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

negyed évre 3 kor.

Ara 2  fii.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyany-utcza 5. sz.MEGJELENIK NAPONKINT HEGGEL, KIVÉVE HÉTKON.

A es  a

Bezerédy István, Szabadka 
és Baja városok főispánja, azok 
közé a főispánok közé tartozik, 
akik a legválságosabb időben 
is biztosítani tudták maguknak 
a közszeretetét. Tanúbizonyságai 
ennek Szabadka és Baja váro
sok törvényhatósági bizottságai
nak közgyűlései, amelyeken pár
tatlanságáért többször kitörö él
jenzéssel jutalmazták a bizott
sági tagok Pedig mindig a me
rev kötelesség álláspontját fog
lalta el, s határozatainak meg
védésében a kötelesség rideg
sége jellemezte, aminek ismerve 
az igazságnak egyenlő mérték
kel való mérése.z

Epén ezért nem is gondolt 
a két törvényhatóság arra, 
hogy a kormányváltozások, vagy 
a politikai viszonyok változása 
föispánváltozást is vonhat maga 
után, pedig nyilvánvaló dolog 
volt, hogy a januáriusi válasz
tások után lemondását beadta.

Mindezt pedig nem alkalom
szerű tlenül mondjuk el. Sőt 
épen az alkalom késztet az el
mondásra.

Ismeretes ugyanis, hogy a 
Fehérváry kormány kinevezése 
után a főispánok bemutatkoz
tak a kinevezett minisztereknél. 
Lemondásukat a kormány nem 
fogadta el. Kérte a főispánokat, 
maradjanak meg állásaikban és 
a megmaradhatást a kővetkező 
feltételekhez fűzte a mai lapok 
közleményei szerint.

Kívánatos a kilépés a sza
badelvű pártból. Ezt a feltételt 
azt hiszszük, a kormány csak 
azért szabta, mert neki egyál
talán más, mint békítő feladata 
nincs, mert pártkeretbe nem 
tartozik és teljesen függetlenül 
fogja adminisztratív működésé
ben a törvényeket tisztelni.

Feltétel az is, hogy a főispá
nok épen az imént említettek

ből kifolyólag teljesen pártonki-
vüli álláspontot foglaljanak el befolyástól ment működése csak 
s a törvényhatósági bizottságok jót eredményezhet, mert a köz
életében a pártok magatartásáral csönös megértésre vezet, mert 
ne csak hogy befolyást ne gya- a törvényhatóság életszerveinek 
koroljanak, hanem tartózkodá- zavartalan együttműködése a 
sukkal a törvényhatóságok meg- köznek, ennek a legértékesebb
nyilatkozásának minden irány
ban szabad folyást engedjenek 
a föltétien törvénytiszteiet doku- 
mentálásaképen.

Bezerédy István, főispán rö
vid föispánságának ezek voltak 
az irányelvei. Egyetlenegy eset 
sem fordult elő, hogy akár a 
törvényhatósági, akár az orszá
gos politikai pártok zajonghat- 
tak volna főispánunk részre
hajló magatartása ellen. Ö min
dig csak azért jelent meg mint 
a kormányzó hatalom képvi
selője, hogy a törvényeknek, 
ha kell, tekintélyével tiszteletet 
szerezzen.

növénynek nem elkorcsosulá- 
sát, hanem izmosodását, helyes 
irányban való fejlődését jelent
heti csupán.

Erre pedig nekünk épen 
ezekben a legnehezebb napok
ban van szükségünk

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

Budapest, junius 28.

Ma sem történt semmi positiv in
tézkedés vagy komoly lépés a vál • 
ság megoldása érdekében. A forga
lomban levő hírek nem nyernek 
megerősítést: a homo regius kikül-

Ez eredményezte talán azt, késéről ép úgy nem jelentenek fél- 
hogy közgyűléseinken, melyeken e|||ük|et(, a|aU . |ljt6’,ag tartand6 ta’ 
azelőtt a pártszenvedélyek dúl- nácskozásról.
tak kegyetlenül, az ö főispán-! Fejérváry Géza báró miniszterei- 
sága alatt csak higgadt, tárgyi í nők a mai nap folyamán nem lépett 
lagos vitáknak voltunk tanúi és érintkezésbe egyetlen politikussal 
amint a polgármester igazság Kossulh Ferenc ma délut4n tö6b
szeretete, menten a politikától, politikus kíséretében Zsombolyára 
megtartotta a tiszteletet köve- j utazott az ottani Kossuth-szobor 
telő határokat, úgy az ellenzék leleplezésére. Pénteken reggel érke-
sem lépte át a komolyság ha-lzik a óvárosba és nem lehetetlen,
.. .. f  , , [hogy akkor lép érintkezésbe veleI tarait, hanem ezeken belül ma 

, radva mindig lehetővé tette a
város ügyeinek közös akarattal 
történt elintézését.

Azt hisszük, hogy az, amire 
a belügyminiszter a főispáno
kat kérte, az egész országban 
megteremti azon közállapotot, 
amelynek Szabadkán szemtanúi 
vagyunk Mert hiszen a belügy
miniszter nem kért mást, mini 
amit mi tapasztaltunk: a pár
tatlanságot. a pártok függet
lenségének teljes biztosítását, 
hogy elkerültessék a kormány 
beavatkozásának még a lát 
szata is.

A pártok politikai életének

e zavartalan, minden politikai

Fejérváry. Ámbátor más oldalról 
igen pikáns izü történettel azt igyek
szenek velünk elhitetni, hogy Fejér
váry és Kossuth egyhamar nem is 
találkoznak. Arról van ugyanis szó, 
hogy Fejérváry Géza rendkívül ne
heztel Ko suthra, aki még nem adta 
vissza az ő látogatását1

Hogy mi igaz ebből a hírből, azt 
természetesen megállapítani nem le
het. Feltűnő azonban, hogy Fejérváry 
dacára annak, hogy Kossuth most 
két napig egyhuzamban. Budapesten 
volt. nem kereste fel őt a béketár
gyalás érdekében.

Koalíciós körökben ma nagy gali
bát okozott Gautsch osztrák minisz
terelnök tegnapi kijelentése, hogy t. i. 
a magyar kir. kormány közölte volna 
vele, hogy a külügyminiszter felhí
vására nem fog vonakodni, hogy a

külkereskedelmi tárgyalásokban fen- 
tartással résztvegyen.

Ezt a kijelentést a legélesebb 
kommentárokkal kísérik és nem le
hetetlen, hogz még nagy zajt csap
nak vele.

Az öngyilkos diák és a
tö rv én y h a tó sá g .

Két indítvány fzglalkozik a pén
teki közgyűlésen az öngyilkos Kosztics 
Miklós maturans esetével. Az első

R e isn e r  L ajos dr. in d ítv á n y a .
Ez bevezetésében elmondja Kosz

tics Miklós öngyilkosságát és előz
ményeit, majd élénk színekkel ecse
teli azt a megbotránkozást, melyet 
ez az eset városszerte keltett, s amely 
a nagy költséggel fentartott gimná
ziumunkban uralkodó szellemet és 
irányt, mint igazságtalant és kegyet
lent elitéli. Ennek a szellemnek már 
több áldozata volt, s épen e meg- 
csontosodott igazságtalanságnak tu
lajdonítja, hogy a város szülöttei más 
városok gimnáziumait kénytelenek 
hallgatni.

Ez az oka annak is, hogy az érett
ségin rendesen 10%-éka elbukik a 
nyolc osztályt különben jól végzett 
diákoknak, ami gimnáziumunk érté
két csak leszállítja.

Ezután Platz Bonifátz ellen a 
következőket mondja:

Platz Bonifác szegedi tankerületi 
főigazgató ellenében már évek óta 
hangzik minden oldalról a kímélet
len vád, és minden ittléte s fel
ügyelet gyakorlása után állandóan s 
egész continuitásban meg-megujul a 
panasz, hogy gymnáziumunkal, an
nak növendékeivel szemben a kö
veteléseknek egyebütt nem igényelt 
és törvényesen nem igényelhető" fo
kát praetandája, a tanári karral 
szemben azokat szinte megfélemlítő, 
meg nem engedett szigort fejt ki, 
igazságtalan, tulszigoru Ítéleteinek 
feltétlen alávetést és szinte meg- 
hunyászkodást követel, és az egész 
intézet fölött meg nem engedett, el 

| nem tűrhető s igazságtalan mérv
ben zsarnokoskodik, ugyannyira, 
hogy egész intézetünknek a pres- 
tige-ét teljesen devalválta.

Az előadott Brcsics Kosztics Mik
lós féle eset, és az abban megnyilat
kozott igazságtalanság vértfagyasztó, 
a gimnázium állapota, rendszere 
pedig tűrhetetlen.

Feltűnő olcsóságok!
Értesítem a mélyen tisztelt vevő közönséget, hogy 
tulhalmozott raktár miatt a cikkeim árát mélyen 
leszállítottam s többek között megemlítem u. m. finom
Zepheirt méterenként 32, Selyem battistokat 4 0  
50ktSzatinok, Delaineket 50 fillértől feljebb. Carton,

Rumburgi, Creas, Izlandi és különféle Pamut
vászon, Canavász, Damaska szövet, Grenadin 
Lüster szóval minden raktáron levő cikket
Egy kés/. női ruharaktár heláiség 
dr. Szilassi házban azontal kiadó

mélyen leszállított áron árusítom
Palicson a Leovica-féle 3 szobás villa azon
nal k iad ó .------ Bővebbet Havas Ferencnél

H S B S T  J ta tfaS  ? I f ö C ,  pcáK-utca, az „Arany pilUhtzu
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Ezeknek előadása után kél követ-1 
keztetést von le. i

Vagy helytelenül ítélték meg a 
tanárok Koszticsot a nyolc osztályon 
keresztül, és így csak természetes, 
hogy az érettségin, mint a funda
mentum nélküli épület összeomlott;

vagy helyes volt a tanárok ítélete, 
de akkor magatartásuk volt elíté
lendő akkor, mikor a főigazgató íté
letét engedve érvényesülni, a fiút a
halálba kergették.

Majd tovább következtetve azt 
mondja, hogy ha a főigazgató ítélete 
volt helyes, akkor eltörlendő a cél
talan és rossznak bizonyult érettségi 
vizsga, mert nem alkalmas a tanuló 
értelmi fejlettségének megítélésére, 
úgy ha nem is eltörlendő, de legalább 
is megváltoztatandó az érettségi vizs
gákra kibocsátott szabályrendelet, 
mely Kosztics Miklós esetéhez ha
sonló több esetet eredményezett, me
lyek mindig megtorolhatás nélkül 
ismétlődhettek.

Végül igy folytatja:
Ezek figyelembe ajánlata mellett 

és arra való tekintettel, hogy a 
kormány hatóságnak az iskola fen- 
tartó hatóságok által áldozatok árán 
fentartott iskolák belügyeibe a 
felügyeleti és ellenőrzési jog gyakor 
lása címén és leple alatt való be
avatkozása nem terjedhet addig és 
annyira és nem terjeszthető, hogy 
egyes intézetek, az iskola fentartók 
fegyelmi hatósága alól elvont és 
az alá nem tartozó főigazgató, 
igazgató és tanári kar nem meg
felelő, nem törvényes és lázitóan 
igazságtalan s minden méltányos 
tekintetet nélkülöző élj írása s ma
gatartása által lehetetlenné tétet
hessék ; |

Iindítványozom:
kérje fel a város közönsége Varga | 
Károly és dr. Mukics Simon or
szággyűlési képviselő urakat, hogy 
az országgyűlésen előterjesztendő 
interpelláció utján az előfordult s 
igazságtalan eljárásnak, úgy a fő
gimnázium vezetése, felügyelete révén 
felmerült viszás állapotoknak meg
vizsgálását a vizsgálat eredményéhez 
képest a vétkesek megbüntetését, eset
leg állásukból való elmozdittatásukat 
a törvényes és rendelkezésükre álló 
minden törvényes eszköz felhaszná
lásával kieszközölni szíveskedjék.

A második indítvány
V o jn lc h  H ajdú  J ó z se fé .

Ezen indítvány is elmondja a ta
nuló szomorú történetét, majd rátér 
arra, hogy a tanári kar, elhárítja 
magától a felelősséget, azt a főigaz
gatóra hárítja. A tanári karnak ezen 
védekezését nem fogadja el, mert a 
törvényekből idézve bizonyítja, hogy 
a döntés nem a főigazgató joga, ha
nem a tanári konferencián szótöbb
séggel dönt a tanári kar. A törvény
ből idézve mutatja ki, hogy a fő
igazgató szótöbbség ellenére senkit 
sem vethet vissza a szóbeli érett
ségitől. Itt tehát a lanári kar mu
lasztott. A megokolást igy folytatja:

A tanári karnak ezen eljárása 
annál kevésbé nem hagyható szó 
nélkül, mert ez nem az első eset, 
hogy tapintatlan és méltánytalan el
járásával halálba kergette növendé
keit. Még mindnyájan viszaemléke- 
zünk néhai Kovács Gyula esetére, 
aki szintén jeles és jó magaviseletü 
tanuló volt, öngyilkos lett amiatt, 
mert valami csekély jelentőségű paj- 
kosság miatt az intézetből eltávolí
tani akarták.

Ezen kiáltó esetek a nagyközönség 
figyelmét a főgimnáziumra terelték 
és aki az oltani állapotokat meg-

figyelte, nagyon szomorú tapasztala
tokat szerzett. A tanári kar részéről 
általános a panasz, hogy a diákok fe- 
gyelmetlenek, a tanári kar tekinté
lyét nem respektálják, viszont a szü
lők részéről az a panasz, hogy a ta
nárok növendékeikkel méltánytalanul 
és embertelenül bánnak. Ügy az 
egyik, mint a másik panasz fájdalom 
igaz, de egyúttal szoros okozati össz- 
függésben van egymással, mert ha 
az a tanár szigorúan, de méltányo
san és emberségesen bánik növen
dékével. az respektálja tekintélyét és 
példaadó tisztelettel viseltetik iránta. 
Ha azonban az a növendék érzi, 
hogy vele szemben csak azért al
kalmazza a tanár a kérlelhetlen szi
gort, hogy hibáját példásan megto
rolja, a büntetés elveszti minden ja 
vitó erejét, hanem ellenkezőleg föl
kelti az ifjúban a dacot, aki tanárá
ban csak büntető biráját látja és 
akivel ő mint ellenfél áll szemben. 
Azt én megengedem, hogy ezen el
járás igen kényelmes, de mérhetlen 
erkölcsi hátránnyal jár; mert a mi 
ifjaink nem olyan anyagból vannak 
gyúrva, hogy azokban felkeltett da
cot a jelenlegi tanári kar és igazgató 
rendelkezésükre álló eszközökkel 
megtörni birnák.

Végtelenül elszomorító és tartha
tatlan állapot ez, amelyet minden 
áron szanálni kell, mert különben 
teljesen kárba vész azon S0—100000 
koronánk, amit mi évente főgimná
ziumunk fentartására fizetünk. Szük
ségét látom annak, hogy a tanári 
kar kötelességeinek betartására a 
legkomolyabban figyelmeztessék és 
ha ez a figyelmeztetés eredményte 
len marad, komolyan kell gondol
koznunk afölött, hogy gimnáziumun
kat valamely hazai tanitórend veze
tésére bízzuk.

Mindezeknél fogva a következő 
indítványt teszem:

Törvényhatósági bizottság utasítja 
a város tanácsát, hogy Szabadka vá- 

’ ros közönsége, mint iskolafentartó 
nevében a legutóbb történtek és a 
törvényben megszabott kötelességük 

: hanyag teljesítése miatt rosszalását 
fejezi ki a főgimnázium tanári kará
nak, de különösen a főgimnázium 
igazgatója Kosztolányi Árpádnak és 
a jövőben elvárja tőlük, hogy a tör
vényben és kormányrendeletben meg
szabott kötelességeiket és jogaikat 

I hivebben teljesítsék; a reájuk bízott 
intézeti növendékek tanulmányokbani 
előrehaladása és erkölcsi magavise
leté tekintetében jobb eredményt 
mutassanak fel és a főgimnázium 
nívóját minden tekintetben emeljék, 
annyival is inkább, mert ellenkező 
esetben Szabadka város közönsége 
erkölcsi kötelességének fogja tartani 
a gimnáziumi növendékek tanítását 
más, — erre hivatott személyek 
vezetésére bízni, mert eddigi ered
mények szerint annak a jelenségei 
forognak főn, hogy a főgimnázium 
jelenlegi lanári kara és igazgatója 
oklevelük dacára, képtelenek hivata
luk betöltésére.

Utasittatik a Tanács, hogy ezen 
határozatról az igazgató utján az 
egész tanári kart értesítse.

Hegyi Aranka lábát
am putálják .

Az »Uj Hírek* mai délutáni ki
adása közli az egész magyar színé
szetre nagy veszteséget jelentő követ
kező hirt Pöstyén fürdői forrásból:

A fővárosi színészet egyik legked
veltebb tagja, a Népszínháznak ked
velt művésznője, Hegyi Aranka he
tekkel ezelőtt lábfájással jött a für

dőbe és baja azóta annyira rosszab
bodott, hogy az orvosok a beteg láb 
térdig való amputálását tartják szük
ségesnek, hogy a szerencsétlen mű
vésznő életéi megmenthessék.

Hegyi Aranka már régen nagy 
kínokat szenvedett és működése 
idején is többször le kellett mondani 
az előadást, mert lába annyira fájt, 
hogy azt nem használhatta.

Útóbb az orvosok már megállapí
tották, hogy a művésznő betegsége 
nemizom , vagy üzleti (ideig), baj, ha
nem súlyos természetű csontszu és 
ezért rábírták, hogy haladéktalanul 
menjen el Pöstyénbe és ott kezel
tesse magát.

A betegség azonban már olyan 
előrehaladott, hogy azon sem orvos
ság, sem másságé nem segíthet, a 
csontszu egyre terjed és magasabbra 
húzódik, úgy, hogy most már a be
teg testrészt amputálni kell, ha a 
művésznő életét akarják megmenteni.

h í r e k

TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és raírzeum. Ny itva 
izerdán ég szombaton délután 3-tól ft-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 1'2-ig.

Junius 28. A szabadkai Sport egylet 
közgyü ése, d. u. G órakor, az egnlet helyi 
sógében.

Ju liu s 16. Országos athletikai viadal Pa- 
licson.

Ju liu s 2. A cipész és csizmadia munká 
0* szabadkai csopoitjának zártkörű táncvi- 
saJma a Hungáriában.

Ju liu s 16. A magyarországi szabómun- 
kávok és munkásnök szakegyesiilete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julius 16. Az általános ipartestiilet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

— S z e m é ly i h ir . Bezerédy István 
főispán tegnap este Budapestre uta
zott.

— A tö r v é n y sz é k r ő l. Marián 
Miklós törvényszéki elnökhelyettes 
ma kezdette meg nyári szabadság- 
idejét.

Lukács G yörgy  m in isz te r  
S za b a d k á h o z . Lukács György vallás- 
és közoktatásügyi miniszter tegnap 
hivatalosan értesitette Szabadka vá
ros tanácsát, hogy a kultuszminisz
térium vezetését átvptte. Az uj mi 
niszter nem kér hivatalos támogatást, 
sem jó indulatot, csak jelzi hivata
losan, hogy a minisztérium ügvkeze 
lése az ő vezetése alá került. A kul
tuszminiszteri leirat junius 20-án 
kelt.

—  S zám on k éröszék . A városi 
hivatalokban a félévi hivatalvizsgála
tokat a számonkéröszék tagjai Be
zerédy István főispán elnöklete alatt 
julius hó 16-án fogják megtartani.

—  Az ip a r o s -sz ö v e tk e z e t  köz  
gyűlése. Az ipartestület kebelében 
alakult szövetkezet ma tartotta tiszt
újító közgyűlését. Elnöknek Mukics 
Simont, alelnöknek Moldoványi Jó
zsefet, pénztárnoknak Arnold Pált 
választottak meg. A választással 
legközelebb részletesen foglalkozunk.

T a n k ö te le se k  szám a. A vá
ros belterületén a legutóbbi össze
írás szerint van 5783 tanköteles 
(6 -11  évesi gyermek, a tanyákon 
5148. E szerint 70 gyermeket szá
mítva minden tanítóra a városban, 
82 tanítóra volna szükség, a tanyá
kon 73-ra. Ennélfogva a tanitóhiány 
a városban 11, a tanyákon 40; 
vagyis még 51 tanítói állás szerve
zése kellene avégből, hogy minden 
tanköteles beiskoláztassék.

—  A fö g y m n a siu m  zá róü n n ep c.
A Szabadka városi magyar főgim
názium állal 1905. junius 30-áu reg
gel 8 órakor a tanintézeti épület

[tornacsarnokában rendezendő tanév- 
i záró ünnepély programmja a követ
kező: 1. Kölcsey Himnusz, énekli az 
ifjúság vegyes kara 2. Megnyitó be 
széd, tartja Kosztolányi Árpád, igaz
gató. 3. Arany János „A rab golya‘‘ 
költemény, szavalja Kocsis Béla 1. 
A) osztálybeli tanuló. 4. A Széchenyi, 
Kossuth és Deák pályamunkák bírá
latainak felolvasása és jelentés a 
Boss-Scháffer-féle pályázat ered
ménytelenségéről. 5. Finn zene, énekli 
az ifjúság vegyes kara. 6. Varady 
Antal „Rákóczy Rodostón1* költemény 
szavalja Márczy Róbert 6. osztálybeli 
tanuló. 7. A jutalom- és pályadijak 
kiosztása. 8. Vörösmarty Szózat, 
énekli az ifiuság vegyeskara. 9. Igaz
gatói záró szó.

-  ÚJ ü g y v éd ek . Dr. Székely Áron 
ügyvédi irodáját Szabadkán a Wes
selényi utcában, Biró Károly dr. 
polgármester házában, nyitotta meg, 
— Dr. Sóti Ádám Zentán, Eötvös 
utca 372. sz. Lantos István v. levél
tárnok házában nyitott ügyvédi 
irodát

— G yufa- és p a p írg y á r  Apát in
ban. Frigyes főherceg béllyei ura
dalmának igazgatósága Apatinban 
gyufa- és papírgyárat szándékozik 
létesitei.i.

—  G y lk o s v illá m . Zentárói ír
ják: Tegnap Zentán kisebb zivatar 
volt, a mely alkalommal egy 9 éves 
kis leányt. Hanák Marit, aki a libá
kat őrizte a villám agyonsujtott. 
Mellette volt Kovács Antalné a fiá
val, akik a villámcsapástól megsike- 
tültek.

— N ó tá r iu s  b iesk á zó . Egy is
mert verekedő újabb bűncselekmé
nyének áldozata a Szerbiából ide
származott Obradonics Péter vas
munkás, ki a Rothman-féle vasbutor 
gyárban van jelenleg alkalmazásban. 
Ruzder István a rendőrség előtt jól 
ismert tettes neve, ki Obradonicsot 
ma reggel a VII. körben a balolda
lán megszurta. A. sebesültet a men
tők a kórházba szállították.

— B olin  M. és T ársa  gőztégla
gyár Nagykikinda, átfestő cserép rak
tárt létesített Szabadkán a magy. kir. 
államvasut területén. Ezen vállalat, 
e szakmában a legnagyobb s a leg
jobb is, nem csak Magyarországon, 
hanem a külfölddel szemben is a 
legelső helyet foglal el. Ajánlhatjuk 
a venni szándékozóknak már azért 
is, mert ezen nagy vállalat előkelő
ségét igazolja az, hogy legtöbb és leg
előkelőbb vevői vannak, u. m.: ő cs. kir. 
fensége József főherceg, Herceg Lich
tenstein, Gróf Nemes, Nádasdy, Sza- 
páry, Károlyi, Forgách uradalmai. A 
magy. kir. államvasut, több másik 
vasutak, nagy- és kisbirtokosok, gyá
rak és vállalatok. Venni szándékozók 
figyelmét felhívjuk a gyár mai hir
detésére.

ft gyümölcs befőzés titKa
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság A m erik a i G yü
m ö lcs  Salley  1 néven jön forgalomba 
amelynek használata állal a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az A m erikai 
G yü m ölcs S a lic y lt  gyártó rész
vénytársaság neve és az O roszlán  
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amerikai Gvii-
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m ö les  S a lic y lt  az O roszlán  véd. 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: W ach sin an n  és 
V e lln e r  (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

Állami jutalmak ipari mun
kásoknak.

A kisiparos és gyáros munkások, illetőleg 
munkaadók figyelmébe.

A kereskedelemügyi miniszter el
határozta, hogy évenkint bizonyos 
számú jutalmat ad a kereskedelmi 
és iparkamarák javaslatára oly 
ipari munkásoknak, kik hosszú és 
hűséges szolgálattal és ezzel páro 
sült egyéb kiváló jótulajdonságokkal 
erre érdemeket szereztek. E jutal
makból évenkint 5 esik a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara terü
letére (Szeged, Hódmezővásárhely, 
Baja, Szabadka, Újvidék, Zornbor, 
városok, Csongrád és Bács-Bodrogh 
vármegyék) és ezek rendszerint 
minden évben a karácsonyi ünnepek 
körül osztatnak ki megfelelő ünne
pélyességgel. A kitüntetett munká
sok mindegyike 100 koronát és a 
jutalmazás indokait tartalmazó el
ismerő okmányt kap.

A kitüntetésre való javaslattétel 
és a jutalmak kiosztása a kamara 
föladatát képezvén, fölkérjük a ke
rület munkaadóit, úgy a gyárosokat, 
mint a kisiparosokat, hogy közöljék 
a kamarával azon munkásaik név
sorát, az azokra vonatkozó és a 
jutalomra való érdemességet bizo 
nyitó adatok kíséretében, kiket a 
jutalmazásra érdemeseknek tarta 
nak.

A kitüntetésre való igény előföl- 
tételei a következők:

1. Magyar állampolgárság.
2. Tényleges ipari munkában való 

állandó alkalmaztatás (kapus, kocsis, 
gyári irodaszolga és más ily termé
szetű szolgálatú* teljesítő a juta
lomra igényt nem tarthat).

3. Legalább lő évi megszakítás- 
nélküli működés az ipari munkakör
ben, (tanonczévek beszámíthatók, 
évadhoz kötött ipari munkában al 
kalmazottaknál a teljesen betöltött 
évadok teljes évekkel egyenértékűek
nek tekintetnek).

4. A rendes munkabér, vagy 
munkakereset évi összege a beje 
lentés évében 2000 koronát meg 
nem haladhat.

Mindezen feltételek teljesítése hi
teles okiratokkal, esetleg a munka
könyvvel vagy annak hiteles máso
latával bizonyitandók. Azok a mun
kálok akik egy már előzőén kiirt 
pályázaton ajánltattak és jutalmat 
nem nyertek ismét ajánlhatók.

A kellően fölszerelt ajánlások 
1905. évi julius hó 10-ig küldendők 
be a kamarához

Szegeden, 1905. junius hó 25-én.
A szegedi kereskedelmi és ipar

kamara.

sz ig eten .
Katonaság a sztrájkolok ellen.

(Saját tudósítónktól).

A Gsepelszigeten a Weisz Man- 
fréd-féle tölténygyár védelmére még 
mindig erős katonai őrség van ki
rendelve. A sztrájkolók ugyanis meg
fenyegették Stein Rikárd igazgatót, 
hogy fel fogják robbantani a gyárat, 
ha a sztrájktörőket él nem bocsátja.

A katonaság parancsnoka állan
dóan Szgárdelly Cézár honvédszáza
dos, a ki korlátlan teljhatalommal

rendelkezik a felváltott katonai ki-1 
rendeltségek fölött. Erzsébetfalva is 
meg van szállva csendőrökkel.

Amint Csepelszigetről jelenti tu
dósítónk tegnap és ma összeütkö-1 
zés nem volt.jA tegnapi vihar na 
gyón megrongálta a sztájktanyákat.1 
A mukások között nagy a nyomor 
és az elkeseredés. |

*
Kispesten, a Holfherr és Schrantz 

gyár sztájkoló munkásai ellen a 
rendőrség valóságos haj zát indított. 
A rendőrök minden ok nélkül meg 
támadják a békésen viselkedő mun
kásokat, lehordják és szitkokkal 
illetik, majd pedig erőszakkal be
kísérik.

*
Ma reggel a Gsanyi-utcai Hirmann- 

féle rézöntőgyár előtt nagy munkás
zavargás volt. A sztrájkolók meg
lesték és elverték a sztrájktörő 
munkásokat. A rendőrség kivonult.

T Á V I R A T O K
A »vé<l-liorvég válság.

Stockholm, jun. 28. A második 
kamara mai ülésén Hammerskjöld 
a következőket mondta: A norvég 
storting eljárását egész Svédország
ban mint legnagyobb fokú jogsértést 
fogják fel. A nemzetet arculütötték, 
de az tiltakozott Szóló megrója a 
kormányt, mert nem halgatott a nép 
hangulatára. Nem barátja a hatalmi 
eszközök alkalmazásának, legkevésbé 
kívánja a háborút, de a legmesszebb 
menő és keményebb eljárást is jobb 
szereti, mint azt, hogy Sv'dország 
lábbal hagyja magát tiporni. A vita 
további során kijelentette a minisz
ter, hogy abban egyek, hogy Norvé
giát nem akarják kényszereszközök
kel az unióra kényszeríteni. Ami a 
Svédországtól felállítandó feltételeket 
illeti nem kell okvetlen lehetetlen 
nehézségeket okoznia. Másfelől azon
ban Svédország jogos érdekeit min
denképen szem előtt kell tartani. 
A miniszter azt a megrovást, hogy 
a kormány tervezet a feltételeket kö
zelebbről meg nem határozta, visz- 
szaveti. Nem volna helyénvaló, ha 
az országyűlés ezeket a föltételeket 
minden részletükben megállapítaná. 
A midőn tudomásra jutott a jun. 
7-iki storting-határozat, Svédország 
ban kedvetlenséget és elkeseredést 
okozott. Sokan azt követe.ték, hogy 
hadat üzenjenek Norvégiának és a 
kormány tervezetet gyöngeségnek minő 
sitették. Ez azonban nem igaz. Sőt 
ellenkezőleg, az lett volna gyönge- 
ség, ha a kormány a sok és harcias 
szónak engedett volna. Evvel vesze
delmes útra kerültek volna és jobb 
volt közönyt mutatni. A kormány
tervezet a legjobb utat választotta. 
A kormány javaslatát ezután bizott- 

I sághoz utasították.
j P erce i D ezső  — gyári igaz

gató.
B udapest, junius 28 Marx János 

aki eddig a gázgyárnál igazgatói 
tiszteséget töltött be, tudvalevőleg 
lemondott erről az állásról. Mint 
értesülünk, helyére Percei Dezső, a 
képviselőház volt elnöke kerül.
Szeged  a katon azenekar e llen

S zeg ed , jun 28. Szeged város ha
tósága utasította a kegyurasága alá 
tartozó katolikus plébániákat, hogy 
processziókhoz többé ne hívja a ka
tonai zenekart, mert ez a császár
himnusszal fölkavarja a lakosság 
nyugalmát.

SPORT.
M eghívó. Vasárnap julius hó 2 án 

d. u. 5 órakor a városligetben lesz 
megtartva a „Délmagyarországi foot
ball bajnokság* a Bácska Szabadkai 
Athletikai Club és a Szabadkai Sport 
egylet csapatai közt. A mérkőzés 
előre is érdekesnek Ígérkezik, mivel 
városunk eme két egyletének csapatai 
erejüket egymással szemben még ed
dig ki rém próbálták, mire a 
közönséget tisztelettel meghívja a 
Sz. S. E. football osztálya. Minőkét 
csapat pontok arányában egyenlő 
[4 : 4], s igy vasárnap lesz eldöntve, 
vájjon melyik csapat kerül ki győz
tesként a tavaszi fordulóban. Hely
árak: Páholy ülés 2 kor., ülőhely 1 
kor., állóhely 40 fill., tanulójegy 20 
fillér. Sport egyleti tagok a 2 kor. 
jegyet 1 kor. 50 fillérrel, az 1 kor. 
kor. jegyet fiO fillérrel fizetik. Jegyek 
előre válthatók az egyleti helyiségben, 
Krécsi-féle könyvkereskedésben, Su
gár Béla és Schulhoff Albert keres
kedő uraknál és a rendezőségnél.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
Az e lh u n y t  p á tr iá rk a  a lá írá sa .

Huszonötezer forint erejéig pörölte 
Gruics János dr. újvidéki hírlapíró 
Angelics German karlócai pátriárka 
hagyatékát, Germán aláírással ellátott 
dijlevelek és kötelezvények alapján 
Az alperesek az aláírások valódisá
gát kétségbevonták, de a kihallgatott 
újvidéki törvényszéki írásszakértők 
konstatálták, hogy az aláírások va
lódiak. Gruics ellen magánokiratha- 
misitás miatt mégis megindították 
a vizsgálatot, amelynek során a két 
szakértő: Bruck Ferenc és Gonda 
Hermar megállapította, hogy a Ger
mán aláírás hamisítva van. Mikor 
végül a legfelsőbb fórum is meg
szüntette a további eljárást, Gruics 
hamics tanács és hamis vélemény
nek esküvel való megerősítése miatt 
pörbe fogta a két szekértőt, de min- 
den fórum visszautasította. — Az 
igazságügy minisztérium fölhatalma
zására Gruicsot, akit az újvidéki 
törvényszék egy hónapi fogházra és 
kétszáz korona pénzbüntetésre Ítélt. 
Ezt a büntetést azonban a szegedi 
királyi tábla két hétre szállította le. 
A Kúria e[ső büntető tanácsa Ober- 
schal Adolf elnökségével ma foglalko
zott a vádlott semrniségi panaszával. 
Baumgarten Izidor koronaügyészi 
helyettes az indítvány elkésése miatt 
kérte a semmiségi panasz elutasítá
sát. Határozathozatalra nem került 
a sor, mert a fölmerült elvi kérdés 
eldöntését a Kúria teljes ülése elé 
viszik.

A v a g y o n o s o sz tá ly  e l le n s é g e .
A Bácsszenttamáson megjelent Zera- 
lyoradenik cimü szerb nemzetiségi 
hetilapban egy fulminans cikk jelent 
meg, melyben a kir. ügyészség a 
vagyonos osztály és munkaadók elleni 
izgatást látott. A szegedi esküdtbiró- 
ság mai főtárgyalásán megerősítette 
az ügyészség véleményét és lkrasev 
Pált, a lap felelős szerkesztőjét — 
tulajdonképen írástudatlan stróman
nak előrángatott szerb parasztot 
bűnösnek mondotta az izgatás vét
ségében. Ezért a törvényszk nyolc 
napi államfogházra és húsz korona 
pénzbüntetésre ítélte.

Németből: Körmöczy Ernő. 4.

Golonna szó nélkül utánozta őt s 
megkezdték a játékot. Kíváncsian 
állták körül asztalukat a vendégek, 
mert Musseline szalonjában ily magas 
összegekben még sohasem játszottak. 
Rajmund, fiatal kora dacára is, igen 
kimérten s ügyesen játszott.

Alighogy Golonna lefödött egy ki
rályt, Rajmund is utánna csinálta. 
Colonna ajka idegesen remegett. 
»Veszek< — kiáltá szárazon. Raj
mund négy vonást írt és a játszmát 
megnyerte

— Játszunk még egyet? — kér
dezte, miközben Colonna bankóit a 
magáéhoz seperte.

Colonna nem felelt, hanem szót
lanul kirakta a tízezer frankot. Egy 
hang, egy lehelet sem zavarta a 
csendet a játékasztal körül; mindenki 
a játékosokat figyelte s várta a vé
gét. — ekkor vad szitok hangzott,
— Rajmund másodszor is megnyerte 
a játékot. Könnyű hab fehérlett 
Colonna ajkán. Rajmund hidegvérrel 
keverte meg a kártyákat és azt kér
dezte Colonnát-'l: »Tetszik még 
egy?«

— Nem! nem! — szólt közbe 
Musseline, ki megsajnálta a szt *en- 
csétlen olaszt.

Colonna azonban büszke dölyffel 
vágta ki az asztalra a negyvenezer 
frankot. Nem szólt egy szót sem, 
szeme azonban nyugtalanul forg< 
üregében s arca kékült-zöldült, he 
játszani kezdtek. Eleinte kedve; 
látszott neki a szerencse, mert m 
négyet fektetett, inig ellenfelének ej. y 
sem sikerült.

— Igen érdekes játék, nemde ?
— kérdezte Rajmund sajátságos 
mosolylyal.

— Mindenesetre! — felelte gépie
sen Colonna. »Én veszek!*

— Úgy látszik szép játéka van!
— szólt Rajmundhoz aztán.

— Kérem a királyt! — kacagta 
Rajmund s úgy látszott, szerencséje 
visszatért. Colonna úgy ült ott, mint 
a szélütött, — Rajmund harmadszor 
is nyert s egykedvűen tömte zsebébe 
a bankjegyeket, mikor valaki meg
érintő vállát. Megfordult s Beaulieu 
Rektort látta maga előtt.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő :
1) L 0  O V I C II I M K E 

Laptulajdonosok : AZ A LA P I T  ÓK 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám : 62.  *

--------- M i n d e n ---------

üzlet ember

és

szerencsés i,1;‘
ha az üzletének reklámot csinál és 
azokat lüadek és Hamburger v il
lan yerőre berendezett kítnyvnyom-

-■ dójában készítteti.----------
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KIS HIRDETÉSEK.
Jl nden szó S  f i l l e r  füstiig  hetükből © 
f i l l  é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

• ’• i  1 | * I

Védjegy: „ H o r g o n y " .

Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-PainExpdler

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer. mely 
már több mint 35 óv óta legjobb fáj • i alom - 
csillapító szernek bizonyult köszvonyncl, 
csúznái és meghűléseknél bodőrzsöiós- 
képpen használva.

Figyelm eztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
,,Horgony* védjegygyei és a Richter czég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában, 

E lis a b e th s tra s s e  5 neu. 
■lAdsanapt wétkfildés.

E l a d ó
a város szélétől 300 méter távol

ságra fekvő

22 Kapa halasi < zó'lő,
a rajta levő

íllaszerü épülettel.
Esetleg az épület kisebb területtel is. 

Bővebb felvilágosítást nyújt
,tet K o v á cs  A n ta l,
sa Népbank.

í( 
e

Vesz használt tankönyveket
regényeket óh zenemüveket az Antik vá
riam  könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymiiasiumiiml. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár* Nikotin 
men es egyptomi papir 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc-ók Kölcsön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

II0  0*1 llÁt oktávos zongorák megvételre 
l l v ^ l  llvL kerestetnek. Cím a kiadó
hivatalban.

Alig használt ^ $ 4
eladó. — Szilvássy Ferenc, Petófi-utca, 
Schnier-ház.

l í n v  I l i  Sting-féle zongora mtányosan 
eladó. Szilvássy Ferenc, Petőfi-

utca, Schnier-ház.

2500-3000 liter
ségii, 16—18 kr. literje eladó. Óim a kiadó- 
hivatalban

L Áf f ö n n  HP felvétetik Fierst J. cuk
i u l  Id llU llb  rászdájában.

Könyvelésben és irodai ,'“ 1 “ :
mint a gépírásban is jártas leány irodai 
alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.

P é n z í á r i in l n i n  felvétetik esy helyben1 vllÁ jld l IIV&llv nagyobb üzletben ma
gyar, német és bunvevác nyelv ismerete 
megkivántatik. Ovadékké.>esek előnyben 
.észesülnek. Cim a kiadóhivatalban.

Verseny kerékpár “j ”li6 hMZ’
Cim a kiadóhivatalban.

uált, e ladó .

Aki jól és olcsón akar vásárolni az forduljon 
egész bizalommal Hegedűs Bálint Fi t Feernc 
céghez, ahol a legjobb minőségű, saj ,t őrlésű

fehér és kenyér liszteket valam int
fűszer, termény és élelmi cikkeket

a leg lelkiismeretesebben szolgálok ki.
Naponta friss, legjobb minőségű teavaj kapható

H e g e d ű s  B á l i n t  F ia  F e r e n c
mokrini gőzmalini lisztraktár. Főszer-, termény- és élelmiszer üzletében

D eák-u tca SZABADKAN V erm es-ház
Megrendeléseket kívánatra házhoz szállítok.

Konyhamérleg 3 60 kor. és feljebb 
Húsvágó gép, valódi 

Standard 4 — kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai 

códrús fából 12’— kor és feljebb 
Vaj készítő 3 60 kor. és feljebb
Zsemlyereszelő gép 2 80 kor. és feljebb 

valamint nagy választék

háztartási és mezőgazdasági
c ik k e k b e n .

Mezőgazdasági gépek az eredeti
------------- gyári árakon.---------------

M indennem ű vasáru c ik k ek  a iegju tányosab b  árakon !
P o n to s *8 fig y e lm es k isz o lg á lá s .

Meg nem felelő tál /ak készséggel lesznek kicserélve.

SCHNIER IMRE — Dű

pince
az István-utczaban, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a házmester.

Palicson
2 villa lakás

a földmives iskola közelében 
levő fenyvesben

b ú t o r o z v a
v a g y  a n é lk ü l

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a kiadó- 

hivatal.

Pályázati hirdetmény.
A Szabadkai .Polgári Takarékpénztár 

mint Szövetkezeténél
egy könyvelői pénztárosi és 

szolgai adásra 
p á ly á z a t h ir d e t te t ik .
A könyvelői állásra, amelylyel évi 

1500 korona kezdő fizetés és szabály
szerű illetmény jár, oly szakképzett 
egyének pályázhatnak, akik az üzleli 
könyvek vezetésében teljesen járta
sok és a mérleget Önállóan elkészí
teni képesek.

Pályázati kérvények /'. évi julius 
5 ig S ch w a rtz  P é te r  ügyvéd címére 
kéretnek.

K i a d ó  l a k  á s .
I. kör Árpád-utca ló i. szám alatti 

lakház utca felőli része
azon n a l k iad ó .

Áll 3 nagyobb és 1 kis szoba, elő
szoba, élés kamra, konyha és mosó
konyha, pince és esővizes kutból. — 
Értekezhetni lehet K arácson y i Á r
p ád n ál, VII. kör Füzfás-utca 315

HIRDETMÉNY.
Van szerencsénk a nagyérdemű 

vevő-közönséget ezúton is értesí
teni, miszerintwr Szabadkán,

a vasút terü le tén ,

szabadalmazott 272. sz.
s átfedi -
cserepeidből

a nagyérdemű vevő-közönség 
kényelmére kellő mennyiségben

á lla n d ó a n  készletben tartunk
s ezen raktárunk kezelésével

Blahó János
urat ( l a k i k  S z a b a d k á n )  bíztuk  m eg.

Fő-fő törekvésünk odairányul, hogy t. vevőinket pontos 
és gyors kiszolgálásban részesítsük s kérjük szives pártfogását.mar 1  O  S  O  32 ILőZ I

Kitűnő tisztelettel

J B o h n  M .  é s  T á r s a t
gőztéglagyár, Nagykikinda.

az ARANY HARANGHOZSZABADKÁI, Rm l len-utca.

enzöe crime
a legfinomabb arcpomádé!

L egfinom abb  púderek fehér créme 
és rózsa színben o o o o o o o o

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. Fehér és rózsaszínben 
1 tégely ára 1 kor. 20 f illé r

se Keleti tnosdoViz.
Finom toilette mosdóviz, hasz
nálati utasítással 1 üveg 3  K

Raktár: MILASSIN ILLÉS gyógyszertára SZABADKÁN.

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett köny. nyomdájában




