
veszedelmes manipulációkról a lep
let sikerül lerántani.

Újabban ismét különös manipu
lációknak jöttek nyomára, amelyek 
szinte hihetetlen vakmerőségre val 
lai ak. Nagyon sokan vannak Sza
badkán, akik iparengedély nélkül 
űzik a tiltott husvágást. Govorkovics 
József egy ilyen kontárt leplezett le 
Bukvics Félix személyében. Tudják 
azonban bizonyosan, hogy kívüle 
még számosán kontárkodnak, s az 
illetékes közegek most megkétszere- 
sitett figyelemmel vannak a kontár- 
kodóknak a nyomába.

A csalás érdekes, vakmerő mód
ját fedezte fel ugyancsak Govorkovics 
József, a zombori kapunál fekvő 
úgynevezett Hor.kó-faluban.

A vágóhidak legújabb fajtáit, a 
magánvágóhidakat fedezték itt föl. És 
nem is egyet, hanem hármat, há 
rom kocsmárosnál. Ezek: Ivies 
István, a Mánicsné- féle kocsma és 
Bacsics József kocsmája.

Ezeken a magánvágóhidakon tet
szés szerint vághatott boldog, bol
dogtalan, ha 4 lillértől kezdődő, a 
levágott jószág faja szerint emelkedő 
dijakat megfizette. Természetes, hogy 
mindez károsította a várost, károsí
totta az iparosokat, mert a kontá
rok a titokban levágott hússal 
házaltak, de veszélyeztette a köz
egészséget is, mert mindenféle egész
ségügyi ellenőrzés hiányában beteg 
jószágot is vághattak.

Rendőrségünknek tehát ismét al
kalma lesz erélyes fellépésével a 
helyzeten javítani.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós múzeum. Nyitva 
izordáa ós szom baton délután H-tól 
Vasárnap délelő tt 9 tői 12-ig.

Május 28. H angverseny a főgimnáziumban
Május 81. A szabadkai tanítói járáskor 

tik se  (I. e. 9 órakor a központi elemi is 
kola dísztermében.

Junius 11. A m. á. v. altiszti kö r mii- 
pártoló osztályának m űkedvelői szinielöadása 
a városi színházban.

Juuius bő 12-éu a M agyarországi F a 
munkások S zabadkai Szakcsoportjának szin- 
elöadássai egybekö tö tt táncvigalm a a H un
gáriában.

Juuius 12. A szabadkai I-sö uóegylet, és 
a szent A ntal kenyere cimii katb. népkonyha 
népünnepélye.

— A szabadkai gazdakör köz
gyűlése. Szabadka egyik legtekinté
lyesebb köre, a gazdakör, tegnap 
tartotta Regényi Lajos elnöklete 
alatt évi rendes közgyűlését. A köz
gyűlésen egyhangúlag tudomásul 
vették a jelentéseket, melyek a kör 
fejlődését tanúsítják. Vojnich Gyula 
dr., a kör titkára elfoglaltság miatt 
állásáról lemondott. A titkári állást 
legközelebb fogják csak betölteni.

— Félix  napja. Mamuzsich Félix, 
kanonok plébánqs, tegnap ünnepelte 
névnapját. Bezerédy István főispán, 
Biró Károly polgármester, városunk 
társadalmának 'előkelőségei kívántak 
a szent-Teréz plébánia plébánosának 
boldog névünnepet. A nagyszámú 
szerencseki vánatok bizony itékai a 
plébánost övező szeretetnek.

—  A kaszinó majálisa. A nemzeti 
kaszinó igazgatósága ez utón hozza 
tudomásra, hogy május hó 27-én 
azaz szombaton Palicson majálist 
rendez. A majális délután 5 órakor 
kezdődik. Este 8 órakor a nagy
vendéglőben táncmulatság lesz. Be
lépti dij nincs. Éjfélkor és éjfélután 
2 órakor külön villamos kocsikról 
gondoskodva lesz. A majálisra külön 
meghívók nem küldetnek szét.

— Érettségi biztosok. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter a zom
bori felső kereskedelmi iskola érett
ségi vizsgálataira Kulinyi Zsigmond 
szegedi keresk. és iparkamarai tit
kárt, az újvidékihez pedig Tordai 
Imre igazgatót küldötte ki minisz
teri biztosokul.

— Sztrájk Szabadkán. A festő 
és mázoló munkások ma megindí
tották a bérharcot munkaadóik ellen. 
A munkát még az inasoknak sem 
engedik meg. Remélhetőleg a mun
kások és munkaadóik között nehány 
nap múlva megtörténik a kiegyezés.

— A keram it-ut befejezése. Ma 
fejezték be a szent István teret át
szelő úttest keramittal való kiraká
sát. Meg csak néhány jó eső, mely 
lemossa a cement port és a Kossuth- 
utcátol a Deák-utcáig vonuló úttest 
szabályos keramit-tégláinak sárgás 
színe, jóleső változatosság lesz a 
szemnek a lőtér poros, szürke egy
hangúságában. A főtér szépségét 
lehat emeli és tisztántartását pedig 
megkönnyíti ez a keramit ut. Szinte 
óhajtja az ember, hogy minél előbb, 
minél több utca szürke kövezetét 
pótolja a keramit burkolat, amelynek 
legtöbb előnye az évtizedekre terjedő 
tartósság. Sokszor elnéztük a bámu
latos rendben, ügyességgel és telje
sen nesztelenül folyó munkát, amely 
szakértőink véleménye szerint min
den tekintetben a legkifogástalanabb. 
Az anyag jóságáért kezeskedik a
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keramit-gyár, a munka kifogástalan, 
mintaszerű bevégzése Littkei Gábor
nak, a gyár főtisztviselőjének érdeme, 
akinek a munka szép és közmeg
elégedést keltő elvégzésében Schmidt 
József, a gyár kitűnő munkavezetője 
is segédkezett. Városunk lakossága 
bizonyára megelégedéssel szemléli 
utcáink és tereinknek szépülését, 
különösen, mikor tudja, hogy a szépí
tés munkáinál a munka tartósságára 
nagy gondot fordítottak akkor, mikor 
a legtartósabb burkoló anyagot vá
lasztották. Mig ugyanis a gránit- 
kockaburkolat folytonos javításra szo
rul, addig a keramit burkolat, mint 
már fent említettük évtizedekre van 
számítva. A szép és a hasznosnak 
ez az egyesítése különös érdeme az 
uj a érának.

Hangverseny és mii vésztár
sulat a Nemzeti szállodában. A
Kovács Sándor igazgatósága alatt 
álló és szinészegyesületi tagokból 
szervezett kitűnő hangverseny és 
müvésztársulat a Nemzeti szálloda 
kerti helyiségében több estélyre ter
jedő előadásokat fog tartani. Az elő
adások sorozata f. hó 30-dikán kéz 
dődik. A társulat tagjainak névsorát 
és az érdekes műsort legközelebb 
közöljük.

— M erénylet a vonaton. Meg- 
irtuk a napokban, hogy a hajai vo
nalon történt merénylet áldozatát 
Pestalits Máriát, akit a közkórház
ban ápoltak, nem lehetett kihallgatni, 
mert sérülései komplikációkat idéz
tek elő és folytonosan eszméleten 
kívüli állapotban volt. Most már meg
szűnt a remény is arra nézve, hogy 
a szerencsétlen áldozat maga gyújt
son világot a rejtélyes bűntény fel
derítésére, mert ma reggel szenve
déseitől megváltotta a halál. A tör
vényszéki boncolást ma délután ej
tették meg hulláján.

Életunt baka.
— Öngyilkosság a laktanyában. —
Tegnap este 8 órakor a >6. gyalog

ezred Halasi-uton levő laktanyájában 
hatalmas dörrenés zaja riasztotta 
fel a már nyugovóra tért legénységet.

Az első század szobájából hallat- ' 
szolt a lövés zaja, amelyről rögtön 
tudták, hogy katonai fegyverből k i-■ 
lőtt éles tölténytől eredt.

A katonák a szobába siettek, ahol 
rémes látvány tárult eléjük. Az ágy 
mellett vértócsában hevert Ferger 
János első századbeli közvitéz. Szá 
jából patakzott a vér, életét egy 
pillanat alatt kioltotta a gyilkos 
golyó, mely szájába hatolt be és át
fúrva a koponyacsontot feje búbján 
jött ki. |

Az öngyilkosság elkövetésekor ai 
szobában csupán egy másik köz
vitéz volt, aki azonban ágyán mély 
álomba volt merülve s csupán a 
lövés zajára riadt föl.

A katonai hatóság részéről azon
nal megejtett vizsgálat, megállapította,

hogy az életunt katona az ágyán 
ülve követte el az öngyilkosságot. A 
fegyver csövét szájába illesztette s 
a lábával csettentetle el a ravaszt. 
A lövésnek ereje oly óriási volt, 
hogy a szerencsétlen ember összes 
fogai kihullottak.

Az öngyilkos baka csak nemrégi
ben került Szabadkára. A kaposvári 
hadkiegészítő parancsnokságtól 1 
társával együtt helyezték a helybeli 
zászlóalj állományába. Társai már 
néhány nap «'ta észlelték, hogy bus- 
komorság vett, rajta erőt, de csupán 
egyikük sejti, hogy özvegy édes 
anyjával és fivérével történt össze
koccanása érlelte meg benne a sötét, 
elhatározást.

Ferger egy levelet hagyott hátra 
századosának címezve, de a borítékra 
ráírta, hogy csak a temetés után 
bontsák fel. Ebben a levélben való 
szinüleg öngyilkosságának tulajdon- 
képeni okát is elmondja.

A holttestet, elszállították a kato
nai gyengélkedő házba, honnan hol
nap délután fogják eltemetni.

T Á V I R A T O K
Burián Becsben.

Becs, május 22. Burián közös 
pénzügyminiszter ma reggel Buda
pestről ideérkezett Ö felsége Buriánt 
fél tizenkettőkor külön kihallgatáson 
fogadta. Burián beszámolt budapesti 
utjának eredményeiről és java-latot, 
tett gróf Andrássv Gyula fogadtatása 
iránt.

A háború
Saigon, május 22. Jonquieres ten

gernagy, kit megbíztak, hogy az egész 
anami partot kutassa ki, hogy 14-ike 
óta. visszatért-e az orosz hadihajók 
valamelyike, azt jelenti, hogy azóta 
orosz hajót nem láttak.

London, május 22. A Daily Chro
nicle jelenti Hongkongból: Az Ará 
bia nevű hajó, mely tegnap ideér
kezett, Gebro Blanconál ágyudörgést 
hallott és az orosz hajóhadat a Basi- 
csa tornában látta. A Sanghai gőzös 
azt jelenti, hogy 10-én négy orosz 
szállitóhajóval találkozott, melyek 
Basitól dél felé tartottak. A Sang- 
hainak drótnélküli távirókészülóke 
volt.

TÖRVÉNYKEZÉS,
A hajó járat hirdetése nem ki

vándorlásra való csábítás. A sze
gedi kir. ítélőtábla ma elvi jelentő 
ségü határozatot hozott, amely ha
tározat ezután már hivatva lesz 
a tábla hatásköre alá tartozó terüle
ten a hírlapkiadók további zaklatá
sának elejét venni. A kir. ügyészsé
gek ugyanis a Miessner F. brémai 
cég amerikai hajójáralainak és az 
utazások árának közlésében az. 1003: 
IV. törvényeikbe ütköző kivándor-

jOiHöfu't<;
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tki iiiúr minden ember tudja, hogy a világhíré 
••• Valódi Növény Esscnczia-Fluid =====

csak „k A TON A -féle“ „k. A.“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elórhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasglresét. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a lest erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult koszvénynél 
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------
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j lásra való csábítást láttak és a törvény
székek a lapkiadókat rendszerint el 
is Ítélték kisebb nagyobb pénzbünte
tésre így legutóbb a zombori tör
vényszék busz korona pénzbüntetésre 
ítélte Oblath Károlyt a Bácskaer 
Volksblatt kiadótulajdonosát mert a 
Miessner cég hirdetését lapjában 
háromszor közzétette. Oblath feleb- 
bezése fólytán a szegedi kir. Ítélő 
tábla ma megváltoztatta a törvényszék 

. ítéletét és fölmentette Oblatot a 
kihágás vádja alól, mert a Miessner- 
fé le  hirdetések közlése vagyis ame
rikai hajójáratok és utazási árak 
közzététele még nem képez kiván
dorlásra való csábítást.

N yilttér .* )
N y i la t k o z a t .

A Bácskái hitelbank alulirt igaz
gatósága arról értesült, hogy város
szerte olyan híreket korpolálnak, 
melyek alkalmasak lehetnek az intézet 
eddigi jó hírnevét csorbítani.

Ezekkel szemben kijelentjük, Hogy 
a bank ügyei minden tekintetben a 
legnagyobb rendben folynak, betevőink 
pénze biztos és jó helyen van és 
hogy üzletünk semmi tekintetben 
fenakadást nem szenved Esetleg fel
mondani szándékozó betevőinknek a 
betéteket a legpontosabban kifizetjük, 
azon tagjainknak pedig, a kik rész
jegyeiket felmondják, kívánatra és 
áronnál kézpénzben adjak ki teljes 
értéküket.

Adós tagjainkat ugyancsak figyel
meztetjük, hogy hiteleiket sem meg 
nem vonjak, sem meg nem rövidítjük, 
nekik és általában összes tagjainknak 
továbbra is a legkészségesebben ren
delkezésre állunk.

Végül azon hitünknek adunk 
kifejezést, hogy a belső rend helyre
álltával immár még nagyobb mérték
ben fogjuk tagjaink érdekeit szolgál
hatni. A mit eddig tettünk és a 
jövőben tenni fogunk, mindig és 
kizárólag tagjaink jól felfogott érde
kében történik, kérjük teliát őket, 
viseltessenek irányunkba tovább is 
bizalommal.

Szabadka, 1905. május 22-én.
A Bácskai hitelbank 

igazgatósága.

*) K rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

REGENV CSARNOK.

— Most elérkezett az idő, folytatta, 
amikor kötelességein születésed titkát 
leleplezni, hogy ha atyád, talán ne 
hány óra múlva eljön téged vissza
követelni, ne találjon készületlenül.

— Istenem, mit mond? Atyáin...

— Meglátod őt, magával visz. Ne 
kérdezd, mi kényszeritette őt arra, 
hogy oly sokáig távol maradjon tő
led, nem mindig jó, ha a gyermek, 
szülei cselekedeteinek az okát ku
tatja.

— Ki az atyám ? Mondja meg a 
nevét, kiáltott föl Emil izgatottan.

— Meinert bűnügyi tanácsos az 
atyád és most már megértheted, 
hogy e leleplezést nem volt szabad 
halogatnom.

Emil gondolkodva nézett, maga elé. 
A bűnügyi tanácsos az ő atyja? 
Most sok mindent tisztán látott, ami 
tegnap különösnek, tűnt föl előtte. 
Az öreg izgatottsága, mikor bemu
tatták neki, a szavak inelvekkel bu- 
csuzolt.

Fájdalmas őszinteséggel csüngött 
a szomszéd ur tekintete kedvencén, 
azt a benyomást ügyelve, melyet ki
jelentései az ifjú kedélyre gyakorol
tak. Emilnek össze kellett magát 
szednie, meg kellett tanulnia elvi
selni azon gondolatok terhét, ame
lyek megrohanták.

Hosszú szünet következett.
A bűnügyi tanácsos még mindig 

mozdulatlanul állt az ajtóban. Nagy 
megindultsággal nézte a két férfiút; 
már többször közéjük akart lépni, 
hogy fiát átölelje, de ismételve le
győzte epekedését. Emilnek meg kel
lett szokni előbb a gondolatot, hogy 
ő az atyja. Szivében köszönetét 
mondott, a szomszéd urnák, hogy 
a leleplezéssel megkímélte a szé
gyentől, melylyel fia előtt az Igaz
ságot el kellett volna mondania.

— Most már tudod, hogy ki az 
atyád. Itt hagyod ezt a padlásszo- 
bácskát és ragyogó termekben fogsz 
lakni. Szükség, nyomorúság nem 
fogják többé fenyegetni a jövőbe 
tekintő lelkedet. Én az öreg ember 
tovább lakom <itt remeteségemben, 

j Nem panaszkodom a sorsom ellen, 
nem irigylem a te szerencsédet. 
Csak egy okoz fájdalmat, a te tőled 
való el'álás. Azt hittem reméltem, 
hogy te leszel az, aki fáradt szem- 
pilláimat lefogja.

— Ki mondja azt, hogy önnek el 
kell válnia Emiltől, Slernfeld ur? 
szólalt meg most a bűnügyi taná
csos^ a meglepett férfiakhoz lépve. 
Távol legyen tőlem ennek még csak 
a gondolata is. Az ifjú jobbik atyja 
az ön. Az ön önfeláldozásának kö
szönhetem, hogy Emilben öregsé
gemnek támaszát és örömét fellelem.

A bűnügyi tanácsos homlokát vé
gig simította, azután fiának vállaira 
emelte kezét és mélyen a szemébe 
tekintett.

- Emil, te megbocsátasz nekem. 
Meg akarod édesíteni öregségemet ? 
Szeretni fogsz-e mint atyádat? Kérdi 
megindultam

Emil szótlanul borult atyja tárt 
karjai közé. A szobában csend volt. 
Meinert megsimogatta megtalált fiá
nak szőke hajfürtéit. Kimondhatat-

a már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-lliiid

iák , K A TON A-fele" „k. A.“ védjegygyei!
rakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg- 
ndelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
ártmányu KATÓN,Vféle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 

mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér.
nden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

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

lPható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
vits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi tér. 
Ián Béla droguislás Kossuth u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára 111. kör Zimonyi ut.K ör Megv izsgálva és véleményezve
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lanul boldog volt. így tehát élet al
konyán mégis jóvá tehette azt, 
amit fiatalságának könnyelműségében 
vétkezett. Mintha Mari szellemének 
suttogását hallotta volna a szobában, 
amint liát megáldja. A szomszéd ur 
komolyan nézte a jelenetet; a kezei 
akaratlanul egybekulcsolódtak. Csen
des ima szállt leikéből az egek urához.

— Sok álmatlan éjszakán, kezdte 
el a bűnügyi tanácsos remegő han
gon, hasztalan tártam ki karjaimat 
epekedve utánnad, akit szívtelenül 
eltaszitottam magamtól. Nem érde
meltem meg mostani szerencsémet.

(Folyt, köv.)
. L . I  . II U ' J "  . ■ ■■ ± -

Felelis HzerktRzté:
B L O O V I C H  I M R E .  

Laptulajdonosok : AZ A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

KIS HIRDETÉSEK.
Minion szó 3  £ . l l é r  Tastag-;betllkkíl 6  
f i l l é i  Legkisebb hirdetés 3 0  f i i  j é

HIVATALOS HIRDETÉSEK.
709/905. eln. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a 

városi utkaparók ruhaszüksógletének 
szállítására az árlejtés f. évi május 
hó 28-án <1. e. 10 órakor a gazda
sági ügyosztály hivatalos helyiségében 
fog megtartatni.

Az árlejtósi feltételek a gazdasági 
ügyosztályban tekinthetők meg.

Kelt Szabadkán, 1905. évi május 
hó 22-én.

Dr. Biró Károly
pólgárm ester.

jából határnapul 1905. évi junius 
hó 20 ik napjának d. e. 9 óráját
tűzte ki Kunbaja község házához 
azon célból, hogy a birtokosoknak a 
birtok szerinti többsége kívánja e 
a tagosítást.

A nem szavazók a tagosítást kívá
nókhoz számíttatnak. A szavazási

_____________1905. m ájus 23.
"’VC W ttMBMr ’ l'V

1 lajstrom összeállítása ugyanazon na
pon történik.

Szabadkán, 1905. évi május hó 
17-ik napján.

A szabadkai kir. törvényszék mint. 
úrbéri bíróság.

Strellcky
kir. tszéki biró

Fényképészeti czikkek, u. in.:

10038/905. szám.

Hirdetmény.

Raktár kiárusítás g ad lia tó  á rb a n  
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, fy o r. 
naek ruha, női ing stb. V I. D eák-u tca  Dr. 
Szilassi házban a teljes bsrondocés eladó,

V a r r á  Ib^ íIVaIí figyelmébe. Tanuló 
I  d l  I v  I v d l l j  UK leányt keresek hon

véd ruha elkészítéséhez. Aki m ár a varrás 
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas Ján o s férfi szabó V I. kör T om pa u.

á llást keres egy idő
sebb nő. Cim a k iadó

hivatalban.

T ‘i l i / w t ‘1 készítő m estereknek megvé- 
te lre a ján lta tik  nagy m ennyi

ségű szili és kőris fák talicskák  készít1 sére 
bévbb felvilágosítást szolgál Tom áuovits 
gőzm alm a Bács-Bokod (Bikity Baja) m ellett.

Szabadka szab. kir. város tanácsa 
ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége tulajdonát képező a város 
iskoláiban és óvodáiban összegyűlt 
mintegy 500 méter mázsa szénpor 
f. évi május hó 28-án d. e. 10 
órakor a gazdasági ügyosztály hiva
talos helyiségében nyilvános árverés 
utján el fog adatni.

A vételári összeg azonnal fizetendő.
Szabadka, 1905. évi május hó 20.

A városi tanács.

JESJÍ Érzékeny lemezek,
Papírok,

Csinos kartonok,
Te jes felszerelések,

Vegyszerek, 
Álványos és

Kézi kamrák

nagy választékban.
M oly-irtó  s z e re k :

r í n H í C a t t f kipróbált, biztos, kellemes illatú moly por. 1 kó. 0 
korona, dobozokban 50 fill., 1 kor. és 1.50 fillér. 

1 ső rendű, a legolcsóbb napi árban.

7277/polg. 1905 szám.

Hirdetmény.
A szabadkai kir. törvényszék, mtnt 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Kunbaja község határában levő úr
béri birtok tagosítása végett a tény
leges birtokosoknak az 1880: évi X. 
t. c. és az 1871 évi XIII, t. c. értel
mében leendő megszavaztatása cél

5Váb- és ruszin-bogár, 
pW oin,

valamint 
50 fillér és korona.

p ó ló b a -irtó szerek 
dobozokban

a legújabb poloska-irtó szer; szagtalan, 1 üveg l kor.

w  a c h sm a n n  és V e ln e r
ezelőtt Zalán Béla

drogua üzletében Szabadkán, Kossuth-utcza.

A XVI-ik in agy. kir. szab. osztály sors
játék nyereményeinek sorozata.

110,000 sorsj. 55,000 nyer.
Minden második sorsjegy nyer. 

Legnagyobb nyeremény esetleg

F e l h í v á s
a XVl-iR

J Korona. I  osztátysorsjátáHboz.

Gaedicke szerencséje ó r iá s i  !
Rövid időn belül

BWT 1 5  m i l l i ó t  TWI
űzettem ki t. vevőimnek, köztük a kö

vetkező főnyereményeket: 
600000 korona s/2 62551 szám

1 jutalom  
1 nyer. á 
1 »

3

koroua
600000
400000
200000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
3000
2000
1000
500

A z e ls ő  o s z tá ly  h ú z á s a  m á r

1 9 0 5 .  m á j u s  2 5 .  é s  2 6 .  l e s z .
Az e ls ő  o s z tá ly ú  s o r s j e g y e k  á r a :  

egy égésié egy fél egy negyed egy nyolcad
12 kor. 6 kor. 3 kor. 1.50 kor.

4350
3350

55000 n y . é s  j u t .  ö s s z e g b e n  14.459.000

Az eredeti sorsjegyek szétküldése utánvét, vagy az 
összeg előzetes megfizetése ellenében történik. A legké
nyelmesebb és legolcsóbb a postautalványon való rende
lés. Minden megrendeléshez csatolom a hivatalos ja ék- 
tervet. A hivatalos nyereményjegyzéket azonnal a húzás 
után küldöm szét. — Befizetési lapokat a pénzösszegek 
díjmentes átutalhatasa céljából ingyen bocsátók ügyfe
leimnek rendelkezésére. — Becses megrendelését szíves

kedjek mihamarabb hozzám juttatni.

Gaedicke A.
b an k h áza .

Magyarország legnagyobb szerehcsegyiijtöjc.

Budapest, Kossuth Lajos-utca 11. sz.

400000 >
400000 .
400000 >
100000 . 
100000 . 
100000 .

70000 »
60000 » 
60000 » 
60000 > 
60000 > 
30000 »
30000 »
30000 .
25000 »
2)000 » 
25000 .
25000 »
20000 » 
20000 » 
20000 » 
20000 > 
20000 » 
20000 » 
20(100 . 
20000 > 
20000 . 
15000 .
15000 
15000 
15000

4/4 1H19 
4/4 28916 
8/ h 33464 
4/4 42758 
2/2 49878 
4/4 87991 
V, 60912 
«/8 17357 
«/8 78863 
4/4 82528 
2/2 97263 
»/8 6920 
«/8 3*691 
»/8 90964 
4/4 23481 
2/2 30049 
4/4 44411 
4/4 87851 
4/4 14674 
4/4 28950 
»/, 33402 
»/8 35862 
</4 44410 
4/4 50565 
’/j 60781 
«/8 78848 
4/4 88874 
»/i 31121 
4 4 57734 
2/2 77950 
4/\ 82506

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




