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KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Butthyány-utcza 5. sí.

*^1Ő halá la . lármára odasietett a verekedő urinő 
düs Ká- tiszteletreméltó, fehér hajú anyósa,

égi I ak* szeHd hangon intette békességre 
f^zitkozódó menyét.

jfha£atlan, undorító jelenet kö- 
rre. A fiatal asszony a 

'̂ é s  ütlegelni kez- 
^ 1 ^ ^ , hajfürtöket

Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., tél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.
nv

Az alkoholizmus és az állam.
A kirohanásokkal mii sem 

érünk el. Elvégre okos érvek, 
helyes körültekintés, a célnak 
megállapodott kitűzése, erkölcsi 
erők, tényezők vezetnek diadalra 
minden eszmét. Nem a lázas 
kiáltások viszik előre az igaz 
ügyet, nem a vésztjósló fényé 
getések, a helyzetnek, a jövő
nek rémképekben való ecsete
lése: azt látjuk magunk körül, 
érezzük— tapasztaljuk nap-nap 
után, pusztiló-romboló hatását s 
mégsem iszonyodunk attól. Fet- 
re igö, állatias, megbénult agyú, 
emberekkel találkozunk lépten- 
nyomon, züllöt alakjuk utálatot 
kelt bennünk, távolodunk, irtó
zunk tőlük, holott legjobb érzé
sünk szerint szánnunk kellene 
azokat. Erkölcsi érzésünk, az 
igazságunk, meggyőződésünk pa
rancsolná: mentsük meg az 
embert, e torzzá nyomorultat, 
a tudásra termett anyagot a 
magunk világa, az emberiség 
számára.

Telhetetlenek vagyunk. Bé- 
kóba vervék a gondolatok, köt- 
vék a nemes törekvések, mert 
az anyagiasság úgy kivánja:
pusztuljon az embei, helyette , emelné, feledik az állambölcsek, 
uj nemzedék támad, csuk a
vagyon, a jövedelem növeked
jék. Növekszik akkor a hatalom, 
észrevesznek, megismernek ben
nünket, rettegnek tölünk.

A legerkölcstelenebb, legundo- 
ritóbb betegsége, bűne az embe
riségnek : a képzelt hatalmi vágy. 
Elbizakodottságunkban, gőgünk
ben, a nyers erő tudatában ha
talmasaknak, győzhetetleneknek 
hisszük magunkat: lágy szellő 
fuvallata hallatszik, a minden 
idők bálványa megbomlik, ledől! 
a szellemvilágparányi érintésétől.

Szellemekre, friss, mozgékony
agyú, tettre kész társadalomi a ; no|<a beadta nyugdíjaztatása iránti 
van szüksége az emberiségnek, 1 kérvényét., aktuálissá vált az a kér ! azt a megjegyzést, hogy „ott vannak 
hogy a megbénult, butuló hely- dés, hogy miként, szervezzük a tűz- a városi őrparancsnokok, akik jobban 
votóBnl kirao-adi-i a terem tésre oltótiszti (parancsnoki) állást a városi elvégzik a dolgukat, mint az a tiszt!"zetéböl kiragadja a teremtésre 
hivatott embert a köz, a hala
dás javára.

Oda kell államink a sülyedni

induló hajók elé, bátran — s 
mégis óvatosan, hogy meg 
mentsük a veszni indulót a fel
világosodás javára.

A felvilágosodásnak, az érte 
lemnek a gondolkodó ember
nek legádázabb ellensége az
alkohol. Mégis, mikor az alko-!zjj  s kivonal a liizhöz, azalatt ké8ik
hol-ellenes mozgalomnak Lért,; —j;, percet, ez pedig a tüzvesze-
helyct nyitunk, nem a rombo-j delemnél óriási, kimondhatatlan idő!
lás öldöklő fegyverével kell; Tehát több állást kell szervezni!
harcba lépnünk, hanem a fel ' Igen ám, de mikor dolga meg egy-
világosodás, az emberiesség jé- ntík sincsen, mert maga az admi- 

1 11 I- 1 1 • £ 1 nisztralív s irodai dolog napontagyében kell diadalra j u t t a t n u n k . órai munka, ,  t„Bbbi c£,k a
a diadaloknak legszebbikét. t készenlél, s dolognélküli várakozásra 

Az lesz az emberiség leg eltelő idő! Ez pedig a várost is na-
áldásdusabb diadala ! Mert nagy í gyón megterhelné.
és hatalmas ellenséggel állunk) Az >gaz, hogy az önkéntes tüzoltó- 

. , 7 . , sag tevékenyebb és buzgóbb tisztjeiígy is szemben, hatalmas el-1 injnjjg rent|eikez£3re állottak, a vá- 
lenségünk az érzékiségben töm- rosi parancsnokot sokszor hónapokon 
jénezö, veszni induló tömeg, át is helyettesíteni s ezért még csak
még hatalmasabb az anyagias- ' elismerést is alig kaptak!
Ság után kapkodó állam, mely Azonban van olyan idő is, mikor
ezt az erkölcstelen, feslett tö- » ™™sl P ^ncsnok  kimegy egész 

fl. . ... I délutánra a varoson kívül tuzvizs-
meget onzo céljaira elősegíti, akkor ismét az önkéntes
megmételyezvén polgárainak azt tisztekre hárul a helyettesilés! Sző
tt nagy részét, mely az alko- val, ha a városi tűzoltóknak egy
hollói már egészen megittasult, 
elbutult, bűnös eszközökké, bű
nök szerzőjévé faragja őket, 
holott feladata épen az lenne, 
hogy polgárait onnan kiragad 
ván, erkölcsi szellemben őket
, - I l i i  , városiak feletti parancsnoksággal is,hogy a gyilokkal szerzett pén- akik közül egJe» megbi2nánar a f6J
zen csak a gyilok szaga s parancsnoki s irodai teendőkkel és 
nem áldás maradhat. Nem bű-laki az egész testület felett a fel- 
nös anyagiakban duslalkodó l ügyeletét s a szolgálatok pontos tel- 
állam szükségletét érezzük, ha- Pesi^ sét ellenőrizné. Ez a négy tiszt 
nem az erkölcsiekben ragyogót ., hnpv Ptrv lp n n p  fii 7-
óhajtjuk, vágyjuk, keressük 

s  arról álmodozunk. 
Hisszük, reméljük, hogy

idő eljö!

szó a
nokság kérdéséhez.

Most, hogy Scossa Zoltán a sza 
badkai hivatásos tűzoltóság parancs-

hivatásos tűzoltóságnál, hogy az állan Ilyet csak az mondhat, aki nem 
dóan, s megszakítás nélkül éjjel-) tudja, hogy mi az őrparancsnok 
nappal szolgálattévő tiszttel el legyen ; teendője. Annak a tűznél 100 és 1O0 
látva ? ■ dolga van, mert neki kell a fecs-

Azt, hogy egy ember végezze ezt 
el, mindenki lehetetlennek tartja; 
mert akkor az egy percre nem tá
vozhat a városból, Palicsra ki nem 
mehet, de még csak gőzfürdőbe sem 
mehet, mivel hátha éppen akkor tör
ténik valami nagyobb tüzveszedelem, 
mikor ő derangirozott állapotban 
vígan lubickol, mert inig ő felöltö-

parancsnoka (tisztje) van, akkor 3ÖŐ 
nap közül legalább 180—2(JO napon 
át az önkéntesek kénytelenek he- 
lyettesiteni.

Tehát sokkal egyszerűbb lenne az 
önkéntes tisztek közül — de csakis 
a szorgalmasabb, s tevékenyebbek 
közül legalább is T-et megbízni a

a szolgálatot, hogy egy lenne tűz 
soros, egy esetleg színházas és irodai, 
egy tüzvizsgálati, egy pedig szabad

i t  í napos.
Így el lenne érve az, hogy egy 

ember állandóan szolgálatban volna, 
azonkívül a színházban is nap-nap 
után külön ember állana rendelke- 

iirancs- i zésre, aki nem volna kénytelen a
i városban esetleg kiütött tűz miatt 
helyét a színházban elhagyni s a 
színházi őrséget vezénylő-tiszt nélkül 
hagyni!

Némely laikustól már hallottam

kendőjét ellátni vízzel, nyomó le
génységgel, a fecskendőben beálló 
zavarokat azonnal helyrehozni, tömlő- 
hosszabbitásokról,' egyik kutból a 
másikba való átszerelésről gondos
kodni. Ö ezzel van elfoglalva, ő ve
zényletet nem végezhet, mert a ve
zénylőnek egy, az egész veszedelmet 
átlátó helyről, minden egyes gépnek 
és embernek a munkáját irányítani 
kell, szóval a tűz megfékezésére 
irányuló támadást tervszerüleg ke
resztül kell vinnie, amit egy olyan 
ember, akinek más teendői vannak, 
nem végezhet! Azonkívül több .őr
parancsnok vonul ki tűzhöz úgy a 
városiak, mint az önkéntesek részé
ről, inár most az is kérdés, nem 
rendelkezne-e minden őrparancsnok 
a saját gépjével saját belátása sze
rint! Ami pedig a fejnélküli kapko
dásból származó legvégzetteljesebb 
eredményeket okozhatná.

A fenti módozat szerint a kiren
delt négy tisztet honorálná a város 
4U0—oüö korona tiszteletdijjal eset
leg a parancsnokot többel is, nem 
ugyan fáradságáért, hanem a tüzek- 
nél tönkretett ruházatért, s így még 
megtakarítana is a város ezen állás
nál pár száz koronát.

Hogy az önkéntes tiszték is lelki- 
ismeretessen teljesítenék az elválalt 
kötelezettséget, arra elég bizonyíték 
az is, hogy eddig is mindig a leg
nagyobb odaadással teljesítették a 
városi pirancsnok díjtalan helyette
sítését.

Ez külömben nem lenre végleges 
'rendezése a tüzoltótiszti állásoknak, 
— mert előbb-utóbb eljön még az 
az idő, amikor Szabadka városa 
3 —4 tisztet állandóan alkalmazni 
fog, amint az a külföld nagyobb 
városaiban, de Budapesten is van

S.

Szabadkai hölgyek íipesten.
Mult vasárnapi cikkünkben hosz- 

szasabban foglalkoztunk azzal az 
egész országra kiterjeszkedő ember
baráti akcióval, mely szerint a József 
kir. herceg szanatórium egyesület 
holnap — vasárnap — d. e. 10 
órakor a magyar tud. Akadémia 
dísztermében közgyűlést tart, melyen 
megalakul a tüdővész gátlására az 
országos hölgy-liga.

A közgyűlésen résztvesz Auguszta 
kir. hercegasszony, mint védnök. A 
beszédet Korányi Frigyes tartja, ez 
a kitűnő egyetemi tanár, a tüdőbe
tegség elleni mozgalomnak dr. Lukács 
György főispán mellett a leglelkesebb 
apostola.

Lukács György dr. főispán néhány

pr. J h is z le r  1  o r t a d o r

izg y ó g y ln k z
S zab ad  n, Jttária-Tcrézia parK, Vasút mellett

C v O f f V t f t á d n k  ’  VUcura,sz*tisaVas fürdőK (nauhnm i).v q v g jm v iw p  vi||anyozá5| loVám orVosl lor||, ^ TTT̂ _ T ík fo n  21J sz. 
prospectus

Javalva van: az id e g b e te g sé g e k n é l mint: idegesség, hysteria, főfájás, es szédülésnél. 
A lég ző  szervek  b e te g s é g é n é l: tüdöhurut és nehez lejzesnel (asthm a). — G yom or  
és b é lb a jo k n á l: székrekedésnél. —  S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynél. Mérsékelt arak. W* Nyaron at frissitö  fürdők.
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T isza  Bécsben. Bécs jun. 2. Tisza 
István gróf miniszterelnök ma veg- 
^1 ideérkezett. Tisza gróf délelőtt 
föYíireste az ott időző Kvassajrt, a 
konstntinápolyi nemzetközi bíróság 
elnökét,akivel hosszasan tanácsi'*0 
zott. Ezuta kihallgatásra ment ^Őfel
ségéhez, akiéi egy teljes ór/dt idő
zött. A kihallg&ás után T’ áza gn'f 
ismét találkozott’ívassavjVal. Eddig 
még meg nem erősi»t*- hir szerint 
Fejérváry Géza báró szintén itt tar 
tózkodik és a legközelebbi órákban 
kihallgatásra megy a királyhoz. Itteni 
politikai körökben általánosan úgy 
vélekednek, hogy a legközelebbi órák
ban megtörténik a döntés és a Tisza 
kormány megkapja fölmentését, s uj 
kormány neveztetik ki az ügyek 
továbbvitele céljából.

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőliá/, ülése.

— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .
Budapest, jun. 2.

A baloldal ma szép számban vo
nul fel. Kilátás van rá, hogy még a 
mai ülésen megszavazhatják Kossuth 
nak az önálló vámtarifáról szóló in
dítványát s itt tüntetni kell a több
séggel. Ennek a vitának ma már csak 
egy szónoka lesz: Teleky Arvéd gróf, 
a Ház legfiatalabb tagja.

A folyosón a kérvényi bizottság 
botlásáról beszélnek és erősen el
ítélik a választási reformmal szem
ben elfoglalt álláspontját.

Justh Gyula elnök 11 órakor nyitja 
meg az ülést.

Pozsgay Miklós jegyző felolvassa 
a múlt ülés jegyzőkönyvét, melyet 
minden hozzászólás nélkül hitele
sítenek.

Elnök beterjeszti a beérkezett iro 
mányokat.

Hertelendy László jegyző felolvassa 
a függőben levő interpellációk név 
sorát.

A kérvények második sorozatának 
beterjesztése után következik

az ö n á lló  vám tarifa  
előkészítéséről.

Gróf Teleki Arvéd: A miniszterek 
utolsó beszédeiket Bécshez intézik, 
mert kissé gyanús, hogy ők a sza

„ Xioffintáia taktika., * i * W'
n / f i F h i s z  benne. Ha 

h"'kúL - SaiflStatnék, résen állnánk 
abból minden előnyt fel

használunk s minden hátrányát mér
ők. A haza érdeke azonba’, 

_OJ mindazok, akik eddig e e ^  
_asaink voltak, összetartsanak ,'elüiik. 
Már látja a jövendő Bach-hy\z ,̂.()̂ a[ 

Rákosi Viktor: Ki is ’érjük őket! 
Gróf Teleki Arvéd: Jogadjuk őket 

megvetéssel (Helyezés) és méltó
sággal.

Lengyel Zoltán: Már aki hogyan! 
Gróf Teleki Arvéd: Elfogadja 

Kossuth iiii’itványát. (Nagy tetszés, 
a szónokit számosán üdvözlik).

Az elnök: Miután szólni senki 
sem kíván, a vitát bezárom. A ház
szabályok szerint a szavazás előtt 
/elolvasandó az inditványszöveg, 
miután az nem volt bizottság előtt. 
(Megtörté dk).

Ezután Kossuth indítványát elfo
gadták.

Következik a kérvények tárgyalása. 
Hock János beszélt először, gyö

nyörű beszédének a végén kijelenti, 
hogy hozzájárul Batthyánynak in
dítványához a hevesi felirat kérdé 
sében.

Elnök a gyorsírói jegyzetekből 
konstatálja, hogy Barta Miklós Me 
zőfinek egy közbeszólására imparla- 
mentáris kifejezést használt Ezért 
őt utólag rendreutasitja.

Mezőfi Vilmos személyes kérdésben 
kijelenti, hogy nem folyamodik a 
középkori elégtételadáshoz: a párbaj
hoz hanem, hogy egyszer s minden
korra elejét vegye a hasonló durva 
Ságoknak, kijelenti, hogy ebben a 
Házban minden képviselő beszélhet, 
s amit mond, az nem szamárság, 
hanem kötelességteljesités.

Ezzel az ülés véget ért. Holnap 
folytatják a kérvények tárgyalását.

Országos iparos kongresszus
Szabadkán.

A tanács és az iparosok együttes 
bizottsága ma délután tartotta meg 
a városi székház tanácstermében 
ülését. Jelen voltak: Biró Károly dr. 
polgármester, Bólits József dr. kul- 
turtanácsos, Brenner József dr. ügyész, 
Reisner Lajos d r , Pausics János, 
Mayland György, Sefcsics Lajos és 
Fiedor József.

Az együttes ülés megalakult helyi 
bizottsággá, amely az iparosok elő 
készítő ülésének megállapodásait el
fő adta és kimondta, hogy az ipar- 
testületi ötös bizottságba a tanács 
részéről és a tanács állandó képvi 
seletébe Szalay Mátyás főkapitányt 
küldi ki. Megbízta az együttes ülés 
ezen bizottságot, hogy a kongresszusi 
előmunkálatokat részletesen dolgoz-a 
ki és jóváhagyás végeit terjessze az 
együttes bizottsághoz.

‘  pc lic iiit cl-
atiis ito tták .

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 2.

A kir. Kúria második választási 
tanácsában Vavrik Béla elnök ina 
délben hirdette ki a Kúria Ítéletet a 
Tisza István gróf belvárosi mandá
tuma ellen beadott petíció dolgában

A Kúria a kérvényt elutasította és 
a kérvényezőket egyetemlegesen kö
telezte, hogy a megtámadott kép
viselő részére oOO 1 kor mát, a vá
lasztásvédő választók részére 5O'»n 
koronát végrehajtás terhe mellett 
fizessenek. Dr. Darvai Fülöpnek, 
Tisza gróf védőjének megbízóival 
szemben .,() 0 koronát, dr. Ragályi 
Lajos választásvédőnek megbízóival 
szemben 500 1 koronát, dr. Frivaldszky 
Sándornak, a kérvényezők meghálál 
mazotljának saját feleivel szemben 
5000 koronát állapított meg a Kúria.

Az ítéletet közük a képviselőház 
elnökével. Az Ítélethez fűzött terje 
delmes megokolásban akuriaegyen- 
kint foglalkozik a kérvényezők r é 
széről felhozott érvénytelenségi okok
kal. Első sorban a január 19 iki 
pártvacsorával végez, amelyre nézve 
a kúria kimondta, hogy nem abból 
a célból történt, hogy a választók 
szavazataikban befolyásollassanak. A 
inegvendégelés mérve sem enged 
erre következtetni, de egyébiránt föl 
sem tehető, hogy a Belváros legsze
gényebb polgárai is egy vacsoráért 
befolyásoltatnák politikai meggyőző 
désüket. A kúria címzettek alapján 
megállapitóttá, hogy a pártvacsora 
sem tárgyi, sem személyi vonatko
zásainál fogva nem volt oly tény, 
amely a törvényben körülírt etetés- 
italás is mérveit magán viselte volna. 
Ebből folyólag önként elesik az az 
abszolút érvénytelenségi ok is, hogy 
a képviselő az etetés-itatásban ré 
szes volt.

A petícióban felsorolt többi ér 
vénytelenségi tény kivétel nélkül 
oly határozotlan, hiányos és téves, 
hogy a vizsgálat elrendelése ered
ménynyel egyáltalán nem kecsegte
tett volna.

Az előkészítő-bizottság elnökévé 
badelvüpárttal egyetemben nagyobb Szalay Mátyást, alelnökökké Reisner
barátai a gazdaközönségnek, mini a 
baloldali többség. Kétssgtelen dolog, 
hogy az Önálló vámterület életbe
léptetése után iparunkban óriási fel

Lajost és Pausics Jánost választotta 
meg. A megalakulás ezen ténye 
után megbizatott a bizottság, hogy 
magái száz tagúvá egészítse ki. 

lendülés fog bekövetkezni. Ez pedig belevonva e bizottságba az iparles
jelentékenyen csökkenteni fogja a ! tületnek tényleg működő elöljársá 
kivándorlást. Nagyon nehezen tudja j gát, a törvényhatóság bizottság ipar 
eldönteni, melyik kérdés fontosabb: l pártoló tagjait, iparosait és vezér- 
a hadsereg magyarsága e vagy az i férfiait, továbbá az iparos és keres- 
önálló vámterület? (Felkiáltások: A kedő társulatok által kiküldendő 
kettő együtt!) Én is azon a nézeten | megbízottakat
v a g y o k , nogy e keltő közt junktimot Megbízták ezen bizottságot, hogy 
kell lélrel o ni (Tetszés) és a perszo lépjen érintkezésbe a központtal a 
nal u n ió  íe ié  való törekvés az egyet- programul és a kongresszus határ
ién helyes gazdasági politika. (He- idejének végleges megállapítása vé- 
lyeslés balról). gett.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár Óh muzeum. NyHvv 
jzwd&n és szombaton délután 3-t<M ft-h 
Vasárnap délelő tt 9 tői 12-ig.

Ju n tas 4. H angverseny a főgimnáziumban
Juniu s 11. A m. á. v. altiszti kr»r mii

pártoló osztályának műkedvelői ftzinielöadása 
a városi színházban.

Ju n iu s hő 12-én a Magyarországi Ea 
munkás k Szabadkai Szakcsopoitj nak szín
ei ,adással < ff) bekötö tt táncvig; 1 ii i a Ka- 
m i H. k  rtjében.

J u n iu s  12. A szabadkai I-sö uÓRgylet és 
a K/.ont A ntii kenyere cimii katli. népkonyha 
iiérdhuiep dye.

Országos vásár. Zombor junius 4. óh 
5 dikéu.

Junius 22. A m agyar asztaltaltársaság  
majálisa.

—  N em esi e ö n é v .  0 felsége 
Szlávy János újvidéki közjegyzőnek 
magyar nemességének épségben tar
tása mellett a „pirosi“ előnevel ado
mányozta.

— Házassal;. Mayer Aurél nagy 
becskereki bankigazgató f. hó 11-én 
délután fél ti órakor vezeti oltárhoz 
a szabadkai izr. templomban Kunetz 
Sarolta kisasszonyt Kunetz Ignácz 
helybeli nagykereskedő leányát.

A bajai tű zo ltó sá g  szerve
zése Az a nagy tüzveszedelem, amely 
néhány hét előtt Baját érte, arra 
késztette a városi hatóságot, hogy 
hivatásos tűzoltóságot szervezzen,

1 mert a mostani önkéntes tüzoíwíság 
szervezése hiányosnak bizonyult.'lfe’zen 
újjászervezés munkájához, minti ki
válóan hivatott szakerőt, Scozza jKol 
tánt, Szabadka hivatásos tűzoltó pa
rancsnokát hívta meg, felkérve őt, 
hogy a szervező bizottságnak 
napig tarló ülésén vegyen részt, s azi 
szakképzettségével, tanácsaival se
gítse. Tűzoltóságunknak ez a kitün 
tetőse bizonyára jóleső elismerés.

— H o n véd h u szárok  g y a k o r la ta .
A város hatóságához leirat érkezett 
ma a honvédelmi minisztertől, amely
ben tudatja, hogy a honvédhuszár 
tartalékosoknak is megadja azt a 
kedvezményt, hogy ősz helyett, ami 
kor tudvalevőleg nagy dologidő van, 
junius hóban vonuljanak be gyakor
latra Ezek a gyakorlatok junius hó 
20 án kezdődnek s azoknak, akik 
ezen akarnak részlvenni, idejekorán 
be kell nyújtani erre vonatkozó ké
relmüket.

— H alá lozások . Özv. Müller Dá- 
vidné sz. Gutthard Gizella szerdán 
este hosszas szenvedés után elhunyt. 
Távol otthonából kiköltözött hóna
pok előtt Szabadkára hogy vejének dr. 
Klein Adolfnak családi körében ke
ressen enyhülést gyógyíthatatlan be
tegségére. Tegnapelőtt a halál véget 
vetett a kínos szenvedéseknek s vá
rosunk egész társadalma őszinte rész
vétet tanúsít a mélyen sújtott dr. 
Klein Adolf kórházi főorvos és izr. 
hitközségi elnök irányában. A ma 
délután végbement temetési szertar
tás alkalmával a résztvevők nagy
száma fordult meg köz- és társa
dalmi életünk népszerű vezórférfiánál, 
hogy a nagy gyászban enyhülést 
nyújtsanak résztvétükkel. A család 
a halálesetről a következő gyászje
lentést adta ki: Alulírottak úgy a 
maguk, mint nagyszámú rokonaik 
nevében is fájdalomtól mélyen súj
tott szívvel tudatják a legjobb anya, 
nagyanya, testvér, sógornő és hü ro
kon özv. Müller Dávidné sz. Gutthard 
Gizella úrnőnek f. hó 31-én esti S 
órakor életének tí2. évében történt 
gyászos elhunytál. Az örök életre 
szenderült hült teteme junius hó 
2-án d. u. ;P/2 órakor fog lakásáról 
(Dr. Klein Adolf-féle ház) a helyb. 
izr. sirkertben örök nyugalomra he
lyeztetni Szabadka. 1 905. junius hó. 
Hálás kegyelettel őrizzük a drága 
halott emlékét. Dr. Klein Adolf mint 
vő, Müller Albérlőé sz. Kohri Berta, 
Müller Rudolfné sz. Kolb Adelina 
menyei, Gutthard Antal, özv. Deutsch 
sz. Gutthard Henrietta, özv. Deutsch 
sz. Gutthard Rozália testvérei. Mul
ler Albert, Müller Rodolpho, Dr. 
Klein Adolfné sz Müller Adél gyer
mekei. Müller Jakab, Müller Andor, 
Müller Vilmos, Müller Antal sógorai. 
Klein Endre, Klein Vera, Klein György, 
Klein Blanka, Müller Zdenko, Müller 
Mira, Müller Drága, Müller Rudolf 
unokái -  Markovits András zom- 
bori vendéglőtulajdonos, a Pest szál
loda egykori bérlője szerdán éjjel 
1 I órakor a helybeli közkórházban 
hosszas szenvedés után elhunyt. Ha
lálát özvegye és három gyámleánya 
gyászolják családjaikkal. A temetés 
ma délután volt nagy részvét mel
lett.

— M ilyen Időt v á rh a tu n k ?  Me
teor jelenti. Nagyobb változás az 
időjárásban junius 1., 2. és 3 ik 
csomópontjai hatáskörében Ígérkezik, 
amely időre esi a Nap első ne 
gyed fordulata is. A csomópontok
nak a bolygóktól jövő jellege: I—2 
— csapad' kos, ezeket követőleg 
nagyobb csomópontközi időtartim 
állandó meleg, 13 1 L meieg gyen
gül s újra csapadékos, majd köve 
tőleg állandó 17—21. meleg, inig a
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hónap vége 24-től fogva újra válto
zatos időjárást hoz, esetleg szelekkel.

—  JLóCsala* cm b erh a la  11x1 A
lócsalással foglalkozó cigányok állan
dóan foglalkoztatják a környékbeli 
rendőrhatóságokat s mégsem lehet 
gátat vetni furfangos manipulációik 
nak. A szegedi tábla éppen legutóbb 
mentett fel egy csalóbandát a kellő 
bizonyítékok hiányában s ma már 
ismét újabb esetről referálhatunk, 
amelynek a többi bulézásoknál szó 
morubb vége lelt. A felültetett ál
dozat, akire csak bízva volt a ki
csalt ló, a büntetéstől való féléimé 
ben öngyilkosságot követett el. Szlávi 
Jánosné újvidéki lakosnő Bancsi 
Lajos nevű kocsisa járta meg a b ulé- 
zók egyik nagymesterével, Császá. 
Illés szabadkai cigánynyal, aki a 
verbászi vásárban csalta el tőle az 
ismert cseremódszerrel gazdájának 
egyik lovát. A becsapott kocsis már 
későn vette észre, hogy rósz vásárt 
csinált s tartva a következmények
től, Újvidéken főbe lőtte magát.

— K ém ény tűz. Ma délután egy 
órakor kigyulladt a Barány-száiloda 
épületének egyik kéménye. A ki 
vonult tűzoltóság rövidesen elejét 
vette a komolyabb tüzveszedelemnek.

— le s  tv é r g y ilk o s  su h a n c  -
Szabó Mihály Lizennyolcéves béres 
Zentán, bosszúból agyonlőtte nyolc 
esztendős György nevű öcscsét, 
amiért az a gazda előtt valami mu
lasztásért beárulta. A gyilkos suhanc, 
látva borzasztó tettél, a Tiszába 
ugrott.

— A megrögzött tolvaj. Mayer 
Mór sütőmester egy ik segédjétől leg 
napelőtl ismeretlen lettes ellopta a 
tulaóráját és láncát, továbbá hal ko
rona készpénzét is. A retidőrség ma 
a tettest Surai Péter, többször bün
tetett notórius tolvaj személyében 
kinyomozta és letartóztatta.

Az elhagyott fé lj bossznja.
Borzalmas családi tragédia színhe

lye volt tegnap este a VI. köri Ódor- 
utca egyik házának udvara. Egy 
elzüllött iszákos ember végső kétség 
beesésében a vele vadbazasságban 
élt asszonyt, aki semmiképen sem 
akarta megbocsátani brutális bánás
módját, legyilkolta.

Az eset részletei a következők:
Kovács Anna husvét előliig vad- 

házasságban élt Pénzes Istvánnal, 
akinek könnyelmű életmódja és ve 
rekedő természete sok keserű napot 
okozott a szerencsétlen asszonynak

A házasélet szánalomra méltó mar 
tyrja hosszú ideig tűrte a rabiatus 
férj bánásmódját, inig husvét előli 
végre faképnél hagyta és elszegődött, 
cselédnek Biermann Jakab sörkeres
kedőhöz.

A szegény asszony azonban itt 
sem maradhatott békességben. Az 
elhagyott férj minduntalan zaklatta 
látogatásaival, mely alkalmakkor két
ségbeesetten kérlelte, hogy térjen 
vissza hozzá.

Tegnap este is úgy történt, az 
izgatottságtól reszketve kérte volt 
házastársát, hogy felejtse el a tör
ténteket, s mivel az asszony még 
sem volt hajlandó visszatérni hozza, 
fenyegetőzni kezdett. Erre már a 
zaklatott nő is elvesztette türelmét 
és az alkalmatlankodót kiutasította. 
Pénzes magából teljesen kikelve, 
hosszú kést rántott elő kabátja alól 
és azt teljes erővel markolatig döfte 
az asszony hasába, úgy, hogy a 
belei is kifordultak.

Eszméletlen állapotban haldokolva 
szállították a mentők a közkórházba, 
ahol azonnal ápolás alá vették, de

megmenteni nem lehetett. Ma reggelre 
küzdelmes haláltusa után kiszenvedett

A gyilkos férjet a rendőrség letar 
tóztatta.

háború.
T ok ió , junis 2.

(Reuter.) Mivelhogy nem forog 
fenn többé annak szüksége, hogy 
Japán előbbi hajóveszteségeit titok
ban tartsák, a tengernagyi hivatal 
közli, hogy 1904. május havában el
veszett Port-Artur előtt a Kaisma 
nevű csatahajó, és ismerteti a többi, 
eddig titokban maradt veszteségeket. 
A lajstrom a következő: a Kasim i 
nevű csatahajó május lóikén Port- 
Artur blokádjakor aknábi ütközött, 
úgyszintén 1904. május 17 én ugyan 
csak Port-Artur előtt az Atacsuki 
is. Az Asima nevű ágyunaszád má
jus 17 én sülyedt el össz< ütközés 
következtében, amidőn a szárazföldi 
hadsereggel együtt működött Liao
tung előtt A Hanniatoi nevű torpedó- 
zúzó aknába ütközött és december 
3 án Port-Artur ostroma közben el- 
sülyedt. Az Atajo nevű ágyunaszád 
sziklába csapódott és november 6-án 
Port Artur ostroma közben elsülyedt. 
A Takaszago nevű cirkáló aknába 
ütközött és december 11-én sü
lyedt el

L on d on , junius '.
A Reuter-ügynökség jelenti Tokió

ból: Az oroszok veszteségét a legu
tóbbi tengeri ütközetben a foglyokon 
kívül 7 —9000 emberre becsülik; at 
tói tartanak, hogy még többen vesz
tek a tengerbe, mint ahogy számít
ják. A tenger nagyon sok holttestet 
vet ki magából.

L on d on , jun. 2.
A Reuter-ügynökség jelenti Tokió

ból: A japánok vesztesége a csusimai 
szorosban vívott tengeri ütközetben 
130 halott, 424 sebesült a tisztekből 
és legénységből együttesen; tehát 
kevesebb, mint a mennyit az első 
pillanatokban számítottak.

■a szurkaivá a lícgába
dobták.

Borzalmas gyilkosság ügyével fog
lalkozik most a nagybecskereki rend
őrség.

Écska kösség elöljárósága ugyanis 
értesítette az ottani kir. ügyészséget, 
hogy Écskán ma reggel egy fiatal nő 
holttestét fogták ki a Bégából.

Az első pillanatban az a gyanú 
merült fel, hogy a nő öngyilkossági 
szándékból ugrott a Bégába, azonban 
csakhamar kiderült, hogy gyilkosság
nak esett áldozatul.

A holttesten késszurások nyomai 
látszanak s igy kétségtelen az a ténj, 
hogy a leányt először meggyilkolták 
s csak azután dobták a holttestet 
a vízbe.

A rendőrség persze nyomban a 
legszigorúbb nyomozást indította meg. 
amelynek folyamán sikerült is meg
állapítani, hogy a szerencsétlen véget 
éri leány egy nagybecskereki cseléd, 
kit itt meggyilkoltak s a holttestet a 
viz.be dobták, amely azután levitte 
egész Écskáig.

A gyilkosokat a rendőrség most 
mindenfelé keresi.

IÁ V IR A T O K
Sándor János lem ondott 

m andátu m áró l.
B udapest, junius 2. Sándor János, 

akinek tnarosvásárhelyi mandátumát 
petícióval megtámadták, ma lemon
dott mandátumáról.

Egy képviselő ha lá la .
Budapest, junius 2. Hegedűs Ká

roly, a ráckevei kerület függetlenségi 
országgyűlési képviselője, ma reggel 
muzeum-köruti lakásán meghalt. A 
rokonszenves, csendes természetű 
embernek már évek óta érelmeszese
dése volt és baja ellenhiába keresett 
még ez évben is a Délvidéken eny
hülést. Egy év óta rohamosan fo
gyott, ma meghalt.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Apróbb b iin p örök . A szegedi 

táblán legutóbb a következő bűnü
gyet tárgyalták: Feldum János sza
badkai legény egy boros üveggel 
fejbevágta Kovacsis Jánost és a sza
badkai törvényszék <8 napi fogházra 
ítélte. A tábla ma egy hónapra 
emelte föl a büntetést — Grismayert 
Vendelt hat hónapi börtönre, Elrnan 
Pétert és Buschbacher Józsefet pedig 
három-három hónapi fogházra ítélte 
a szabadkai törvényszék, mert vere
kedés közben szájon vagdosták egy
mást és a bicskát is megforgatták 
egymás hasában. A tábla Grismayer 
büntetését három hónapra, Elmanét 
hat hétre, Buschbacherét — pedig 
szintén hat hétre szállította le

B u lézo k  a tö r v é n y sz é k  e lő tt .  
Kovács Csicsi József és Cenci Csorba 
Menyhért szabadkai cigányok a csa
lásnak régi módját választották: 
egy sovány gebével akarták becsapni 
a tudatlan Fazekas István gazdát. A 
múlt őszön történt a szegedi állat 
vásáron, hogy a föntnevezett 2 ci
gány egy harmadik dádéval össze
beszélt és be akarták csapni Fazekas 
Istvánt, A harmadik cigány prémes 
bundába öltözött és odament az 
öreg Fazekashoz, aki egy szép szürke 
lovat árult.

— Ha párja volna ennek, jó 
pénzért megvenném, — mondta a 
finom gúnyába bujtatott cigány.

Nemsokára ott termett a két 
vádlott és egy girhes szürke lovat 
vezetett az akkor már egyedül álló 
gazdához,

Vegye meg, olcsón adjuk, — 
mondták.

— Mért nem jöttek hamarabb, 
megvettem volna, egy ur keresett 
egy pár ilyen szürke lovat.

A két cigány addig szavalt, amig 
rávette Fazekast, adja oda lovát egy 
pár kor. előleg ellenében. Az elká- 
bitott magyartól elvették a jó lovát, 
de a csendőrök hamarosan nyakon- 
csípték a cigányokat. A tárgyaláson- 
sikerült nekik addig handabandázni, 
mig csak kivágták magukat és a 
tényállást teljesen elferdítették. A 
törvényszék föl is mentette őket; az 
ügyész fölebbezett.

N y ilt té r .* )
Egyik előkelő helybeli család tűz

helyénél ma reggel épületes látványt 
nyújtott a ház fiatal, de annál har- 
cisabb természetű aszonyának az 
egész háznéppel szemben tanúsított 
viselkedése.

A fiatal asszony, a ki állandó 
rémületben tartja nem csupán a 
cselédséget, de a házban lakó csa
ládtagokat is, ma délelőtt nagy dü
hösen rontott a vele egy házban lakó 
anyósának cselédjére, ezekkel a sza
vakkal: „Az Istenét magának, mért 
nem mondta meg nekem, hogy az 
uram a szomszédban mulat.11

Ekkor a fúriákra emlékeztető láng
vörös zilált hajfürtökkel emberi for
májából teljesen kivetkőzve rontott 
az ártatlan cselédre és tépázni 
karmolni kezdette. A vérfagyasztó 

(• li rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

lármára odasietett a verekedő urinő 
tiszteletreméltó, fehér hajú anyósa, 
aki szelíd hangon intette békességre 
szitkozódd menyét.

Leírhatatlan, undorító jelenet kö
vetkezett erre. A fiatal asszony a 
matrónának rontott és ütlegelni kez
dette. Tépdeste az ősz hajfürtöket 
és csak idegenek beavatkozásával 
lehetett véget vetni a jellemezhetlen 
csúnya jelenetnek.

E gy sz e m ta n a .

REtifiNY CSARNOK.

N ém etből: K örm öczy Ernő. 5.
— Persze! Hisz mindnyájunknak 

legfőbb vágya egy valódi mecaenás! 
Helén jó fogást csinált. Oresco Mi
hályt, a dúsgazdag herceget kerí
tette hálójába, e mellett megtartotta 
magának szive tárgyát Maion La
jost is.

— De hát ebből még nem követ
kezik, hogy baj nem érte őket!

— Oh igen! A herceg nem csak 
pénzzel látja el, de lakást is bérelt 
számára Clamartban, az erdő kö
zepén . . .

— Mi a manó?!
— Körülbelül nyolc nap előtt, 

beszélte Helén, hogy a herceg hosz- 
szabb időre elutazik s ő az alatt 
Clamartban Lajossal fogja élni vi
lágát . . .

— Féltékeny a herceg?
— Hm. Azt bizony nem tudom.
Lefiot elbúcsúzott s kocsi utál. 

nézett, hogy Glamart környékén ku
tasson tovább. Úgy gondolta, hogy 
a herceg meglepte hűtlen kedvesét 
s haragjában mind a kettőt eltette 
láb alól.

De most az egyszer nem helyesen 
okoskodott, mert mig ő Clamartban 
időzött, a vizsgálóbíró előszobájában 
egy fiatal ember jelent meg.

— Szabad kérnem az idézést! — 
szólt hozzá a szolga.

— Nem kaptam idézést, hanem 
legyen szives ezzel a névjegygyei 
jelenteni be.

A szolga csodálkozva nézte a kár
tyán levő nevet:

MALON LAJOS 
orvosnövendék

Kacine-utca 40. 
IV .

A vizsgálóbírónál.
Lajos meghajolt, a mint a szo

bába lépett s megállt a bíró előtt, 
ki élesen vizsgálta egy ideig.

-  Maion Lajosnak hívják? orvos
növendék ?

— Igen, uram — felelte az.
— Látogatása összefüggésben van 

ama titokzatos esettel?
— Azt az embert akarom felje

lenteni, ki ama talált holttestet, — 
bár meg nem ölte, de füldarabolta.

— Ismeri azt az embert? A ne
vét kérem, a nevét!

— Épen az imént nyojtottam át 
névjegyét.

— Hogyan?! Ön lenne az?
Lajos meghajolt, amaz pedig át

ható tekintettel bámult rá.
— A mi személyes körülményei

met illeti, csupán a legszükségesebb 
magyarázatokra fogok szorítkozni, 
mert azt hiszem, hogy ezek felől 
eléggé tájékoztatva vannak.

— Oh igen! Addig, mig Glaraartba 
utazott. Miért vitte műszereit a 
falura ?

— Mindig magammal hordom, 
mert tanulmányaim közben jó hasz 
nukat veszem.

— Helén is ott volt?



4 BÁCSMEGYEI NAPLÓ. 1905. junius 3.

— Igen. ö estefelé érkezett s bort 11797/905. sz.
meg hideg felvágottat hozott. Pom- ... . .
pás étvágyam volt. Asztalhoz ültünk III TÜCl II1CII5 •
a egy éra hosszáig vígan elcseveg-1 o . i z ,... , ... . ~ °i, _ Szabadka sz. kír. varos hazlartá-tünk. Igen jókedvű volt s nem is ! .áw ám ariáw
sejtettük a közeli szerencsétlenséget. , 9 v Y,®V *ar8*ama ,a’ . z

-  Hát valami baleset érte? XXL ‘ c >'•& “nak
_  Tíz és tizenegy óra közt -  L >4 ‘o1 15 W  koz'

nem emlékszem pontosan az időre 8zefnere itetetett.

kerestetik megvételre.
Cim a kiadóba.

— egyszerre csak hangosan kocog
talak az ajtón. Látogatóra nem

Aliról a közönség azzal értesittetik, 
hogy a zárszámadást az érdeklődök

*■ • »•* ►-•■Karéi’ n> • ■

számítottunk s csodálkozva néztünk ?. vázosi számvevői hivatalban a 
hivatalos órak alatt megtekinthetik, 
s ellene esetleges észrevételeiketössze. Az ajtóhoz akartam ugrani, 

de Helén megelőzött, s mielőtt 
megakadályozhattam volna, az ud
varon termett. Alig pár lépést te
hetett, a mikor éles sikoltást hal
lottam s két bekormozott arcú alak 
toppant elém.

Lajos egy pillanatra megpihent, 
mig a biró feszült figyelemmel né 
zett rá

— Egyik középnagyságú, előkelő 
taitásu alak volt, úgy látszik ez volt 
az ur; a má-ik herkules termetű 
óriás, de látszott rajta, hogy aman
nak alantosa.

— Uram — szólt hozzám az 
első — tessék nyugodtan maradni; 
kénytelenek vagyunk pár óvintézke
dést tenni, hogy meg ne lepjenek, 
de önnek haja szála sem görbül 
meg, ha kérésünket teljesíti.

(Folyt, köv.),

megtehetik.
Szabadkán 1905. é\ i junius hó 3-án.

Or. Biró Károly,
polgárm ester.

KIS HIRDETÉSEK.
M inden szó 3  f i l l é r  V as tag  b e tű k b ő l ©  
f i l l é r  LcirkiNebb h ird e té s  3 0  f i l j é x

e a r  Tiszta és jfi “S&a
cssmsgolüpajsir

lapunk nyomdájában "̂ 13
etenként P  kapható.

Felelős szerkesztő:
D L tí 0  V I C H 1ST K E .  

Laptalnjdonosok : A Z  A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

fitt 1 6 - 1 7  éVcs,
jó házból mist szoba a nagyf'zsdó- 

ben felvétetik-

Szolid pénztárosné kerestetik
Cim a k iaóhivatalban .

Eladó hordók ban levő haszn ált bo 
ros hordók ju tán y o s áron kaphatók  N ői
esek Géza füszerkereskedőnél.

ólló^f keresek, ki- 
(III ( to l  gebb p lébá

nián esetleg m int házvezetőnő m agányos 
családnál V ugnnac M agda III. Jcnő-u . 
873 sz.

T a n u ló  
k e re sek  h o n 

véd ru h a  elkészítéséhez. Aki m ár a varrás 
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas Ján o s  férfi szabó V I. T orm a utca C03

p irá«- 
;nl egy

leány esetleg fiatal e m b i  erestetik . 
Széchényi fér. 101.

Fntnu stTokrénv 08 ko,,yha beren-l'V£Ü>S ö/jüMLII) dezés Sürgősen ke- 
restetik  megvételbe. Cim a kiadóban.

Egy kisebb íróasztal

Varró leányok

Irodai alkalmazásra

kerestetik .

C s e lé d -á g y
és agy

□ekrény
kerestetik megvételre.

Cim a kiadóhivatalban.

V en n ék
e g y  .í<> á lla p o tb a n  le v ő

WrdWányt
Cim a kiadóhivatalban.

Mérnöki és építészeti
i r o d á t  n y ito tta k

a  B a t t y h á n y i - u t c á b a n
(gőzfürdő épület)

és SÁLGÁ
hol mindennemű fö ldm érések és épület- 

te rvezések e lfogad ta tnak .

{ iW é ’*' 4“* 4s* 4*' 4“*’
Cim a kiadóhivatalban.

D E U T S C H  A L B E R T
Gyermek fűzős cipr

barna v. fekete.
>pnagyobb 
Választok!

czípSraktto Szabadka, Főtér 1 szám
Ceány fűzős cipő
fekete v. barna.

e g jo b ö  
k lV i t d !

Valódi Goodyear „VHág-czipő a jelenkor 
e lrm ert legjobb cipőj*.

Férfi ezugos ta rtó s 

Férfi füZÖS CipŐ, erős „

Férfi fűzős Boxc pö 

Tiszti cipő borjubőrböl „
Goodayer varro tt.

Férfi fűzős cipő ,♦ 4 —

Férfi fűz. cipő C hevrauból >> 5 50
G oodyear varro tt

Férfi hegymászó cipó ,, 6.75

A cipők meg
óvására a leg
jobb a NORMA 
es ROYAL-rae.
A bőrt tartóssá teszi 
és szép fényt köl

csönöz.

• •I
15"*“'°**• » ■ T /

Elegáns!

&

jíotti ipar!
Olcsó !

Női ezugos cipő

Női fűzős Cipő, tartós 

Női gombos cipő, fekete 

Női fűzős cipő * bar tabörböl

01 fél CÍpÖ fekete bőrből

NÓ fél CÍpÖ barnabőrből

NŐI fŰZÖS CÍpÖ Chevrauból
Goodyear varrott, elegáns, sikkes

-■* IAvö j’- ■ ■ íjV, ■ ■'//.• .c .

Divatos fo rm ák! Jó anyag . (> -r*
Mindennemű clpőjavitások elfogadtatnak és pontosan 

eszközöltetnek

Tartósság

Nyomatott « kiadók Kiadok fa Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




