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A társadalom parazitái. egészen a lóig és a címeres
, , . I ökörig, ellopnak mindent, ami

A természettudósok szennt csajj. lopható. Kártyavetés, jós-
minden állatnak, minden nö
vénynek meg van a maga élös- 
dije. Mindenik egy-egy faj ilyen 
parazita szívja az életerejét s 
a tűnődő szociológus boldognak 
mondja a virágot, hogy csak 
egyfajta élösdije van, ellentétben 
az emberi társadalommal, mely
nek életerejét a paniperdáknak 
s mindenféle naplopóknak meg
számlálhatatlan légiója pusztítja 
gyökerében úgy, mint virágjában.

És a társadalom e parazitái 
ellen nem olyan könnyű a vé
dekezés, mint például a phil- 
loxera ellen, melyet egy jó adag 
szénkéneggel hetediziglen ki le
het irtani. — Évezredeken ke
resztül hasztalan fáradlak a tár
sadalom orvosai, nem találták 
fel azt az orvosságot, amelylyel 
meg lehetne szabadítani a tár 
sadalmat a sok mindenféle szi 
polytól.

Az oláhcigány, a verklis, a 
koldus, a csavargó, vándorló, a
sok mindenféle csibész, a zseb-1 telenebbnél-képtelenebb mesék- 
metszó, keritö, vásártéri tolvajokéi áll elő, de ezért kivágja 
kaszabetörő és még sok-sok po- magát. Nem marad benn a 
licájvidrig alak évezredek óta szószban. Eddig imponált neki 
annyi gondot adott a társada- a szolgabiró, meg a csendőr, 
lomnak, hogy mai napig sem j Ma már egyiktől sem fél. Vak- 
birta csak némileg is m egterem -: merösége, kegyetlensége egyre 
leni a védekezés sikeres módját i nö, úgy, hogy egyes vidékeknek
velük szemben.

Itt van mindjárt a cigány-
kérdés. Valóságos tengeri kí
gyója a közrendészet orvo
sainak.

Mi mindent ki nem találtak :
már az emberek, hogy letele- véli. E miatt ott igen megcsap- 
pitsék, m unkára kényszerítsék és pant a számuk. Idejöttek hozzánk 
a társadalom hasznos tagjaivá onnan is és igy a németek baja 
tegyék ezeket a vidámlelkü, is a mi nyakunkba szakadt.
enyveskezü. renyhe s dologke- 
rülö alakokat. És mind haszta
lan. Ök megmaradtak ma is a 
régi paradicsomi állapotban. Ha
zájuk széles e világ. Hol itt, hol 
ott ütik fel sátraikat a környék
beli tisztes polgárok legnagyobb 
rémületére. Mert ahol ök m eg
telepszenek, ott azután megindul 
a lopás. Kezdve a csirkétől, fel

lás és apró fémmunkák árulga- 
tásának örve alatt behatolnak 
az egyes házakba. Kilesik, hogy 
mit lehetne ellopni és azért az éj 
leple alatt szépen el is jönnek.

De nemcsak a lopás és rab
lás hoz nekik kenyeret.

Nagyszerűen értenek a csálás 
mesterségéhez is. A legkörmön
fontabb módon csapják be a 
hiszékeny szerelmest és a hirte
len meggazdagodni vágyó bam ba 
parasztot, miközben kifosztják 
az utolsó fillérjétől s lehúzzák 
róla — mint mondani szokás — 
még az inget is.

A büntető törvény velük szem
ben csaknem hatálytalan Ha 
csak tetten nem érik őket, akkor 
a mai modern törvények szerint 
nem lehet közülök egyet sem 
elitélni, mert fehér holló létezik 
ugyan, de bűnbánó és beisme
résben levő cigány ?; //s-. • .1 
kerek ég alatt. Letagadja a csil
lagot az égről, hazudik és kép

valóságos rémeivé nőtte ki ma
gát az a kóborló had.

Németország legújabban azt 
találta ki, hogy mindenkitől el
veszi a gyermekét s lelencház
ban, vagy más intézetben ne

Ahoz persze szegények va
gyunk, hogy mi is utánozzuk 
Németország példáját s a kóbor 
népséget tovább szorítsuk kelet 
felé. Nincs tehát mást tennünk, 
mint más megoldáson törni a 
fejünket. Nézetünk szerint az 
egyetlen mód volna, hogy meg
szabaduljunk tőlük, hogyha ösz- 
szefognánk őket és kihordanánk

mind —  Amerikába. Ott talán 
még lenne belőlük valami mert 
ott ma még — lopásból is meg 
lehet élni.

Hol vannak a szabadkai
iparosok.

A Bácskai Hírlap mai számában 
ez alatt a cim alatt hosszú beveze
téssel Nánay Mihálynak egy cikke 
jelent meg. ügy a bevezetést, mint 
a cikket egyelőre nem szabad más
nak betudnunk, mint részben a rósz 
információnak, részben pedig az or
szágos iparkongresszus ügyében való 
teljes járatlanságnak.

Először is a fővárosi lapnak a B. 
H. cikkében idézett és Szabadkára 
vonatkozó dicséretére megjegyezzük, 
hogy az az indítvány melyet a köz
ponti bizottságnak ülésében felvetet
tek egy miskolci iparos indítványa, 
amelyet helytelennek tartottak már 
a központi bizottság ülésén is azért 
mert képtelenség az ipartörvóny 
revízióját tárgyalni anélkül, hogy a 
kormány képviselője elő ne adja a 
kormány által eddig foganatosított 
intézkedéseket. A kongresszus teen
dője ezen intézkedések felülbírálása 
lenne.

Hogy Szabadkáról nem volt jelen 
iparos? Hát kérem arról maguk az 
iparosok tehetnek. A központi bi
zottságnak ezen alkalommal tagjai 
voltak a szabadkai bizottság tagjai, 
akiket erről értesített is dr. Reisner 
Lajos. Hogy miért nem Jjöttek föl? 
Azt ők tudják megmondani.

Külömben megjegyezhetem, hogy 
Szeged, Kolozsvár, Debrecen és még 
sok más város sem iparosokat kül
dött föl a központi bisottság ülé
sére, hanem vagy a kamarák titká
rait. vagy a testületek jegyzőit. Meg 
kell jegyeznem még, minden félre
értés kikerülése végett, hogy mi 
szabadkaiak is mint az előkészítő 
bizottság tagjai vettünk részt az ülé
sen és csak az egyedül hivatott Sza- 
lay Mátyás főkapitány, hívta meg a 
város nevében a kongresszust, ami 
elkerülhetetlen udvariassági aktus 
volt.

A kongresszus pedig nem Szabad
kának, mint a városnak az érdeke, 
hanem kizárólagosan az ország és 
igy Szahadka iparosaié is. És a sza
badkai előkészítő bizottság első ülé
sén ez anyira kifejezésre jutott, hogy 
Szabó Gyula, szegedi kereskedelmi 
és kamarai titkár indítványára az 
előkészítő bizottság felkérte a taná
csot, hogy még az előkészítő bizott
ságban is csak egy taggal képvisel

tesse magát, nehogy az ipartestüle
tek autonóm jogain még csak lát
szólagos csorbát is ejtsünk. Hogyan 
lehet tehát a tanácsot bántani, mi
kor az maguknak az iparosoknak a 
kérelmére vonult vissza ?

Az sem áll, hogy a szabadkai ipa
rosok az alapvető előkészítő munká
latokon nem vettek részt. Az első 
ülésen, melyet Szabadkán tartottak 
meg és amelyet a Bácskai Hírlap is 
hosszasan közölt, Szabó Gyula titkár 
indítványára a szabadkai iparosok 
fogadták el és állapították meg a 
munkaprogrammot, melynek megál
lapítása a központi bizottság kizáró
lagos joga, de amely a szabadkaiak 
által készített programmot alapul 
vette. Mindez még mindig a szabad
kai iparosok érdeme.

A központi bizottságnak más te
endője nincs is. Mert ülésein nem 
tárgyalnak érdemben, hanem a prog
rammot állapítják meg és az előadó
kat jelölik ki. Ezek az előadók pedig 
olyanok, hogy Magyarország iparosai 
büszkék lehetnek reá és náluknál 
különbeket senki sem jelölhetett volna 
ki, amint tudhatta volna ezt a B. H. 
mert ő is közölte az előadókat.

Hogy a város tanácsa minő előzé
kenységgel viseltetett Szabadka ipa
rosai iránt, bizonyítja ezt az, hogy 
— jól lehet egyetlen krajcárral sem 
tartoznék hozzájárulni a kongresszus 
költségeihez, — mégis megtette, hogy 
az ipartestületet a költségektől meg
kímélendő, a kongresszus méltó fo
gadtatására megszavazott összegből 
hármunk költségeit fedezte, hogy igy 
az ipartestület annál több taggal, de 
csakis az előkészítő bizottság tagjai 
közül, képviseltethesse magát, mert 
a központi bizottságnak kizárólagosan 
csak ezek lehettek a tagjai, a köz
ponti bizottság határozatából, amely 
bizottság megtehette volna azt, hogy 
az egész ország iparosai mellett Sza
badkának is csak annyi jogot adjon, 
mint más város ipartestületónek.

Mért bántják a város vezetőségét 
érdemeiért: azért, hogy tisztelettel 
elismerte az iparosok autonóm jogát, 
azért, mert egyetlen város sem tette 
meg azt, hogy a náluk megtartott 
kongresszus előmunkálatait csak egy 
fillérrel is elősegítse, de Szabadka 
mostani vezetősége megtette, azt nem 
értjük. Ez a hántás nem az iparos 
érdekek helyes, hanem helytelen 
felfogása, amit Szabadka iparosai 
aligha köszönnek meg.

Ez a dolog a maga igazában, nem 
pedig úgy, ahogy azt a Bácskai Hírlap 
feltüntette.

Jtei5der 1 orVostmlor

Szabad s, j^ria-Torizia parH. Vrjul mellett

ok
Vilianyozás, továbbá orvosi toros

Telefon 211. sz. 
prospectus

Javalva van: az idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél 
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynél. W  Mérsékelt árak. W  00** Nyáron át frissítő fürdők.
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A helyzet.
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Budapest, julius 6.

A politizálást — a pihenésre uta
zott politikusoktól átvette a sajtó. 
Most már csak itt folyik a politizá
lás — különösebb események nélkül. 
A magyar sajtó koncertjébe termé 
szetesen beleszól a nemzetiségi sajtó 
is, nem mulasztván el hangoztatni 
az ő lehetetlen követeléseiket.

»A magyar felfordulás* cim alatt 
irt cikkében a Bukarestben megje
lenő »Secolul« cimü lap azt Írja, 
hogy a bécsi körök kezdik belátni, 
minő nagy hibát követtek el, amidőn 
a románokat tejesen kiszolgáltatták 
a magyar sovinizmus dühének. A 
magyar soviniszták — úgymond — 
örülnek, ha nem kénytelenek fog
lalkozni a nemzetiségi kérdéssel, me
lyet a legnagyobb mértékben félre
ismernek.

Szerinte az ország érdekeit szol
gálná a magyar kormány, ha a nem
zetiségi kérdést illetőleg az uj libe
rális programmal állana az Jország 
elé. Mindaddig azonban, amig ez 
bekövetkezik, azt ajánlja az erdélyi 
románoknak, hogy legyenek óvatosak, 
ne foglaljanak állást a magyarok 
ellen, ne kínálják fel magukat Bócs- 
nek, hanem várják be az esemé
nyeket.*
. Mindenesetre sokatmondó a buka
resti újságnak az utolsó passzusa. 
Világossá teszi mindennek előtt, 
hogy a románok mindig úgy póliti- 
záltak, hogy Béca érdekeit szol
gálták.

A politikában egyébkánt mind
össze az a hir járja, hogy jövő hé
ten vezérbizottsági ülés lesz.

A halálos érettség i.
Gergely István, fővárosi hírlapíró 

itt járt Szabadkán, hogy megtekintse 
a megboldogult Kosztics Miklós 
írásbeli érettségijét és Bibó-Bige 
György tanár véleményét. De ekkor 
már Kosztolányi Árpád igazgató fel
küldte volt a közoktatásügyi minis- 
teriumhoz, ahol Platz Bonifác ügyét 
Bonc osztálytanácsos fogja referálni.

Ismeretes, hogy Platz Bonifác egy 
nyilatkozatot tett közzé, amelynek 
állításait egy a »Nap« cimü újság
ban közzétett levél cáfol meg. £ 
levelet a „Nap“ után kivonatba itt 
közöljük:

„Platz Bonifác nyilatkozatot tett 
közzé, amelyben a szegény Kosztics 
öngyilkossága után mosakodni ipar
kodik, de ez a nyilatkozata valót
lanságot tartalmaz. Platz Bonifáe, a 
szegedi tankerület réme, nyilatkoza
tának második részében ezt álllitja: 

A szegedi tankerületben tizen
három közvetlen vezetésű közép
iskola van. Főigazgatásom tizen
három éve alatt csak Szabadkán 
volt ismételve hasonló tanügyi 
botrány. Másutt soha — egyetlen
egy esetben sem. A hiba tehát
nehezen van én bennem.
Platz Bonifác nyilatkozata az igaz

ságnak nem felel meg és pedig 
azért nem, mert Platz Bonifácnak 
már 1895-ben Újvidéken olyan tan
ügyi botránya volt, amelyről hót 
vármegyében beszéltek. Ez a tan
ügyi botrány háll isten nem végző

dött öngyilkossággal, de a botrány 
oly nagy port vert fel, hogy érde
mes ezzel az esettel most — ami
kor a főigazgató egy öngyilkos sírja 
fölött fehérre akarja magát mosni 
— újra foglalkozni.

Platz Bonifác mindenkoron az is
kolák, a tanárok, a diákok réme volt. 
Az újvidéki római katolikus állami 
főgimnázium 1895-iki esztendőben 
tartott írásbeli érettségijén egy ta
nuló: Szoboszlay József — akit. mind 
a nyolc osztályon keresztül jó képes
ségű, törekvő, szorgalmas és erkölcsös 
fiúnak ismertek a tánárai s mind a 
nyolc osztályt jó eredménynyel vé
gezte, — a reformáció befolyásáról 
s hatásáról irt dolgozatot. Az, hogy 
a reformáció a század szellemébe 
felvilágosodottságot, a nemzetek ön
állósági törekvését öntötte és a tiszta 
keresztényi szeretetet hirdette. A ta
nári kar az értekezést elfogadta és 
,.jól“ osztályozta. De gazda nélkül 
számitgattak, megjött a csalhatatlan 
Platz Bonifác uram. Elolvassa, alá
húzza az istentelen passzust és az 
értekezést szekundába rakja. A sze
gény Szoboszlay Jóska tehát Platz 
Bonifác áldozata lett. Hiábavaló volt 
a tanári kar minden rimánkodása, 
Platz Bonifác kegyetlen és hajhatat
lan maradt.

Dr. Nemes Sándornak, az Újvidéki 
Hírlap szerkesztőjének akkor több af- 
fairje és sajtópere volt ebből az ügyből 
kifolyólag, amelynél az esküdtbiróság 
dr. Nemes Sándort felmentette. Fő
tisztelendő Platz Bonifác uram, új
vidéki botrányáról el tetszett feled
kezni? Avagy ön „botrány" nak csak 
a szegény Kosztics-féle öngyilkossági 
eseteket tekinti? Volt olyan nagy 
botrány a szegény Szoboszlay esete 
is, ha a rémes fődirektor által agyon
üldözött fiú nem is menekült a ha
lálba.

Mayer József.

Forradalom Oroszországban.
Teodosia, julius ö.

Az itt megjelent lázadó hajó, a 
Knyaz Potemkin felkérte a városi 
képviselőtestületet, hogy tegyen lá
togatást a hajón. Éhez képest a vá 
rosi képviselőtestület, élén a polgár- 
mesterrel, megjelent a hajó fedélze
tén s lementek az admirális kajütbe, 
ahol őket a hajó fölött rendelkező 
forradalmi bizottság fogadta. A bi
zottság felszólította a város képvi
seletét, hogy 24 óra alatt szenet és 
a szükséges élelmiszereket adjanak 
a hajónak, a hajó legénysége ez 
ideig a hajón marad.

Amennyiben nem teljesítenék kérel
müket, felhívják a város lakosságát, 
hogy hagyják el a várost, mert ösz- 
szelövöldöz'.k. Majd felkérték a város 
polgármesterét, hivja fel a lakosságot, 
hogy bocsássák a hajó rendelkezésére 
a kért dolgokat, csatlakozzanak a 
forradalomhoz s követeljék, hogy 
Oroszország kössön békét Japánnal 
és hogy a zemsztvók képviselői alkot
mányos gyűlésbe hivassanak A la
kosság ellátta a hajót szénnel és 
élelmiszerekkel.

Pétervár, julius 6.
A kereskrdHmi kikötőmunkások 

sztrájkjának vége van, mert a mun
kások és a munkaadók közt meg
egyezés jött létre. A munkabért föl
emelték és a munkásokat a kikötő
ben teljesített munka idejére bizto
sítják.

Pétervár, julius 6.
Nem erősitik meg azokat a hí

reszteléseket, hogy Putilov-müvek 
munkásai megütköztek a csapatok

kai. Úgy keletkeztek e hírek, hogy 
egy munkás, akit gyanúsnak tartot
tak ós letartóztattak, revolverével 
lövöldözött. Egy munkáscaoportból 
is hallottak ^lövöldözni. Különben 
nem zavarták meg a nyugalmat.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós muzeutn. Nyitva 
jzbrdán ég szombaton délután 8-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Julius 8. A Szabadkai Kör táncm ulat
sága Palicaon.

Julius hó 9-én. A szabadkai fcere’kedó 
ifjak házim ulatsága I. kör W esselényi-utca 
191. sz.

Julius 16. Országos athletikai viadal P a 
lloson.

Julius 16. A magyarországi szabórann- 
káiok és munkásnők szakegyesillete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

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

Julius 16# A szabadkai épitő iparosok 
körének közgyűlése d. u. 3 órakor, a kör 
helyiségében.

— Az ügyvédi kamara köréből.
A szabadkai ügyvédi kamara köz
hírré teszi, hogy dr. Sóti Ádám ügy
védet Zenta, dr. Tausz Fnlöpöt Bács- 
topolya és dr. Székely Aront Sza
badka székhelylyel az ügyvédekről 
vezetett lajstromba iktatta.

— A Bácsmegyei Kör uj tagja.
Miloszávlyevics Milán országgyűlési 
képviselő belépett a bácskaiak bu
dapesti körébe.

— Kilépés az országos szabad- 
elvüpártból. Latinovits Géza az al- 
mási kerület volt országgyűlési kép
viselője kilépett a szabadeivüpártból.

— Szt. Ferenc álma. Csóvics 
Ilona festőmüvé3znö, aki a város 
közönségének támogatásával foly
tatja ,Münchenben művészi tanul
mányait, tegnap haladásának bizo
nyítékául megtekintés végett elkül 
dötte legújabb alkotását Goreggio 
nagyméretű festményének »Szt. Fe
renc álmá»-nak művészi másolatát. 
Irányadó körökben alkalmasint he
lyesléssel találkoznék, ha városunk 
hatósága a művésznő ambiciónálása 
céljából is a szép képet az egyik uj 
templom részére megvásárolná.

— Művészet a templomban. A
szabadkai izr. hitközségnek érdekes 
vendégei érkeztek. A Galíciában levő 
jaroslavi izr. hitközség templomi 
énekkara a főkántorral élükön hat 
heti körútra indultak, s most váro
sunkat is útba ejtették. Holnap pén
teken este és szombaton délelőtt a 
rendes istentisztelet alkalmával fog
ják bemutatni csodálatraméltó ének- 
művészetüket. Ma délelőtt a hitköz
ségi tanácsteremben meghívottak előtt 
produkálta magát a hattagú énekkar 
s akik hallották őket, az elragadta
tás hangján beszélnek képességeikről. 
Az ország több nagyobb városában 
fordultak már meg s a legelőkelőbb 
lapok recensiói szerint az övékhez 
fogható karéneket a Slaviánszky-féle 
orosz társulaton kívül nem hallottak. 
Vasárnap a Nemzeti szállodában is 
hangversenyezni fognak.

— Esküvő. Vasznay Ferenc dob- 
sinai rajztanár ma délelőtt tartotta 
esküvőjét Ruttkai Aranka kisasz- 
szonnyal. Násznagyokként Hoffmann 
Ferenc banklitkár ós Ruttkai István 
tanító szerepeltek.

— Elmenekült tolvaj. Ágoc3 
József levélhordó lakásán az elmúlt 
éjjel tolvaj járt s több ingóságot el
lopott. Mikor már a disznóólból is 
ki akarta terelni a sertéseket, a 
háziak észrevették, mire a kerítésen 
át elmenekült. A rendőrség a felje
lentés folytán széleskörű nyomozási

indított meg, mert a környékbeli 
lakosságot is már hetek óta foszto
gatja egy ismeretlen tettes.

— A törvényszékről. Dr. Polgár 
József kir. törvényszékünk elnöke 
ma kezdette meg nyolc heti sza
badságát. Távolléte alatt az elnöki 
teendőket Marián Miklós h. elnök 
fogja helyettesíteni.

— Napszurás áldozata. Mint 
magyarkanizsai levelezőnk Írja: onnan 
tömegesen mennek Törökkanizsára 
aratni. Ezek között az arató mun
kások között a napokban négy nap- 
szurásos megbetegedés fordult elő. 
A legsúlyosabban egy asszonyt ért a 
napszurás, aki meg is halt, mire 
beszállították Magyarkanizsára.

— Megszökött huszár. Egész 
véletlenül egy megszököt huszár ke
rült az óbecsei rendőrség kezébe a 
múlt napokban. Szerdán ugyanis 
Obecsére, mint toloncállomásra, a 
szabadkai rendőrség egy magát Ko 
vács Antalnak nevezetű egyént ki
sért, akit csavargásért fogtak el 
Szabadszállson. Atcsavargó bácsföld- 
vári illetőségűnek adta ki magát é3 
ezért kisérték Obecsére. Itt mikor a 
szabadkai rendőr átadta, figyelmez
tette a rendőrséget, hogy vigyázza
nak rá mert a vasúton is megakart 
szökni és alig bírták megakadályozni, 
kogy ki nem ugrott a fülkéből. 
Éjjelre itt maradt a tolonc s a — 
rendőri szobában lassankint megnyílt 
a szive, amint vallatóra fogták. Be
vallotta, hogy őt nem Kovács Antalnak 
hívják, hanem Kincses István a neve 
és nem földvári, hanem törökbecsei 
illetőségű, ő juniu3 4-én a bécsi 4. 
huszárezredtől, amely nyári gyakor
latra Bruckba szállt ki, szökött meg 
éá azóta bolyong. Nem tudja mi 
volt vele, csak egyszerre elfogta a 
honvágy ós szökni akart. Éjjel ott 
hagyta századát, lovát, mindenét és 
bujdosva jött hazafelé, eközben fog
ták el. De már meg is unta a kó
borlást, zaklatást, bevallja szökését 
és vigyék ezredéhez, ahol már har
madik éve szolgál. — A elöljáróság 
erre táviratozott a 4. huszárezred 
parancsnokságához, ha vájjon igaz-e 
amit Kovács, most már Kincses 
regél.

— Gyilkos apa. Zomborból Ír
ják, hogy tegnap a szomszédos Al- 
sókabal község borzalmas gyilkos
ság színhelye volt. Szvédics Dusán 
alsókabali gazda a korcsmából it
tasan ment hazafelé. Útközben ta
lálkozott Pavlicsin Vazul és Bogda
nov György nevű barátaival, akiket 
lakására hitt, hogy nekik egyik va
dászfegyverét eladja. Svédics lakásán 
a fegyver miatt összeszólalkoztak, 
mire a házigazda Pavlicsint fej
belőtte, míg Bogdanovot karján 
sebezte meg. — A lövések 
zajára előrohant a konyhából 
Svédics felesége 2 éves gyerme
kével a karján. Svédics ekkor már 
újra töltött s idegeneket vélve, a 
nyíló ajtóra célzott s saját 2 éves 
gyermekét találta el. A csecsemő 
rögtön meghalt, Pavlicsin sebe élet
veszélyes, inig Bogdanovéjelentékte
len. Svédicsel letartóztattak és vizs
gálati fogságba helyezték.

— Bolin M. és Tarsa gőz tégla 
gyár Nagykikinda, átfestő cseréprak
tárt létesített Szabadkán a magy. kir. 
áiiamvasut 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 ós leg
előkelőbb vevői vannak, u. m.: ő cs. kir.
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ensége József főherceg, Herceg Lich
tenstein, Gróf Nemes, Nádasdy, Sza- 
páry, Károlyi, Eorgách uradalmai. A 
magy. kir. államvasut, több másik 
vasutak, nagy- és kirbirtokosok, gyá
rak és vállalatok. Venni szándéko
zók figyelmét felhívjuk a gyár mai 
hirdetésére.

— Megfulladt az esővizes gö
dörben Tavankut pusztán tegnap 
szerencsétlenség történt, melynek egy 
juhász gyermek lett az áldozata. 
Pávlics Fábián 11 éves fiú, ki Péics 
Tukulyac Antal tavankuti földbirto
kos szolgálatában állott, tegnap dél
után a járáson levő eső vizes gödörbe 
menekült a nagy hőség elől. Fürdés 
közben a gödör egyik mélyedésében 
a viz alá merült s többé nem tudott 
a feiszinre vergődni. Hulláját estefelé 
találták meg s a bajai temető bonc
házába szállították.

— Ha Jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, Cipő, kalap, 
urí és női divat cikkekben, úgy 
forduljunk a Versenyáru üzlethez 
Szabadka, Papucs piac.

A gyümölcs bcfözh
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salic) 1 néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedé3ben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál- 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs SaltiAo^ gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható. ,Kapható 10—20—30. 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amerikai Gyü
mölcs Salicylt az Oroszlán véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

A gonosztevő gyerm ek.
Torma István báttaszéki paraszt- 

gazda hasonló nevű 14 éves fia va
sárnap feltörte apja szekrényét s 
onnan 140 koronát ellopott. A lopott 
pénzzel Szegzárdra szökött. Szeg
zárdon hétfőn vásár volt s ott a 
pénz nagyobb részét elmulatta s 
azután visszament Báttaszókre. Apja 
nem is sejtette, hogy a fia a tolvaj, 
hanem mást gyanúsított.

A fiúnak nem volt otthon mara
dása s kedden reggel a postakocsis- 
sal Dunaszekcaőro ment. Dunaszek- 
csőn inni hívta a kocsist s sört 
fizetett neki. Majd kártyázni kezdet
tek, miközben a postás 15 koronát 
nyert el tőle. Ezután ismét felültek 
a kocsira s visszaindultak Bátta- 
székre. Útközben a fiú vissza köve
telte a lő koronáját. A postakocsis 
nem akarta visszaadni a pénzt, mi
vel az jogos tulajdonát képezte, mert 
kártyán nyerte. Erre a fiú megfenye
gette, hogy agyonlövi.

Mikor a furkói hegylejtőre értek, 
az elvetemült fiú kivette a revolve
rét s nyakszirten lőtte a postakocsist. 
De a lövés nem volt halálos s a 
postakocsis lelökte a fiút a kocsiról, 
aki esés közben a kocsist is magá
val rántotta. A földön dulakodni 
kezdtek, miközben a fiú még három
szor rálőtt a postakocsisra. A lövé
sek zajára oda siettek a közeiben 
arató munkások. — A fiú azonban 
revolverét forgatva szaladni kezdett. 
A munkások nem merték üldözni,

mert a menekülő lelövéssel fenye
gette őket.

Futás közben Geiringer és Berger 
birtokára jutott, ahol egy itató-kútba 
ugrott. De meggondolta a kutban a 
dolgot s segítségért kiáltott, mire az 
elősiető munkások kimentették. — 
Ekkorára megérkeztek az üldözők s 
igy tudták meg, hogy kivel van dol
guk. Kalmár Ármin gazdatiszt be
záratta a kézrekerült gonosztevőt az 
istálóba s értesítette a csendőröket, 
kik éjjel tizenkét órakor meg is 
jelentek, hogy átvegyék a bűnöst. 
Mikor megmotozták, egy levelet ta
láltak nála, amely igy szólt:

Kedves Apám!
Az az ember, akit gyanúsított, 

ártatlan, a pénzt én loptam el. — 
A pénz nagyobb részét Szegzárdon 
elmulattam, a többit postás Feri 
hamis kártyázással elnyerte s nem 
akarta visszaadni, azért én az utón 
őt is és magam is agyonlövöm; az 
országúton megtaláltok.

Azután meghagyta levelében, hogy 
zenével temessék el, hogy ki vigye a 
koszorút s kik menjenek a koporsó 
mellett. Ezt a levelet a korcsmában 
irta Szekcsőn, mig a postás odajárt 
dolgait elintézni.

A helyszíni vallatásnál a csendőr
őrsvezető s a véletlen künn levő 
báttaszéki rendőrbiztos között össze
tűzés is volt, amennyiben a rendőr
biztos meg nein engedhető kínzással 
akarta a fiút vallatni, mire őt a 
csendőrőrsvezető eltávolitotta.

Mikor a 14 éves gonosztevőtől azt 
kérdezték, miért kiáltott segítségért, 
ha öngyilkos akart lenni ? Azt felelte 
igazi akasztófahumorral, hogy nagyon 
hideg volt a viz.

A postakocsis ma reggel meghalt.

T Á V I R A T O K .
Bródy Sándor állapota.

Budapest, jul. 6. A nagybeteg re
gényíró, Bródy Sándor még mindig 
nincsen túl a halálos veszedelmen. 
Bécsi telefonjelentés szerint az életunt 
poéta az éjszakát nagyon nehezen 
töltötte s többször elvesztette eszmó 
letét. Az érdeklődés a beteg állapota 
iránt óriási. Naponta sok száz távirat 
érkezik az ország minden részéből 
a kórház igazgatóságához, melyekben 
a beteg állapotáról tudakozódnak. 
Délben érkezett telefonjelentés szerint 
a beteg állapotában nem állott be 
változás.

A háború.
London, julius 6. „A Daily Te

legraph jelenti Tókióból: A két ellen
séges sereg Hielungsengnél harminc 
mértföldnyire all szemben egymástól. 
A háború kezdetétől junius végéig a 
japánok kezére összesen o4 hajó ke
rült, köztük 22 angol hajó.

Berlin, jul. ö. A Wolíf ügynök
ség jelenti Tokióból: A washingtoni 
táigyaiásra kiküldött biztosok f. hó 
8-án utaznak el. Gróf Katsura ideig
lenesen átveszi a külügyminisztérium
vezetését.• *

Ötezer pestisiia lott egy 
napon.

Budapest, julius ó. Kalkuttából 
jelentik, hogy Indiában a pestis okozta 
halandóság naponta meghaladja az 
ötezret. Bármily hihetetlenül, meg
döbbentően hangozzék is ez a szám, 
visszaesést csökkenést jelent az április 
és május hónapokkal szemben, ami
kor naponta körülbelül 3OUU0 halál
eset történt. A pundsabi kerületben

a heti 30,000 halálozási szám leg
utóbb heti 25,000-re apadt és a többi 
kerületben is hasonló javulás állott 
be a helyzetben. Sajnos, e csökkené
sekből semmi következtetést sem lehet 
vonni arra, hogy ez állandó jellegű lesz. 
itt csupán egy jelentésről van szó, 
amit minden évben meg lehet fi 
gyelni, amennyiben a pestis nyáron 
minden évben alább szokott hagyni 
s öszszel azután egyszerre magasra 
szökik a száma. Nem igen lehet re
mény arra, hogy ez évben máskép
pen lenne, mint eddig, különösen, 
ha tekintetbe veszszük, hogy a 
folyó évnek eddigi részében a halá
lozási szám sokkal magasabb volt, 
mint a megelőző évek hasonló idő
szakában és hogy a pestis a birit- 
indiai területen egyre z rohamosab
ban terjed.
Csehek a kereskedelm i szer

ződések ellen .
Bécs, jul. 6. (Képviselőház.) A né

met kereskedelmi szerződés tárgya
lása ellen obstruálandók a cseh 
radikálisok körülbelül 700 sürgősségi 
indítványt nyújtottak be, melyek 
azonban nincsenek kellő aláírással 
ellátva. Steinnak ez eljárás ellen 
való heves tiltakozása után egy ideig 
folytatják az indítványok megokolá 
sát, mire az elnök kijelentette, nogy 
azt hallotta, hogy az indítványok 
között olyanok is vannak, melye
ket előbb már más képviselők 
benyújtottak — s el ia vannak 
intézve, miért is a benyújtott sür
gősségi indítványokat felül kel vizs
gálni. Ez e pillanatban lehetetlen. Az 
ülés során házszabályszerüleg foly- 
tatatja az indítványok tárgyalását. 
(Éljenzés tetszés, taps, a cseh radi
kálisok tiltakoznak). Pernerstoffer til
takozik a házszabály ellen. Choc és 
Klofác is erélyesen tiltakoznak az 
elnök eljárása ellen, ki a rend helyre 
állta után újból kifejti álláspontját. 
Fresslnek az ülés megszakítására 
vonatkozó indítványát a célból, hogy 
a sürgősségi indítványokat revidiál- 
hassák, 153 szavazattal 30 ellenében 
elvetik, majd pedig megkezdik a be
érkezett irományok olvasását. -  
Derschatta a Magyarországhoz való 
viszony tárgyalására kiküldött bizott
ság elnökségéről lemond.

SPORT.
Országos Athleticai viadal. Mind 

szélesebb és szélesebb körben terjed 
az érdeklődés a „Bácska” Sz. A. C. 
julius 16-iki versenyei iránt úgy vá
rosunkban, mint az ország összes 
sportköreiben. A fővárosi, úgy mint 
a vidéki kiválóbb athletákat is nem 
csak a győzelem, a dicsőség utáni 
vágy vonza Szabadkára, de mág
nesként huzza a szabadkaiak hires 
vendégszeretete is. Bár a nevezési 
határidő még messze van, máris 
nagyszámban érkeznek nevezések az 
ország legkülönbözőbb vidékeiről, de 
különösen a fővárosból. A verseny 
a Magyar Athleticai Szövetség ki
küldöttjének felügyelete alatt folyik 
le, mi biztosítja annak sportszerű, 
rendben való lefolyását, de egyúttal 
biztosítja közönségünket is a iegna- 
gyobb sportólvezetről.

REGÉNY CSARNOK.
A boríték .

Németből: Kttrmtfezy Ernő. 30.

— Magának hozom kis bogaram!
— felelte Spaveto, — nagy szíves
séget tehet vele!

— Ugyan mit?
A nagyterem mögött van egy kis 

üdülő szoba. Legyen szives, helyezze 
el ott ezt a csokrot!

— Ejnye be kedvesl — felelte in
cselkedve Salome, hát az ajándék a 
mit legutóbb Ígért ?

Spavento egy kis dobozt húzott 
elő zsebéből s odanyujtá a leány 
kezébe.

— Szeretni, és hallgatni! toldta 
hozzá.

Salome nem felelt, hanem elrejtő 
az ajándékot és a csokorral fölsza
ladt a lépcsőn.

A szalonban már táncra sorakoz
tak a párok. Hektor bemutatta Raj- 
mundot Irénnek s ezek is fölálltak 
a négyesre.

Iréné nem tagadhatta, hogy tetszik 
neki ez az ifjú.

— De hisz ön oly keveset táncol! 
kezdte meg a társalgást Irén, még 
egyetlen fordulónál sem láttam! Bi
zonynyal unatkozik!

— Honnan gondolja, hogy még 
nem táncoltam? kérdezte Raj mund 
nevetve.

— Ejnye! felelte hamiskásan Irén, 
úgy láttam, hogy meg se mozdult 
abból a sarokból!

— Elhiheti, hogy alapos okom 
volt erre.

— Kiváncsivá teszi
— Hát mert onnan legjobban lát

hattam kegyedet.
Irén szótlanul sütötte le szemét.
— Bocsánat, nagysád, hogy annyira 

megfigyeltem, de nem tehettem más
kép, nagyon bánt, hogy annyira más
kép látom kegyedet az estén, mint 
akkor, mikor az olasz színkörben 
először néztem örömtől ragyogó 
szemébe!

— Hát csakugyan oly rosszul né
zek ki ma?

— Olyan sápadt, halovány I Szeme- 
fónye is mintha megtört volna! Le
het, hogy kegyed nem vette észre, 
de az ón fürkésző tekintetemet nem 
kerülte el. Oh könyörgöm, tárja fel 
a valót! Bántja valami ? Beteg talán, 
vagy más nehéz bu emészti ?

— Pszt! — felelte rá Irén olyan 
különös mozdulattal, hogy Rajmund 
meglepődve tekintett rá, erről nem 
szabad beszélnünk! Ma este is meg
csaltam atyámat miatta. Igaza van 
Rajmund ur, egy idő óta iszonyúan 
szenvedek.

— Ki a háziorvosuk?
— Benedek doktor. Hirtelen jött 

rám a baj. Reszketés és láz fogott 
el egyszerre; atyám igen megijedt s 
a mai estélyt is elakarta halasztani, 
de akkor ráfogtam, hogy jobban ér
zem már magam, s édesatyám el
hitte nekem.

— Rajmund nem felelhetett, mert 
uj figurát vezényelt a rendező.

(Folyt, köv.)

aserkeiBté:
D D Ö O  V I  C H  I  M R I  

L ap tila jd on osok : AZ A L A P I T é  I
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.Uá

Ideiglenes minőségben

a z o n n a li a lk a lm a z á s t
nyer két egyén, kik a

könyvvezetésben
u

teljesen jártasak 
Cim a kiadóhivatalban.
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M inién ezó 3  f i l l é r  V iutiif betllkböl ©  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

l íÁ f  fn n A iiA  felvétetik F ierst J . cuk
ikul lullUllt rászdájában.

2 5 0 0 - 3 0 0 0  liter K ' jóé,± eZ
sógtí, 10—18 kr. literje eladó. C im a kiadó
hivatalban

Állandó, észszerű és ügyes reklá
mozás minden gyári, kereskedelmi, 
ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, 
rugója, az éltető eleme.

Hogyan, hol és mikor hirdethető 
a legsikeresebben, b gjobban és leg
olcsóbban, m egtudható az

Van szerencsénk a nagyérdemű 
vevő-közönségei ezúton is értesí
teni, miszerint

g a s r  S z a b a d k á n , ~ * i
a vasul terü letén ,regényeket és zenemüveket az Antikvá

rium  könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gyninasium m nl. A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
mentes egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc«ók. Kölcsön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbia az Antikváriumba.

hirdetési osztályánál
tulajdonos

LEOPOLD GYULA szerk esztő
BUDAPEST,

VII., Erzsébet-körut 54.
ahol kiváló szakértelemmel, o d ’adó 
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklámokat az összes budapesti, vi
déki és külföldi lapokban és naptá
rakban.

Porcellán 8zervi’ 
I lU d Á Iu llló J u lv M  v  Zek, lámpák. Meg
keresésre árlap ingyen. Jovónkovics Károly 
Szegeden.

|7n»V í*ÜII1AC 34 éves jó  állású
v S IIIv u  nőtlen úriember ismeretség 

hiányában ez utón akar ismeretséget kötni 
házasság céljából fiatal özvegyei vagy ha- 
jadvnnal 25—28 évig, ki pár ezer korona 
hozománnyal bir. Fényképpel ellátott leve
leket titoktartás m ellett, „Gondnélküli jövő"
alatt a kiadóhivatalba kérek.

a nagyérdemű vevő-közönség 
kényelmére kellő mennyiségben

á l l a n d ó  a u  K & z le tb c n  tartu n H

ezen raktárunk kezelésével

K öltségvetések  
és tervezetek ingyen!

Nagy jövedelmet aki Erzsébet sza
natórium és más fajta sorsjegyek eladásával 
foglalkozik, Uj ! az eladást lényegesen meg
könnyítő módszer. A jánlatok Bank és pénz
váltó r. t. Budapest VIII., József-körut 16 sz.

urat ( l a k i k  S z a b a d k á n )  bíztuk meg.
Fő-fő törekvésünk odairányul, hogy t. vevőinket pontos 

és gyors kiszolgálásban részesítsük s kérjük szives pártfogását

■ T O l c s ó
érettségizett ta  
nuló biztos si

kerrcl előkészít. Cim a kiadóban
felvétetnek e lap kiadóhivatalában

egy lóra való megvételre keres 
tetik. Ciin a kiadóhivatalban. Kitűnő tisztelettel

□ M . és  T á rsa i
gőztéglagyár, Nagykikinda. _____

állomáshoz 15 percre,az iskolai szünet alatt házaknál a>aposan 
tanít kottából, mérsékelt árért. Cim a kia
dóban.

12—14 lóerejü 5 üléses 
nyári tetővel, 2 hengeres

4 sebességgel, francia gyártmány, kitűnő 
minőségben 2010 forintért eladó. Kormos 
Gyula és társa bankházában, V., Dorottya- 
utca 5. sz. Cim a kiadóhivatalban felvétetik

nagyobb BgyttöHi ihIsiben 
tréháuy H’fonPhHelát az István-utczában, dr. Blum 

féle házban, Horovitz gabona 
—  kereskedővel szemben, —

IV-ik kör, Mayláth-utca 105. számú

Németnyeivben jártasak előnyben 
részesülnek.

Cim a kiadóhivatalban. Felvilágosítást nyújt a házmesteramely alkalmas üzlethelyiségnek. — 
Áll két külön lakásrészből: az egyik 
3, a másik 2 szobából és a hozzá

tartozó mellékhelyiségek bői. L ak a to s  m űhely  á tvé te li
11367/1905. polg. sz.

Hirdetmény.
A szabadkai kir. törvényszék mint 

úrbéri biróság közhírré teszi, hogy 
Kunbaja község halárában levő úrbéri 
birtokok tagosítása végett a tényleges 
birtokosoknak az 1880. évi X. t.-c. 
és az 1871. évi XXII. t.-c. értelmében 
leendő megszavaztatása céljából ha
tárnapul 1905. évi augusztus 7 ik 
napjának d. e. 9 óráját tűzte ki 
Kunbaja község házához azon célból, 
hogy a birtokosoknak a birtok sze
rinti többsége kivánja-e a tagosítást.

A nem szavazók a tagosítást kí
vánókhoz számittatnak.

A szavazási lajstrom összeállítása 
ugyanezen napon történik.

Szabadkán, 1905. évi junius hó 
27-én.

Strcliczky helyett:

O lá h  F e r  e n e z,
kir. tszóki bíró.

Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 
-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

Cim a k iad ó h iv a ta lb an

átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mü és géplakatos mü- 
helyiyé, tovább fogjuk vezetni.

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület 
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gépmunkákat stb.

Elvállalunk tov.bbá épületek és kutak jó karbon tartását 
évi átalányban. — Takarék tűzhelyek készítése.

E téren'szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a 
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint ju tá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

B ory B éla  é s  M am uzsich  K álm án
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

2  v illa  la k á s
a főldmives 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  í k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a kiadó

hivatal.
Nyomatott a Kiadók Kiadok és Hamburger viUaraorőre berendezett könyvnyomdájában.




