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A város közgyűlése.
Szabadka törvényhatósági bi

zottsága ma kezdte meg Beze- 
rédy István, főispán elnöklete 
alatt, junius havi közgyűlését.

Két tanúbizonyságot szolgál
tatott ma a város közönségének 
a közgyűlés. A z  első az, hogy 
mindazok a jó és rosszhiszemű 
híresztelések, melyek Biró Ká
roly dr. és a tanács valamint 
Lipozencsics Lázár dr. és párt
jának hazafiságát homályba 
akarták burkolni, légből kapott 
állítások, a felcsigázott fantázia 
eredményei voltak, melyeknek 
célja bizonyos tekintetében a 
bizalmatlanság keltése is volt.

A mai közgyűlésen Biró Ká- 
rolylyal élén a tanács és Lipo
zencsics Lázár dr. és pártja 
fényes tanujélét adta törhetet
len hazafiságának azon javas
lataival, melyet az alkotmány 
védelmében terjesztett a köz 
gyűlés elé. A közgyűlés lefolyá
sáról közölt részletes tudósítá
sunkból erről mindenki meg 
győződhetik.

El kell ismernünk azonban 
ezen igazság mellett azt is, hogy 
az ellenzék vezérférfiai ezen 
igazságot a közgyűlésen nyiltan 
el is ismerték, s igy elitélték 
azon híreszteléseket és közle
ményeket, melyek a hazafiatlan- 
ság nagyhangú frázisaival dobá
lóztak.
’ Megcáfolhattuk volna eleve 

ezeket a híreszteléseket, de nem 
tettük már csak azért sem, mert 
meg voltunk győződve arról, 
hogy minden cáfolatnál fénye
sebb elégtétel a közgyűlés el
ismerése. És ezen meggyőző
désünkben nem is csalódtunk.

Szabadka város hazafias pol
gármestere és tanácsa méltán 
dicsekedhetik a mai közgyűlésen 
megnyilvánult elismeréssel.

De pártatlanságának újabb 
bizonyitékát nyújtotta ma ismét 
Bezerédy István főispánunk is. 
Meglátszott a közgyűlés hangu
latán, hogy oly állapotok kezd
tek. gyökeret verni Szabadka

közéletében, melyekkel kevés 
törvényhatóság dicsekedhetik, 
ami ha az ellenzék tárgyilagos
ságát bizonyltja is, még erőtel
jesebben kiemeli a hatóság és 
a főispán igazságszeretetét.

A másik tanúbizonyság az, 
hogy a közgyűlés Szabadka kul
turális intézményei iránt oly 
érdeklődést kezd kifejteni ami- 
nőt eddig nem tapasztaltunk. 
Ma nem csak az intézmények 
felállítása képezi már célját, ha
nem a gondoskodás is, hogy 
ezen intézmények hivatásuknak 
minden irányban megfeleljenek. 
Ezt a tanúbizonyságot merít
hettük az öngyilkos maturans, 
Brcsics Kosztics Miklós eseté
ből felmerült vitából, amely min
den szenvedélyessége mellett 
sem téritette el a törvényható
sági bizottságot a cél komoly
ságától

A közgyűlés lefolyásáról
szóló részletes tudósításunk 
iránt a következő: ' ''

Féltizkor, szokatlanul későn, kez
dődött ma a közgyűlés. Talán eb
ben leljük annak a magyarázatát, 
hogy a közgyűlés megnyitásakor a 
közgyűlési teremben már majdnem tel
jesen megtelt. A megnyitáskor zsú
folva voltak már a karzatok is, s a 
kisterem üvegajtaján át láthattuk, 
hogy a kisterem is nagyszáma a 
hallgatóságnak várja a közgyűlés ese
ményeit. Nem csodálhatjuk a közön
ség érdeklődését, a hiszen a fölös
leges és igazságtalanoknak bizonyult 
vészhiresztelések után nagyon sokan 
botrányt vártak, amiben azonban 
szerencsére és talán örömmel is, 
csalódtak.

Bezerédy István főispán, megnyitva 
az ülést, Vojnits Ferens dr. a pót 
tárgysorozatot olvassa föl, majd pe
dig a polgármester havi jelentését, 
melyet egy- 'igulag tudomásul vettek.

A polgáiT es'.eri jelentés kapcsán 
Mukits Simon dr. arra kéri Biró 
Károly dr. polgármestert, hogy a 
műtrágyagyárnál eddig létezett s a 
vasúti mérnök által elzárt átjárót 
uira nyittassa meg, s hogy intéz
kedjék aziránt, hogy a pöcegödrök 
tartalmát ezentúl ne a fent emlitett 
hely köré rakják, mert ezzel az egész 
környéket megfertőzik.

Bíró Károly dr. polgármester ki
jelenti, hogy a vasúti átjáró vissza
állítása végett már jóval a felszó
lamlás előtt két előterjesztést tett az

illetékes fenhatóságokhoz. Arra nézve, 
hogy a pöcegödrök tartalmát ne oda 
rakják le, megjegyzi, hogy tudomása 
szerint már jó ideje nem is ott rak
ják le, s az ottani bűzt a régebben 
oda lerakott szeny terjeszti. Külöm- 
ben ezen ügyben is megteheti az 
esetleg szükséges intézkedéseket.

Áz uj k o rm á n y  és 
a tö r v é n y h a tó sá g .

Ezután került a sor Mukics Simon 
és Varga Károly országgyűlési kép
viselők indítványának, valamint Pest 
és Borsód vármegyék hasonló tárgyú 
átiratának tárgyalására

Varga Károly és Mukics Simon 
országgyűlési képviselők indítványa 
a következő:

Mondja ki a törvényhatósági bi
zottság, hogy:

1. báró Fejérváry Géza kormányát 
inparlamentárisnak, a népképviseleti 
alkotmányunkba ütközőnek s igy 
törvénytelennek és alkotmány elle
nesnek tartja s az ily törvénytelen 
kormány rendeletéit nem hajtja végre 
és annak végrehajtásáról tisztviselőit 
eltiltja és kimondja, hogy az ilyen 
kormánynak semminemű adót és 
újoncot rendelkezésére nem bocsájt;

2. megtiltja tisztviselőinek, hogy 
meg nem szavazott 'adók beszedésé
ben és beszolgáltatásában, továbbá 
meg nem szavazott újoncok előállí
tásában bárminemű részt vegyenek, 
különösen eltiltja tisztviselőit, hogy 
az ujoncozás előkészítéséhez és foga
natosításához segédkezet nyújtson, 
báró Fejórvári Géza kormánynak, (a 
tartalékosok és póttartalékosoknak 
fegyvergyakorlatra avagy a hadsereg 
létszáma kiegészítésére irányuló ren
deletéit, behívóit és utasításait ki- 
kézbesitse, nemkülönben a katonai 
igazságszolgáltatás közegeinek bárkit 
kiszolgáltasson;

3. a város közönsége biztosítja 
tisztviselőit, hogy bármiféle jogtalan 
és törvénytelen támadások és anyagi 
károk ellen, mely őket a törvényte
len kormányzásban való részvétel 
megtagadásáért fogják érni, megfogja 
védeni és anyagi károsodásért teljes 
kárpótlást fog szolgáltatni.

Ezen indítványra következő a
ta n á c s  ja v a sla ta :

Tekintettel azon körülményre, hogy 
Borsód és Pest vármegye közönsé
gének a mai közgyűlési tárgysorozat 
9. és 70. pontjai alatt tárgyalásra 
felvett megkeresései, ugyancsak a 
fennforgó politikai viszonyok között 
mutatkozó nemzeti ellenállás kifej
tését cselekszik, a törvényhatósági 
bizottság elhatározza, hogy a benyúj
tott indítványt és Borsód és Pest 
vármegye közönségének fent hivat

kozott megkereséseit együttesen tár
gyalja, s ennek eredmónyekóp haza
fiul aggodalmának és tiltakozásának 
ad kifejezést afölött, hogy a parla- 
mentárizmus alapjain nyugvó magyar 
alkotmány szellemével össze nem 
egyeztethetően oly kormány intézi 
az ország ügyeit, amely a nemzeti 
képviselet többségének bizalmát és 
támogatását nem bírja.

Miután pedig ezen tény aggodal
mat kelt az iránt is, hogy esetleg 
kísérlet fog tétetni az országnak a 
fenálló törvényekkel ellenkező ren
deletek általi kormányzására, a tör
vényhatósági bizottság szükségét látja 
annak, hogy ezen eshetőséggel szem
ben a leghatározottabban állást fog
laljon, amiért is kimondja most, 
hogy az 1886. évi XXL t.-c. 19. §-ban 
biztosított jogaival teljes mértékben 
élni fog, s hogy ugyanezen törvény 
20. § a alapján az országgyűlés által 
meg nem szavazott adók behajtását 
és azok beszolgáltatását, valamint a 
meg nem ajánlott újoncok kiállítását, 
nemkülönben a póttartalékosok be
hívására vonatkozó rendeletek végre
hajtását és a katonai igazságszolgál
tatás közegei által eszközölt behívá
sok kézbesítését, amennyiben azok 
az újonc megajánlási jog kijátszását 
és a hadseregnek kerülő utón való 
kiegészítését célozzák, megtagadja, 
az ugyenezen §. 2-ik bekezdésében 
előirt munkálatokat pedig ki nem 
adja.

Ennek folyamányakép ámbár meg 
van győződve arról, hogy a tisztvi
selői kar letett hivatalos esküjéhez 
híven minden oly rendelet végrehaj
tását, amely a fennálló törvényekkel 
ellenkezik, megfogja tagadni, miután 
az idő komolysága arra int, helyes
nek látja a törvényhatósági bizottság, 
hogy ezen állásfoglalással egyidejűleg 
a tisztviselői kart külön is utasítsa, 
hogy a kormánynak törvényellenes 
rendeletéit, különösen pedig a me
lyek esetleg az országgyűlés által 
meg nem szavazott adó tényleges 
bahajtására és beszolgáltatására, va
lamint a meg nem ajánlott ujonezok 
tényleges kiállítására vonatkoznak, 
végre ne hajtsa, a polgármestert 
pedig utasítja, hogy a hozzá neta
lán intézendő törvényellenes rende
leteket végrehajtásuk előtt az 1886. 
XXI. t. c. 63. szakaszának d) pontja 
értelmében a törvényhatóság elé ter- 
jeszsze, egyben biztosítja a város 
közönsége a tisztviselői kart arról, 
hogy bármily sérelmet, a mely a 
tisztviselőket a törvényhatósági bi • 
zottság utasításának megfelelő eljá
rásukért netalán érhetné, teljes elég
tételt fog nyújtani.

A tanács javaslatának felolvasása

Dr. }(eiszkr 1  orVostudor
izgyőgyintezete

SzabadH a, Mária-Tirtzia parlj, Vasat mellett
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után Mukics Simon dr. szólal föl. I 
Az ország komoly küzdelmeinek kö-| 
zepette kívánatosnak tartja, hogy a 
törvényhatóság egyhangú határoza
tot hozzon, hogy tiltakozása annál 
nagyobb horderejű legyen. Elfogadja 
a tánács első és harmadik pontjának 
stilizálását, de szükségesnek tartja, 
hogy a javaslatban határozottan ki
fejezésre jusson, hogy a tisztviselők 
ne nyújthassanak segédkezet se az } 
adó és ujoncozás előkészítésében, 
sem oly rendeletek végrehajtásában, 
amelyeknek burkolt célja a hadse
reg létszámának kiegészítése az ujon
cozás elkerülésével.

Lipozencsics Lázár dr.: Az újonc 
és adó megtagadása az alkotmány 
védelmében a nemzetnek rendelke 
zésére álló egyedüli törvényes esz
köz, mert az adó és újonc megta
gadása után a kormányok nem jut
hatnak abba a helyzetbe, hogy a 
nemzet alkotmányán csorbát ülhes 
sennek. Erre a helyes pontra helyez
kedett a tanács is. Nem hajt be 
adót, nem állít újoncot, de a pót 
tartalékosok behívása elleni védeke
zésről nem gondoskodott, s igy a 
tanács javaslatába ennek utólagosan 
leendő bevételét kívánatosnak tartja, 
hozzájárulva igy Mukics Simon dr. 
indítványához.

Biró Károly dr. polgármester. Ko
moly időket él a nemzet, az alkot
mány meg van támadva, s ő is 
hazafias aggodalommal érzi ezen 
nehéz idők súlyát. Épen ezért kívá
natosnak tartja, hogy a törvényható
ság megnyilatkozása, a {küzdelmek 
méltóságához mérten, az alkotmány 
védehnében egyhangú legyen. Gon
dolja meg a törvényhatóság, hogy 
ők esküt tett tisztviselők. Engedje 
tehát meg, hogy kimondandó hatá
rozata olyan legyen, hogy ahhoz a 
tanács is hozzájárulhasson az eskü 
megszegése nélkül, ami úgy történ
hetik meg, ha a határozat a tör
vényes útról le nem tér. Elfogadja 
azt, hogy a hatóság ne járuljon 
hozzá, még a póttartalékosok ;egybe- 
hivásánál sem a kormányrendeletek 
végrehajtásához, de ne kívánja a 
törvényhatóság, hogy az adókivetés 
és az ujoncozás előmunkálatait se 
teljesítsék. Ezt nem kívánta a tör
vényhozás által elfogadott Bánlfy-féle 
határozati javaslat sem.

Mukics Simon ezt is határozottan 
kívánja.

Biró Károly dr. polgármester azt 
óhajtja, hogy az előmunkálatokat 
teljesíthessék, de azokat ki ne adják.

A megegyezés ily értelemben létre 
jővén Bezerédi István főispán a 
javaslatnak ily értelemben leendő 
kibővítésének megszövegezése miatt 
a közgyűlést öt percre felfüggeszti. 
Ez alatt a javaslatot kiegészítették 
úgy, amint azt már fönt közöltük.

Lelkes éljenzés fogadta a tanács 
javaslatát, melyet az előzetes, felüle
tes, híresztelések után másnak kép 
zeltek.

A fő g im n á z iu m  sz e n z á c ió ja .
Ezután került a sor Reisner Lajos 

dr. és Vojnits H. József dr. bizott
sági tagoknak, Kosztics Miklós ese 
téből kifolyólag benyújtott inditvá 
nyaira, melyeket már csütörtöki la
punkban ismertettünk Ezekre vonat
kozólag a tanács javaslata a követ
kező:

»A két indítványt együttes tár
gyalás alá véve, a törvhatósági bi
zottság elhatározza, hogy az indít
ványokban a tankerületi főigazgató 
és a helybeli főgimnáziumi tanár- 
testület ellen foglalt vádak tekinte
tében feliratot intéz, a vallás és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz és abban 
a vizsgálat elrendelését kéri.« 1

Reisner Lajos dr. szólal föl indít- 
ványa mellett. Élénk színekkel ecse- j 
teli a gimnáziumban évek óta ész
lelt botrányos állapotokat és Platz 
Bonifácznak Szabadka iránt tanú
sított ellenszenvét. Bizonyítja indít- I 
ványának elkerülhetetlen szükséges
ségét s végül a következő pólindit- 
ványt terjeszti a közgyűlés elé:

A mai napon tartott közgyűlés el
határozása alá 13773/905. tan. sz a.! 
a szabadkai főgimnáziumban előfor
dult s végzetes utókövetkezményekkel, 
járt igazságtalanság megvizsgálása, 
megtorlás és elégtétel szerzés, úgy az 
intézet vezetése és felügyelete körüli 
viszás állapotok szanálása céljából 
előterjesztett indítványomat, össz
hangzásba hozandó azt az indítvá
nyomra hozott tanácsi javaslattal, a 
következőkkel pótolom:

Határozza el a tekintetes törvény- 
hatósági bizottság azt is, hogy: 1. 
követeli, miszerint a vizsgálat elren
deltessék arra, vajon a főigazgató 
elnöklete alatt megtartott tanári ér
tekezleten megtartatott-e a lü. 288/ 
884. számú „Érettségi vizsgálati uta
sítás* -nak a 15. lö. §§-okban köte
lezőig előirt menete ? s Bicsits Kosz
tics Miklós latin Írásbeli dolgozatának 
megbirálásánál az előirt ítélkezési és 
döntési szabályok megtartattak e ?

2. Kívánja, hogy a vizsgálati iratok 
az ezen vizsgálat részére további 
adatok szolgáltatása és ellenőrzés 
végett ezen közgyűlésből kiküldött 
ad hoc bizottságnak a vizsgálat fo
lyama alatt is, a Törvényhatósági 
Bizottság, mint az iskolát fentarló 
város közönsége érdekeinek törvényes 
képviseletére hivatott testület tagjai
nak a vizsgálat befejezte után bete
kintés végett, rendelkezése alá bo
csáttassanak.

3. Felterjesztést intéz a magyar 
országgyűlés képviselőházáho/, hogy 
az érettségi vizsgálatok eltöröltes
senek.

4. Utasítja a városi tanácsot, hogy 
az átdolgozás alatt álló szervezeti 
szabályokban, szervezetet létesítsen

: arra, hogy a város közönsége mint 
; iskolafentart.ó hatóság a gimnázium 
vezetésére, felügyeletére, ellenőrzésére 
közvetlen befolyást gyakorolhasson.

3. Megkeresi az összes törvényha
tóságokat, hogy ezen pótinditványom
4. és 5. pontjaiban foglaltakra nézve 
hasonló szellemű felterjesztést itenni 
és mozgalmunkhoz csatlakozni szí
veskedjenek.

Végül hogy egy 3 tagú bizottságot 
küld ki, a melynek feladatává teszi, 
hogy az indítványomban előadott sé
relmek. viszás és törvénytelen álla
potok megvizsgálása és a bajok szaná
lása céljából további adatokat gyűjtve 
azt a vizsgálat vezetésére illetékes 
hatóság tudomására és rendelkezése 
alá bocsássa és a vizsgálatot állan
dóan ellenőrizze, gondoskodván arra, 
hogy a bűn — ha van — kellőleg 
megtoroltassék és a súlyosan meg-

sértettnek látszó jogrend megfelelő 
és példás elégtételt nyerjen.

Reisner Lajos a törvényhatósági 
bizottság éljenzése között fejezi be 
beszédét.

Bíró Károly dr. polgármester hoz
zájárul az indítványhoz, de nem tartja 
alkalomszerűnek azt, nogy az érett
ségi megszüntetése érdekében a köz
gyűlés felirattal járuljon a képviselő
ház elé. Az 5. pontban kívánt bizott
ság kiküldését is szükségtelennek 
tartja, de ha akad 5 biottsági tag e 
munkára, úgy neki ez ellen nincs 
kifogása.

Ezután Krtnpotics fejtegeti a gim- 
náziumbun tapasztalt részrehajlását 
a tanároknak, a gimnáziumban divó 
protekciós rendszert.

Vojnich H. József dr. indítványa 
mellett érvel.

Ifj. Gálffy György hosszú és tar 
talinas beszédben fejtegeti azt, hogy 
vájjon mindezzel elérik-e a kívánt 
célt, a botrányos állapotoknak meg
szüntetését. Van azonban a szabály- 
rendeletnek 1 intézkedése, mely jogot 
ad a fentartó törvhatósági bizottság
nak, hogy a vizsgálatokhoz két ellen
őrzőt küldjön ki. Ennek az alkal
mazását kívánja.

Mukils Simon dr. felszólamlasaután 
elfogadják a tanács javaslatát, ki
egészítve Reisner Lajos dr. indítvá
nyával, melyből azonban kihagyják 
az érettségi beszüntetésére vonat
kozó részt. A gimnáziumi állapotok 
megvizsgálásán kiküldött bizottság 
tagjainak megválasztattak: dr. Biró 
Károly polgármester elnökleLe alatt 
Reisner Lajos dr., Lipozencsics Lá
zár dr., Pertich Mihály, Mukics Si
mon, Bólits József dr. és Mamusich 
Félix.

A karós in d ítv á n y .
Ezután következett Vida Kálmán és 

társainak azon indítványa, hogy távo
lítsák el a Zombori-ut két oldalán 
lerakott kerékütköző karókat, mert 
ezek az ut nagy forgalma miatt 

i életveszélyesek.
' A tanács javaslata nem fogadja el 
az indítványt, mert a karók arra 
valók, hogy a kocsik ne hajthassa- 

, nak a kövezetlen úttesten, mert 
ezzel egészségtelen port vernek föl.

Vida Kálmán indítványa mellett 
szólal föl és névszerinti szavazást 
kér, melyet a főispán el is rendelt. 
A szavazás eredménye az volt, hogy 
38 bizottsági tag ellenében 46 bi
zottsági tag a tanács javaslatát fo
gadta el.

Minthogy ezzel a tárgysorozatnak 
csak öt pontját tárgyalták le s az 
idő már jóval délután járt, elnöklő 
főispán a közgyűlést holnap reggel 
9 órára halasztja.

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

Budapest, junius 30.

Péter és Pál napja meghozta a 
nagy szenzációt. Báró Fejérváry Géza 
miniszterelnök ma reggel 8 órakor 
Bécsbe utazott, hogy jelentést te 
gyen ö felségének a politikai hely
zetről.

A miniszterelnök utazásának hire 
gyorsan elterjedt politikai körökben 
és a legváltozatosabb kombinációkra

adott tápot. Koalíciós körökben a 
a nézet, hogy Fejérváry Géza báró 
egyrészt a sveici és a bulgáriai ke
reskedelmi szerződésekkel szemben 
követendő eljárásról, de főképen a 
béketárgyalások megkezdéséről tesz 
jelentést. Kétségtelen a dolog, hogy 
különösen a béketárgyalások kérdése 
bir nagy fontossággal s itt fordulat 
várható.

Állítólag udvari körökből jön az 
az értesülés, hogy a király az en
gedékenység terére lépett s igy nem 
valószínűtlen, hogy a miniszterelnök 
zsebében számottevő engedmények
kel már a közel napokban megkezdik 
a béketárgyalásokat.

Mint félhivatalosan jelentik, a mi
niszterelnök még ma este visszatér 
Budapestre.

Más hire a mai napnak nincsen, 
de ez éppen elég, hogy mindenfelé 
izgatott kíváncsisággal várják a leg
közelebbi fejleményeket.

Az öngyilkos diák Ugye.
Városunk társadalmát még mind

máig élénken foglalkoztatja a szo
morú véget ért Brcsics Kosztics 
Miklós maturans esete. A törvény- 
hatósági bizottságban is élénk vitát 
produkált a nagy port felvert ügy, 
mivel lapunk más helyén foglalkozunk. 
A tanári kar képviseletében tegnap 
Kosztolányi Árpád igazgató Tones 
Gusztáv és Loósz István tanár meg
jelentek dr. Biró Károly polgármes
ternél, kinek bejelentették, hogy a 
főgymnasium tanári .kara a vallás 
és közoktatásügyi miniszternél fe
gyelmi vizsgálatot kórt maga ellen. 
A polgármester a bejelentést meg
elégedéssel vette tudomásul és örö
mének adott kifejezést a testület
hez méltó férfias és önérzetes elha
tározás fölött.

Dr. Platz Bonifác tankerületi fő
igazgató tegnap több fővárosi lapban 
nyilatkozatot tett közzé, melyben 
a felelősséget magáról elhárítani igye
kezik és a szaktanár bírálatának tu
lajdonítja az öngyilkossá lett diák 
megbuktatását. Ma Bibó Bige György 
főgymnasiumi tanár hozzánk bekül
dött nyilatkozatában válaszol a fő
igazgatói közleményre.

Mindkét nyilatkozatot itt közöljük:
„Tekintetes Szerkesztőség!
Nagybecsű lapjának f. évi junius 

hó 28-iki számában hosszabb köz
lemény olvasható a szabadkai ön
gyilkos Kosztics tanulóról, mire 
nézve két megjegyzést kell tennem:

1. Kosztics latin dolgozatát bírá
latában maga a szaktanár „határo
zottan rosszának mondja, „melynek 
abszolút értéke határozottan elégte
len / E bírálatát meg is okolja.

2. A szegedi tankerületben tizen
három közvetlen vezetésű középis
kola van. Főigazgatásom tizenhárom 
éve alatt csak Szabadkán volt ismé
telve hasonló természetű tanügyi 
botrány. Másutt soha; egyetlenegy 
esetben sem.

A hiba tehát nehezen van én 
bennem.

Kiváló tiszteletem jelentve, vagyok 
Szeged, 190'. junius 28. Platz Bo
nifác dr., igazgató.“

kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára
T ele  fon szám  190. SZABADKA K ovács-u tca  294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30 , len zsák 4 0  krtól. Borszürő zsák. Vízmentes és
r . . - -  rostáló ponyvák négyzetméterenként 4 0  krtól.---------  i ■KKtÓlárilk ll m * latrán, kötöfok. rudall i kötelek stb. a legolosóbb  
-  ____ _______ 1___' árban, csakis I. kenderből legjobb m ihősegbsn.

iM T  T en n is  pályák te ljes  b e r e n d e z é s e  100 K. ' ’43®l
Fliggö Agy (bengematte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 

................ - s  Létakaró hálok 10 koronától kezdve. Ló pokrócok gyári raktára. ■ ■  a s
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„Tekintetes Szerkesztőség! 
Tisztelettel kérem b. lapjában a

következőknek közzétételét: Brcsics 
Kosztics Miklós ügyében nagyságos 
dr. Platz Bonifác szegedi tankerületi 
főigazgató ur kijelentéséhez a ma
gam részéről a következőket vagyok 
kénytelen közzétenni: „Igaz, hogy 
én mint szaktanár a dolgozatot a 
benne levő hibák miatt elégtelennek 
ítéltem — de jviszont — hivatkozva 
az ifjunak nyolc évi minden tantárgy
ból való jeles előmenetelére, kegye
lemre ajánlva e lé g sé g e sn e k  minőst- 
tettem.

Szabadka, 1905. junius 29.
Bibó Bige György,

főgyinn. tanár.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár óh iüii/j  u.« . Ny dvz» 

jz^rdán ós szombaton délután l ig
Vasárnap dólelőtt n tői 12-ig.

Junius 28. A szabadkai Sport egylet 
közgyü óse, d. u. 6 órai or, az egnlel helyi 
Bégében.

Julius 16. Országos athletikai viadal Pa 
licflon.

Julius 2. A cipész és csizmadia munka 
o < szabadkai csopoitjának zártkörű táncvi- 
s ilma a Hungáriában.

Ju liu s 16. A magyarországi azabómun- 
káwk óm munkásnők szakegyesiilete sza- 
b a ik i  csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetiién.

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

—  J ó z s e f  fő h e r c e g  e m lék e . A 
mai közgyűlésen a polgármesteri je 
lentésben megemlékezés történt Jó
zsef főherceg haláláról is, minek 
kapcsán a törvényhatósági bizottság 
elhatározta, hogy a nagy halott 
emléke iránti kegyeletének kellő 
kifejezésekép az elhunyt kir. herceg 
emlékét jegyzőkönyvileg örökíti meg 
és erről jegyzőkönyvi kivonatban 
értesíti József főherceg özvegyét.

— K a to n a i sz em le . Klobucsár 
Vilmos altábornagy, a honvédség 
adíátusa tegnap Szabadkára érkezett 
és ma szemlét tartott a helybeli 
honvéd helyőrség fölött.

— A F eh ér  K er esz t k ö zg y ű lé se . 
A szabadkai Fehér Kereszt gyermek
védő egyesület holnap szombaton 
délután fél 6 őrakor a városháza 
tanácstermében közgyűlést tart.

— H iv a ta lo s  órák  a városh ázán .
Holnaptól kezdve két hónapig tartó 
változás áll be a toronyalja munka
rendjében. A kánikula időszakában 
ugyanis csupán a délelőtti órákban 
lesznek hivatalos órák, tehát akinek 
a városházán dolga akad reggel 7 
órától déli I óráig kell elintéznie. 
A hivatalos órák ezen beosztása 
augusztus 31-ig tart, s ez időponttól 
kezdve helyre áll újra a régi rend.

— A fő g im n á z iu m  tu u év zá ró  
ü n n e p é ly e . Az intézet dísztermében 
folyt le ma délelőtt a főgimnasium 
tanévzáró vizsgája, nagy számú ér
deklődő közönség jelenlétében. Kosz
tolányi Árpád igazgató nyitotta meg 
az ünnepélyt. Üdvözli az egybegyült 
érdeklődő közönséget és az ifjúságot 
és az idei tanulmányi eredmény nagy 
vonásokban való ismertetése után 
kiemeli, hogy az idei érettségi vizs
gálat a műit évekhez képest kedve
zőtlenebb eredményt mutat. Ennek 
kapcsán hozza fel Brcsics Kosztics 
Miklós szomorú esetét, melyről meg
ható szavakban kijelenti, hogy e 
derék ifjú, ki az intézet büszkesége 
volt, szerény anyagi viszonyai követ
keztében a túlfeszített munka terhe 
alatt összeroskadt, úgy, hogy a ta 
nári testület és különösen az érett- 
ségi vizsgáló bizottság legnagyobb

meglepetésére és sajnálatára Írásbeli 
dolgozatainak egy részét, főleg a 
latint nem tudta megoldani. A nagy 
reményekre jogosító ifjú lelki egyen
súlyát elvesztve, eldo'ta magától ifjú 
életét szüleinek nagy bánatára, az 
intézetnek pedig hosszantartó, mély 
gyászára. A közönség csendes meg- 
illetődéssel hallgatta a kegyeletes 
megemlékezést, mely után az igaz
gató örömét fejezte ki a fölött, hogy 
az intézet fegyelmi állapota a múlt 
évekhez képest örvendetes javulást 
mutat. Ezután szavalatok és énekek 
következtek. A programm valamennyi 
számát élénk tetszés nyilvánításokkal 
honorálták a hallgatók. A jutalom és 
pályadijak kiosztásával és az igaz
gató záróbeszédével végződött e szé
pen sikerült ünnepély.

— A „Szabadkai K ö r“ elnöksége 
ezúton is felkéri a t. tagokat, hogy 
holnap szombaton délután 0 órakor 
a Domszky-féle vendéglőben — a f. 
hó 8 án rendezendő táncvigalom ós 
egyébb fontos köri ügyek megbe
szélése végett lehetőleg telje# szám
ban jelenjenek meg.

—  F ő v á ro si m en tők  Szabadkán.
A budapesti önkéntes mentőegyesü
let kiküldöttei holnap Szabadkára 
érkeznek s itt ingyenes mentőtanfo
lyamot tartanak a csóplő és más 
gépeknél előforduló balesetek alkal- 
mávali első segélynyújtásról. Az elő
adások holnap szombaton este 7 és 
8, vasárnap délelőtt 10 és 11 és 
ugyanaznap délután 4 és 5 óra kö
zölt a vörös ökör iskolában fognak 
megtartatni Felhívjuk az összes hely
beli iparvállalatokat, hogy ezen igen 
érdekes és nagyhasznu előadásokra 
munkásaikat és lehetőleg a munka
vezetőket is küldjék el.

— A városi z e n e d e  záróv izs
gft a. Szép számú közönség gyűlt 
egybe tegnap délután a Pest szálloda 
nagytermében, hol a városi zenede 
növendékeinek évzáró vizsgálata folyt 
le. Társadalmunk számos előkelő 
tagja hallgatta végig a szépen előadott 
zeneszámokat. A hatóság részéről 
dr. Bólits Jószef kulturtanácsnok és 
dr. Dembitz Lajos jelentette meg. 
Zenedénk országos nevű igazgatója 
Gaál Ferenc újabb tanujelét adta 
annak, hogy e fontos kultúrintézmé
nyünk nívója évről évre emelkedik. 
A vizsgán tapasztaltak folytán el
mondhatjuk, hogy a hazai zenekul
túrának számos kiváló erőt produ
kál a szabadkai zeneiskola, miben 
Maczák Manó, Manojlovits Adrien 
és Wahl Frigyes tanároknak is ’ je
lentékeny részők van. A vizsgázott 
növendékek közül első helyen tichajfer 
Bélát kell kiemelnünk, ki valóságos 
virtuozitással adta elő hegedűn — 
Dankla Emlék lap cimü zenemüvét. 
Ha igy halad, hírneves művész vá ■ 
lik belőle. Azon növendékek közül, 
kik hegedűvel produkálták magukat, 
kitűntek még Rácz János, Mándoki 
Menyhért és Spitzer Dávid. Szép 
számú növendék mutatta be tudását 
a zongorán is. Különösen Nittinger 
Katalin Wagner Esthajnali csillagjá
nak interpretálásával ért el nagy ha
tást. Kitűnők voltak még Fischer 
Ella, Turbók Vilma, Müller Oszkár 
Dominusz Ella ós különösen Rónai 
Margit, ki úgy a zongorának, mint 
a hegedűnek egyaránt mesteri ke
zelője.

— H o n v éd c in k  g y a k o r la ta i. A
szabadkai 6. honvédgyalogezred jú 
lius 3-án kezdi meg nyári összgya- 
korlatait. Ekkor indul az ezred Mély- 
kútra és ottt marad 24-ig Ezen idő 
alatt a Jankovácon táborozó szegedi
5. ezreddel együttesen ezredgyakor-

latok fognak tartatni. Az őszi gya
korlatok 25-én fognak kezdődni 
Klopódián Lugos mellett és Buziás 
környékén folytatódnak.

—  N agy ék szer lo p á s. Szegedről 
ma reggel táviratilag értesítették a 
rendőrséget, hogy junius 29-ére 
virradó éjjel ismeretlen tettes álkulcs 
segélyével behatolt Beck Antal laká
sára és a következő tárgyakat vitte 
el: 1 kis női aranyórát nefelejcs 
emailirozással, 1 pár gyémánt fülbe
valót herelevél alakú kővel, 1 széles 
fonott arany karcsatot nemzetiszinű 
herelevél alakú kövekből összerakva, 
1 korálköves női aranygyűrűt, 1 
.jegygyűrűt Csikós József névvel, 
l sima arany keresztet, 1 arany 
medalliont kék emailirozással, 1 bril
lant nyakkendőtűt, 5 drb férfiinget 
B. A. monogrammal, 2 drb női in
get, 145 korona készpénzt, régi hú
szasokat és tallérokat, össszesen 
2000 korona értékben.

—  L opás. Ma reggel eddig isme
retlen tettes behatolt özv. Kreutzer 
Józsefné lakására és onnan egy 
arany láncot 140 korona értékben, 
továbbá egy női lakkcipőt és egy 
nikkel órát, mutató lapján Josef 
Kreutzer név volt beégetve, ellopott.

— B ohn M. és T ársa gőztégla
gyár Nagykikinda, átfestő cserép rak
tárt létesített Szabadkán a inagy. 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.

Meggyilkolt cirkusz igaz-
gató.

(Saját tudósítónktól).
Budapest, jun. 30.

A bonctani intézetben most, mikor 
e sorokat írjuk, került a boncoló 
asztalra Fischl Sándor magyaror
szági utazó cirkuszigazgató, aki e hó 
25-én halt meg gyanús körülmények 
között a Szent István-kórházban és 
csak ma 5 nappal később kerül a 
boncolás alá, hogy halálának tulaj- 
donképeni okát megállapítsák.

Fischl Sándor legutóbb Zombor- 
ban működött a tulajdonát képező 
cirkusz most is ott van Zoinborban, 
Fischlnek megfájdult a foga és el
ment egy orvoshoz, aki a fogát ki
húzta. A foghúzásnál azonban va
lami rendetlenség történhetett, mert 
Fischlnek csakhamar óriási fájdalmai 
lettek, amelynek eredményeként a 
zombori orvos a betegnek még több 
fogát kihúzta.

A baj ezzel nemhogy megszűnt, 
de fokozódott és a súlyosan beteg 
igazgatót családja a múlt hót pén
tekjén felhozta Budapestre és elhe
lyezte a Szent István-kórházban.

Itten azonnal megállapították, hogy 
a beteg ember állapota reménytelen, 
súlyos természetű orbánca van, 
azonfelül a vér mérgezés tünetei is 
mutatkoztak, mely vérmórgezóst a 
kórház kezelő orvosai szerint, az 
idézte elő, hogy a beteg ember fo
gait rozsdás műszerek emelték ki.

Fischl Sándor, anélkül, hogy esz- | 
tnóletét visszanyerte volna, vasárnap I

délután meghalt, a kórház vezetősége 
pedig feljelentést tett a zombori or
vos ellen, mint aki elővigyázatlan
ságból, vagy könnyelműségből a sze
rencsétlen Fischlnek halálát okozta.

Az ügyészség még e héten elszál- 
littalla a holttestet a morgeuba és 
ma tartja meg a boncolást.

Németből: Körinöezy Ernő. 25.

— Teringettét! — Kiálta — ha 
bár eddig nem is volt szerencsém, 
engedje, hogy megszorítsam kezét.

— Ezer örömmel! -  felelte Raj- 
mund =  már csak magam is sze
retném ismerni, a kinek ezt a sze
rencsés helyet köszönöm.

— Egy kérdést előbb, — szólt 
oda Hektor, — nincs lefoglalva. ?

— Nem, teljesen szabad vagyok.
— Úgy tartson velem.
— Szívesen.
A fiatal emberek elbúcsúztak a 

társaságtól Rajmund épen a herceget 
akarta üdvözölni, mikor egy ember 
rohant a terembe s egyenesen Pal- 
mári felé tartott.

IV.
Ki volt a nubiai nő?

Az a férfi Spavento volt. Sápadtan 
kuszálthajjal sietett el Raj mundm mel
lett, a nélkül, hogy észrevette volna. 
Lihegve állt meg a herceg előtt, ki 
boszusan ráncolta össze homlokát.

— Az ördögbe! mi lelt Spavento ? 
— kérdé a herceg hangosan, — hogy 
ilyen ijedt arcot vágsz ? !

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő:
D C (1 »  V I  C H I M R E .  

Laptulajdouosok : A Z  A L A P I  T ó  K
Szerkesztőségi ós kiadóhivatali 

telefon sz á m : 62.

Pályázat.
A kereskedő-tanonciskola felügyelő 

bizottsága a tanítótestület újraalakí
tása folytán üresedésben levő egy 
igazgató-tanitói és egy osztálytanitói 
állásra ezennel pályázatot hirdet.

Ezen időleges természetű állások 
betöltése 1898. évi augusztus hó 
31-ig terjedő 3 évre szól.

Az igazgató-tanitó az administrate 
teendők ellátása mellett legfeljebb 
heti 4 órára, az osztálytanító pedig 
heti 7 órára kötelezhető.

Mindkét állás javadalmazása: évi 
400 —100 korona tiszleletdij.

A pályázati kérvények 1905. évi 
julius hó 8-ának déli 12 órájáig 
alulírotthoz küldendők.

Szabadka, a felügyelő-bizottságnak 
1905. évi junius hó 25-iki üléséből

D r. M ilkó  I z id o r  s. k.
íeliigy. biz. elnök.

=  E l a d ó  =
a város szélétől 300 méter távol

ságra fekvő

22 Kapa halasi ẑőlő,
a rajta levő

villaszerű épülettel.
Esetleg az épület kisebb területtel is. 

Bővebb felvilágosítást nyújt
K o v á e s  A n ta l)

Népbank.



4. BACSMEGYEI NAPLÓ 1905. junius 1

Eredeti SINGER varrógépek. Szabadkézből eladó

CÚ

CC

CZ5

CD

-Ingyenes tniihitnzfci Kiállítás.
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget és 

b vevőinket értesíteni, hogy

Szabadkán. Kossuth-utca 22. szám alatt, saját 
üzlethelyiségünkben ®#®r eredeti SINGER

varrógép ek en  e lő íilllto tt

tnőhitnzéseWI RUtHUst
rendeztünk. — A hitnzési technika minden fajtá
jából mutatunk be saját személyzetünk által ké 
szitett hímzéseket, a melyek szives megtekintésére 
a t. közönséget ezennel meghívjuk
B elép ti-d íj  n in c s !  V éte lk én yszer  n in c s !

Egyben van szerencsénk köztudomásra hozni, 
hogy üzletünk mellett varrógép javító műhelyt is 
tartunk fenn s hogy abban mindenféle varrógép 
javításokat jutányosán, alaposan és gyorsan esz- 
közlünk. Tisztelettel

S I N G E f t  C o .
varrógép részvénytársaság.

Eredeti SINGER varrógépek.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O  f i l l é r  Vastag- bellikből C  
f i l l é r  Legkisebb h irdetés 3 0  f i l l é r

IV ik kör, Mayláth-utca 105. számú

T T a ,  d  l e  @ x  t  ©  x i ,
állomáshoz 15 percre,

CD
Q
CD

</>

CDm
30

ep
e i
CD

2 0 0 0  h e k t o l i t e r
h a szn á lt és uj I. ren d ű

Vesz használt tankönyveket hü FOS flOITlííkregényeket és zenemüveket az A ntikvá- i /  > 1 1 / 1  U V I V
rlum könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasium mai. A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
m enes egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos öle ók. Kölcsön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tik v áriu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

u. m .: 50, 100, 150, 200, 300, 
400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 
1500 és 1800 űrtartalommal 
., ------- = kaphatók = = = •SZ Í XTÓ HÓK

ecelgyárosnál
Szabadkán.----- Telefon szám 255.

e lő k e lő  szâ m<ẑ ioz sk°iátvé .zett fiuk tanoncul 
felvétetnek. Cim a kiadóban.

? ■ • - . : V‘. < ••. • ' • •* 1?.• • . • ’ ■ I •

Egynök fix fizetéssel és százalék mellett 
felvötetik egy régibb vállalat

nál. Cim a kiadóban.

Két tüiioiic êlvétetik ,<'ierat cuk’rászdájában

Réffi hét oktávos zongorák megvételre
&

hivatalban.
kerestetnek. Cim a kiadó-

Alig használt jíé̂ a”X „ sk.e„
eladó. — Szilvássy Ferenc, Petőíi-utca, 
Schnier-ház.

17a*íz fu n n lA  felvétetik Kováts Kál- 
1(1 IIIIIV mán fűszer üzletében

Szabadkán, Wesselényi-utca.

Ma

Falicson
2 villa lakás

földműves 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 .
kiadó-Felvilágosítást nyújt 

hivatal.
a

sarokbáz, 74 holdas birtok,
amely alkalmas üzlethelyiségnek. -
Áll kél külön lakásrészből: az egyik 
8, a másik 2 szobából és a hozzá

tartozó mellékhelyiségekből.

betj&c 3 (Vés 16 holdas szőlöhiep,
kedvező árban eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

G y a k o r n o k i t !

it.'.

felvétetik
nagyobb ügynöki üzletben 
néhány középiskolát Végzett

nagy pince
s r  F  1 ( 1  •  “w
Németnyelvben jártasak előnyben 

részesülnek.
Cim a kiadóhivatalban.

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.

HIRDETMÉNY.
Van szerencsénk a nagyérdemű 

vevő közönséget ezúton is értesí
teni, miszerint

Szabadkán,
a vasút fer iile tén ,

szabadalmazott 272. sz.
áUedff

a nagyérdemű vevő-közönség 
kényelmére kellő mennyiségben

á lla n d ó a n  Küzletben 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.

O l c s ó  á r a k !
Kitűnő tisztelettel

gőztéglagyár, Nagykikinda.

B o l i n  M .  é s  T á r s a i

ár minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Esseuezia-FInid =
csak „ K A T O N A -lé le *  „k - A .-  v
Óvakodjunk tehát hatásnólküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen v a ló d i 
gyártmányú KATÓN A -féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., I üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll vájta Katona név, 

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

Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. 
í « r  M egvizsgá lva  és v é le m é n y e z v e !

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Esscnczia-Fluid

csak „ K A T Ó N  A -féle" „K. A .“ véd jegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elórhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgrtrcsit. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél 
--------------  csuznál, lagszaggatásnál stb.nél. --------------

M egvizsgá lva  és v é le m é n y e z v e  !

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




