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Az ököljog.
Külső országokban kevés a 

becsületünk. Egy-egy magyartól 
úgy megriadnak, mintha sza
lonkabátban egy-egy „bakonyi 
betyár“ vagy „debreceni bics- 
kás“ volna. A külföldi fogalom 
minden magyar ember kezében 
bicskát képzel, akik kanalazzák 
a paprikát, lékelik az ember 
fejét, mint a dinnyét, össze
vagdalják az embert, mint a 
harcsát.

Barbár magyarok vagyunk. 
Káromkodásunk cifra, mint a 
sujtásoB szűr, goromba, mint a 
kavicsos homok. Nyelvünk da
rabos, a szalonban megbotlunk, 
szinház, zene nem érdekel, min
dég a lóról beszélünk meg a 
virtusról. Égbe hatoló Petőfink 
zengzetes dallamos nyelve sérti 
az idegen fülét, Jászai Marink 
törpe epigon Duse mellett, ú j
ságjaink elökelöbbjei szemetek, 
a Neue Freue Presse előtt, 
Ney Dávid hatalm as baritonja 
macskazene a bécsi zengerá- 
jokhoz képes, egy-egy államfőnk 
szónoklata piaci beszéd, a Reich- 
srath komédiásai mellett. Egy- 
egy osztrák piktor, ha a párisi 
tárlaton kudarcot vall, arról hall
gatnak, de mikor László Fülöp 
pápákat és fejedelmeket fest és 
aki évenkint százezreket keres, 
arról úgy beszélnek, mint va
lami mázolóról.

Van-e oka a tisztelt külföld
nek művészetünket annyira le
sajnálni, ne firtassuk. A jövő 
azzal biztat: hogy kegyes véle
ményük előbb-utóbb megvál
tozik.

Egy vidéki város postáján 
százával tolongott a nép. Min
degyik azonnal akarta megkapni 
a külföld előtt annyira lenézett 
krajcáros magyar újságot, me
lyeket az újságírók apja Rákosi 
Jenő, a fényes tehetségű Bartha 
Miklós, az elmés Gajári Ödön, 
Herceg Ferenc, Kóbor Tam ás, 
meg a vidéki számottevő jeles 
újságíróink Írnak. A tolongás élet- 
veszélyes. Agyon taposnak egy-

egy gyönge nőt. Úgy kell fel
locsolni. Ebben sem félünk a 
külföldtől. Hanem másban mégis 
megszívlelhetnénk a külföldnek 
előítéletes véleményét.

Ülünk a kávéházban. Egyik 
másik ur egy egész raktár új
ságot rakat maga elé. Azokon 
kotlik. Nem lehet kivárni tőle 
egy lapot sem. A másik egy- 
egy érdekes számot elcsen, a 
harm adik kitép egy-egy oldalt.

Megyünk az utcán. Egy-egy 
„Don Juan* belénk ütközik. 
Megjegyzése sértő, kutya kor
bácsot érdemlő. De tűrjük;: mert 
az ököljog, ha nincs is törvénybe 
iktatva nálunk, de megszokott 
elveit követi a csibész, meg az 
ur. Csúnya jog. Külföldön nem 
élnek vele, mert ez nem  jog. 
Ez erőszak.

Karlsbadban az ivókutakhoz, 
hol százával tódul a nép, liba 
sorban járulnak Egy-egy királyra 
várás olyan csöndben történik, 
mint mikor a templomba az 
orgona szavára várunk. Nálunk 
András bácsiék lovakkal törnek 
át a türelmetlen néptömegen és 
kardot használnak. Szúrnak és 
ütnek.

Nem jól van ez igy. A tár
sadalmi ,,sikk“ az élethez tar
tozik. A perverz megjegyzések, 
nem szellemi röppentyűk, hanem 
gazos szemetek. Mig a finom
ság imponál mindenkinek, mert 
hiszen vágyunk megismerni, a 
ki hozzánk a köteles udvarias- 
ság szavával szól.

És a mig az ur is ököljoggal 
él, ne szidjuk a parasztot, ha 
a hivatal padlójára köp

A társadalom érettjeinek szer
vezkedése minden kisebb helyen 
javíthatnak e magyaros rossz 
szokásokon. A pogányságból 
megmaradt szokásainkat dobjuk 
ki a tarsolyból, a második ezer 
év utján nem jó útra való az. 
Nem a piperköcködést, nem az 
elegáns nyakkendőt ajánljuk, 
hanem  a külsőségben is meg
nyilatkozó nyájas és másokat 
tisztelő modort, hogy a mikor

előttünk elmegy egy beteg, ne 
ütközzünk belé, mikor a társas- 
kocsikon nincs helye egy asz- 
szonynak, adjuk át a magunkét.

Nem kerül ez sokba és mennyit 
javulna a külföld elötta vélemény, 
hol egyébként elismerik, hogy a 
magyarok a vendégtől nem  saj
nálják, se a jó bort, se a ros
télyost, se a töpörtyüs pogácsát.

Reformok a szegényházban.
Említettük már, hogy mikor Heisler 

József dr., a szegényház orvosi ve
zetését átvette, a fővárosba utazott, 
hogy a fővárosi szegényház egész
ségügyi berendezését tanulmányozza. 
Ezen tanulmányújának eredményét 
memorandumba foglalva a tanács elé 
terjesztette, ahol azt az ügynek meg
felelő méltatásban fogják részesíteni.

A tanács eddig is meg volt győ
ződve, hogy városunknak ezen hu
manitárius és impozáns intézménye 
nem minden tekintetben felel meg 
a követelményeknek. Bizonyos hiá
nyok vannak, amelyek pótlásra szo
rulnak.

Ezek közé a hiányok közé sorol
hatjuk például, hogy a szegényház
ban nincs betegszoba, nincs halottas 
kamara és igy nagyon gyakran meg- 
eshetik, hogy a betegek az egészsé
gesekkel közös szobában feküsznek, 
s hogy a halottat nem vihetik ki 
azonnal az élők közül. Nincs beteg
élelmezés sem. Arra számítottak, 
hngy a betegeket átszállítják a kór
házba. De ha meg is van a jó in
dulat, rendesen az történik meg, 
hogy a kórházban a beteg szegény
házi lakos részére nincs hely, mert 
minden ágy el van foglalva más be
tegekkel.

Mindezt megszivlelés tárgyává tette 
már a tanács. Most Heisler J. dr. 
memorandumban alkalmat nyújt, 
hogy a szükséges reformmunkálato
kat tanulmányozzák, ami nemsokára 
meg is kezdőkik.

B ó 1 i t s József dr. kulturtanácsos 
ugyanis azzal a javaslattal szándé- 
kezik a tanács elé terjeszteni a me
morandumot, küldjön ki a tanács 
egy bizottságot a hiányok tanulmá
nyozása végett. E bizottság tanulmá
nyozásának eredményéről ezután 
jelentési terjeszt majd a tanács elé, 
ahonnan az ügy az egészségügyi bi
zottsághoz kerül.

Úgy hisszük, hogy a szükséges re
formok megvalósítása oly kis ösz- 
szegbe kerül, hogy a pénzkérdés a

megvalósitás akadályát aligha fogja 
képezni, ismerve törvényhatósági bi
zottságunknak ezen a téren szám
talanszor tapasztalt áldozatkészségét. 
És ha a reform megvalósittatik, sze
gényházunk csakugyan oly intézmény 
lesz, amelynek tanulmányozására 
Magyarország minden vidékéről hoz
zánk fognak seregleni.

I szeged i kereskedelmi
kai arából.

A szegedi kereskedelmi és ipar
kamara 1905. évi julius hó ll-én 
kedden délután 2 órakor a kamarai 
székház termében teljes ülést tart, 
melynek tárgysorozatából kiemeljük 
a következőket:

Megemlékezés Kulinyi Zsigmond 
kamarai titkár elhunytáról. Előter
jesztés Kulinyi Zsigmond özvegyé
nek nyugdíjellátása ügyében.

Intézkedés a titkári állás betöl
tése ügyében.

A kereskedelemügyi miniszter ur 
4114 számú leirata a minisztérium 
vezetésének átvételéről. A kereske
delemügyi miniszter ur 70423 sz. 
leiratára ajánlások fölterjesztése az 
ipari munkásjutalmakra. A kereske
delemügyi miniszter ur 41078 sz. 
leirata a honvédség 1906. évi láb
beli szükségletének szállítása ügyé
ben.

A Máv. szegedi üsletvezetőségónek 
átirata a Zomborban létesítendő 
szállító hivatal ügyében.

A Bács-Bodrog vármegyei alispáni 
hivatal véleményt kór Sztapár köz
ség állatfölhajtást kérő folyamodá
sáról. Bács-Bodrog vármegye alispáni 
hivatala véleményt kér Pacsór köz
ség vásárengedélyezós iránti folya
modásáról.

Baja város rendőrkapitányi hiva
tala egy végeladási engedélyt kérő 
folyamodást küld véleményezésre.

A magyar erdészeti egyesület áti
rata azon fölterjesztésének pártolá
sáért, melyei a fakereskedósnél a 
métermértékek használatát kéri el
rendelni. Kapcsolatosan a szegedi 
ipartestület hasonirányu kérelme.

A magyar szőlősgazdák országos 
egyesületének átirata az alkoholelle
nes mozgalom ellen.

Több ipartestület kérelme a ta- 
noncmunka-kiállitások segélyezéséért. 
A szegedi vendéglős ipartársulat ké
relme a szegedi pincériskola segé
lyezéséért. A zentai kereskedő ifjak 
egylete segélypénztárának gyarapítá
sára adományt kér.

Weitzenfeld
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára

Tclcfonszúin 190. SZA BA D K A  K ovács-utca 294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtúl. Borszürő zsák. Vízmentes és 
■------=■■■== rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól.============
k n tá l á r i l l í  ll m  * i»trán, kötófék, rudalló kötelek stb. a legolosóbb ix u io ia iu is , u . n i . .  árban, ctakit , kenderből legjobb mihöségben. 
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£



2. BACSMEGYEI NAPLÓ. 1905. ‘Jins 8.

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

Budapest, julius 7.

A békekisérletek — úgy látszik 
rövid időn belül ismét megindulnak. 
A félhivatalos lapok tegnapi béke
ajánlatait a koalíciós sajtó igen ked
vezően fogadta, ami alkalmasint 
biztatás a miniszterelnöknek arra, 
hogy ismét tegyen valamit a béke 
érdekében.

Fejérváry Géza báró miniszter
nők nehány nap múlva Ischlbe uta
zik. Két napig ott marad és mindja 
két napon kihallgatásra megy a ki
rályhoz.

Természetesen nem a folyó ügyek 
teszik szükségessé, hogy Fehérváry 
báró megzavarja a király nyaralását. 
Az őszinte béketörekvés viszi a mi
niszterelnököt Ischlbe.

Bécsben külöraben nagy készülő
dések folynak az újabb tárgyalásokra, 
amelyektől végre sikert várnak.

A válság mozzanataiba természe
tesen belevegyülnek diszharmonikus 
hangok is. A brünni »Moravska 
Orlice* cimü cseh napilap egy mi
napi számában »Az abszolutizmus 
mint ultima ratio Magyarországon* 
fölirásu vezércikkében ismerteti a 
Fejérváry kormány békéltetési kísér
letének teljes sikertelenségét. A lap 
megjegyzi, hogy a Fejérváry kor
mány volt az utolsó kísérlet, mert 
a korona a további lépések előtt ki
akarta meríteni az alkotmányosság 
minden eszközét és most a korona 
a katonai kérdésekben enged vagy 
jön az ultima ratio, az absolutizmus 
többé-kevésbbé titkolt formában.

Az abszolutizmus — írja a cseh 
újság — az adott helyzetben az 
egyedül lehetséges kivezető ut a 
magyar válságból, mert ha sem a 
koalíció sem az uralkodó engedni 
nem akar, jön az abszolutizmus, 
de ennek dacára a válság főn fog 
maradni még élesebb alakban . . ,

Azért őszig minden a rendes ke
rékvágásban halad, de azután, ha 
csak az utolsó pillanatban a meg
egyezésnek valami igazi csodája nem 
történik, a gordiusi csomót meg kell 
oldani. Ki oldja meg Bécsből, az 
öreg-e még, vagy mái’ a fiatal, ki 
tudja ? . . .

A cseh újságnak ez a kiruccanása 
megdöbbenést keltett mindenfelé és 
még sokat fognak róla beszélni.

Forradalom Oroszországban.
London, julius 7.

A Reuter ügynökség jelenti Odesz- 
szából: Éjfélkor hire terjedt, hogy 
a Knyaz Potemkin Feodosia közelé
ben a levegőbe repült.

Feodosia, julius 7.
A Potemkint egy héttagú bizottság 

kormányozza, melynek élén egy 
Aleiejev nevű matróz áll. A bizott
ság többi tagjainak nevei nem is
meretesek. A hajón az őrséget a 
legnagyobb rendben látják el s vált
ják fel. Az ágyuk kitűnő állapotban

vannak, a hajón sok a lőszer. Ösz- 
szesen 750 ember van a hajón, tiszt 
egyetlenegy sem. A Potemkin tor
pedóhajóján 15 ember van ; hire jár, 
hogy köztük több matróznak öltözött 
sorhajóhadnagy is van.

Konstantinápoly, julius 7.
A Swyetlivi nevű torpedónaszád, 

mely a Potemkint üldözi, előkészítette 
az itteni állomáshajót a zendülők 
megérkezésére. Nem igaz az a 
híresztelés, hogy az osztrák-magyar 
állomáshajó, a Taurus a Potemkin 
esete miatt elhagyta Konstantiná
polyi. A Taurus szombaton kezdte 
meg az Aegei tengeren régen tervbe 
vett cirkáló útját.

Pétervár, julius 7.
Az odesszai katonai kerület pa

rancsnokának jelentése szerint a 
29-iki éjjeli zavargások alkalmával 
49 zavargót öltek meg és 47-et 
megsebesitettek. Megöltek egy rend
őrt és 8 katonát, 9 rendőrőrmestert 
és 8 rendőrt megsebesitettek.

London, julius 6.
A Reuter-ügynökség jelenti Odesz- 

szából tegnap estéről: A rendőrség 
minden éjjel letartóztat néhány száz 
személyt, köztük előkelő polgárokat. 
A rendőrség folyton talál bombákat 
és pedig legnagyobbrészt a zsidó
negyedben.

Pétervár, tulius 7.
Tegnap estére a szociáldemokra

ták gyűlést hívtak egybe melyen 
több mint 50.000 fémmunkás vett 
részt. Határozatot hoztak, hogy igye
kezni fognak az összes munkásokat 
egyesíteni hogy elérjék a háború 
azonnal való befejezését és az al- 
kotmányozó gyűlés egybehivását a 
demokratikus köztársasági alapon. 
Lodzi, varsói és odesszai munkáski
küldöttek is beszéltek a gyűlésen.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár óh muzeuin. Nyitva 
jzbrdán én szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-1&.

Julius 8 . A Szabadkai Kör táncmulat* 
sá^a Palicson.

Julius hó 9-én. A szabadkai kereskedő 
ifjok házimulatsága I. kör Wesselényi-utca 
191. se.

Ju lius 16. Országos athlotikai viadal Pa* 
licson.

Julius 16. A magyarországi szabómun- 
kások és muukásnök szakegyesiilete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julius 16. Az általános ipart ?atiilet köz* 
gyűlése a Hungária nagytermében.

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

Ju liu s  30. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cimba omvers<‘nynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

— Gróf Teleky Géza Szabad
kán. Gróí Teleki Géza, volt bel
ügyminiszter ma Szabadkán meglá
togatta Piukovich József volt or
szággyűlési képviselőt, majd Piuko
vich József és Vermes Béla társa
ságában megtekintette Szabadka 
kulturális intézményeit. A gróf 
kulturális intézményeinkről a legna
gyobb elismeréssel nyilatkozott.

— Baja város a kormány ellen.
Bajáról táviratozzák lapunknak: A 
polgármester elnöklésével ma meg
tartott törvényhatósági közgyűlés a

kormánynak bizalmatlanságot szava 
zott. Az adóbeszedést és az újonc- 
behívók kézbesítését tisztviselőinek 
megtiltotta. A netalán sérelmet 
szenvedő tisztviselők védelmére a 
törvényhatósági közgyűlés bizottságot 
választott.

—- Uj pénzintézetek a megyé
ben. Két uj pénzintézet alakul most 
a megyében. Az egyik Bácsmada- 
rason alakul meg, mint takarékpénz
tár részvénytársaság, melynek igaz
gatóságában Madaras vezéremberei 
vannak. A másik takarékpénztarat 
Gádorban alakitolták meg.

— Házasság. Löschinger Béla fő- 
gimnáziumi rajztanár holnap délután 
5 órakor a szt. Teréz templomban 
fogja oltárhoz vezetni Körtvélyessy 
Valéria kisasszonyt, Körtvélyessy Béla 
ipartestületi jegyző ieányát.

— A Szabadkai Kör elnöksége 
értesíti a kör tagjait, hogy a szom
baton tartandó táncmulatságra dr. 
Szeifert Ernő urnái névre szóló be
lépő-jegyeket fognak kapni. Egyszers
mind kéri, hogy az urak lehetőleg 
nyári ruhában szíveskedjenek megje
lenni. Egyben tudatja a rendező bi
zottság, hogy a zenét Mezei Béla 
zenekara szolgáltatja.

— Szabadka—kiskunulajsai va
sút A kereskedelmi miniszter elő
munkálati engedélyt adott Helle- 
bronth János budapesti ügyvédnek 
Kiskunmajsától Szabadkáig vezetenő 
0.70 méteres keskeny vágányu va
sútvonalra.

— A napszurás áldozatai. Magyar- 
kanizsáról táviratozzák lapunknak : 
Két arató munkás napszurás követ
keztében meghalt, öt súlyosan meg
betegedett.

— A vasmunkások mulatsága.
Az iparos mulatságok között egyike 
a legsikerültebbeknek szokott lenni 
a helybeli vas- és fémmunkások 
szakcsoportjának nyári mulatsága. 
Az idén e mulatság f. hó 30-dikán 
lesz a városligetben, s az előkészü
letekről ítélve az idén sokkal sike
rültebb lesz a tavalinál. A táncviga
lom érdekességét emelni fogja, hogy 
a kezdete cimbalom hangverseny 
lesz, melyen egy budapesti cimba
lom-művésznő fog játszani. A nők 
érdekes emléktárgyakat kapnak. A 
mulatság egybe lesz még kötve 
tárgyversenynyel és világpostával is.

— Tolvaj úri nő. Kellemetlen 
kalandja volt egy Münchenből Bel- 
grádba hazatérő művész-növendék
nek a Budapest—szabadkai vonalon. 
Budapesten ugyanis egy urias öltö- 
zékü nő szállott be hozzá a kocsiba 
s azután a leány elaludt s csak Sza
badkán ébredt fel, mikor már uti- 
társa nem volt mellette, de a nagy 
aranylánca is 'eltűnt a nyakáról. A 
károsult leány megtette panaszát a 
rendőrségnél.

— Tűzeset. Ma délután 3 órakor 
kigyulladt Markovics Albert IV. 
kör Király-utca 323. számú házának 
tetőzete, de a gyorsan kivonult tűz
oltók néhány perc alatt megakadá
lyozták a tűz tovaterjedését s igy a 
kár igen jelentéktelen.

— Halálos esés. Szűcs József 
helybeli 56 éves csirke-kereskedő ma 
reggel kocsiján távozni akart a Gréci 
utcai lakásáról. A kapuban azonban 
az ütközőben a kocsi kereke akko
rát zökkent, hogy Szűcs a lovak közé 
a földre bukott még pedig oly sze
rencsétlenül,^hogy nyakcsigolyatörést 
szenvedett s néhány percnyi kínló
dás után meghalt.

— Baleset Roglaticán. Juhász 
Antal napszámos tegnap délután 
Roglatica pusztán az aratási mun

kánál szerencsétlenül jé t. A lovak 
elragadták a kocsiját és ő kibukott 
a kocsiból. Az egyik ke! >k keresztül 
ment a gerincoszlopán, melyről a 
húst egészen lehántotta. Még az éjjel 
behozták a városba és a kórházba 
szállították.

— Anyakönyvi liir< k. Halottak: 
Bacslia Béla 16 nap, Dikány Antal 
2 hó, Füles János 50 év, Osztrogo- 
nác József 65 év, Kulu icsics Mar
git, Vig Rozália 6 hó, Sztipics 
Vince 21 év, Soksics Eva 1 óra, 
Szvétics Danica 20 hó, Sztantics 
Balázs 8 év, Antunovies Elemér 
17 nap, Mayer Margit 10 hó, Klá
néi* István 49 év, Parlies Fábián 11 
év. Eljegyzés: Dr. Ács Jenő- Perl 
Gizella.

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

— Bohn M. és Társa gőz tégla 
gyár Nagykikinda, átfestő cseréprak
tárt létesített Szabadkán a magy. kir. 
állaravasut 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. in.: ő cs. kir. 
fensége József főherceg. Herceg Lich
tenstein, Gróf Nemes, Nádasdy, Sza- 
páry, Károlyi, Forgács uradalmat. A 
magy. kir. államvagui, több másik 
vasutak, nagy- és kirbirtokosok, gyá
rak és vállalatok. Venni szándéko
zók figyelmét felhívjuk a gyár mai 
hirdetésére.

A gyümölcs bt Áh titKa
meg van oldva egy ni zerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salicyl néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átláls-ó színüket 
és keménységüket évek<;. keresztül 
megtartják. Nem drágái n, sőt még 
olcsóbb, a füszerkeresk. J ésben vá
sárolt, közönséges és r.z emberi 
szervezetre ártalmas sa'icylsavnál- 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs SaltjAo^ rtó rész
vénytársaság neve és a • Oroszlán 
védjegy látható.(Kapható It1—20—30. 
filléres és 1 koronás c magokban. 
Vásárlásnál csak Ame kai Gyü
mölcs Salicylt az Or jzlán véd
jegygyei kérjen mindem i. Magyar- 
országi főraktár: Wat m.mann és 
Velluer (Zalán Béla ut ’ai) drogua- 
üzletében Szabadkán, K jssuth-utca.

Rejtélyes öngyilkos.
— Saját tudósítónktól. —

Bácitopolya, ju lius 7.

A szomszédos Bá< áopolya község
ben tegnap rejtély s öngyilkosság 
történt, A rendőrs g őrszobájában 
hasba szúrta magát ;-gv őrült ember, 
kinek kilétét mindezide. nem lehetett 
megállapítani.

Topolyai levelezőnk a következőket 
írja a rejtélyes esőiről:

Tegnap délután a rendőrök a Sza
badkáról vezető vasúti sínek mellett 
pórias külsejű emberi látlak szaladni. 
Utána kiáltottak, hogy álljon meg, 
mire az még gyorsabb futásnak eredt. 
Rövid hajsza után a vasúti indó- 
háznál elfogták s bekísérték a köz
ségházára.

Kihallgatásakor az ismeretlen em
ber nem akarta megnevezni magát,
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csak azt mondta, hogy szabadkai s 
négy gyermek atyja. Arra. nézve pe
dig, hogy mit keresett Topolyán, 
szintén nem adott felvilágosítást.

A rendörök ekkor egyelőre magára 
hagyták s rázárták az őrszoba ajta
ját. Kis idő múlva ismét visszatértek, 
hogy megnézzék az ismeretlen fog
lyot de ez ekkor már vértócsaban 
feküdt a földön. Az öngyilkosságot 
úgy követte el, hogy a rendőrszuro
nyok egyikét a falról levette s a 
hasába szúrta

Sebesülése életveszélyes s még 
mindig eszméletlen állapotban van. 
A topolyai rendőrség a környékbeli 
rendőrségeket értesítette a rejtélyes 
öngyilkosságról.

1905. julius 8

A kapzsiság büntetése.
A pénznek mindenható, a leg

szentebb kötelékeket sem respektáló 
hatalmáról regél az alábbi véletlenül 
kiszivárgott história. Szól pedig a 
történet a szülők felsüléséről, akik 
saját leányuk jövőjének érdeke ellen 
el akarták halászni azt a kis tőkét, 
mely hozományként volt a leánynak 
biztosítva.

A szülök nem valami jómódban 
élő, de nem is szegény emberek. 
Leányuk bájos, kékszemü szőkeség, 
aki nyugodt bizalommal nézett a jövő 
elé. Jövő alatt, kispolgári család ha
jadon leányáról lévén szó, a házas
ság értendő. Két fegyver növelte ezt 
a bizalmat: az egyik elismert szép
sége, a másik, amely még — sajnos — 
a szépségnél is erősebb fegyver férjre 
indított hóditó hadjáratban: 10.000 
korona készpénze.

A leány nagyanyja végrendelke
zett úgy a halálos ágyon, hogy uno
kája számára 10.000 koronát tesz a 
takarékpénztárba, melyet csak akkor 
vehessen fel, ha menyasszony lesz 
s ezt az anyakönyvestől szerzett ok
mánnyal tudja igazolni. A szülők 
azonban mindenáron szerették volna 
megkaparitani ezt a summát. A pénz
vágy addig sarkalta őket, mígnem 
csalafintasággal azt a tervet eszelték 
ki, hogy szereznek majd a leányuk
nak vőlegényt.

A házasságot annak rendje és 
módja szerint az anyakönyvesnél be
jelentik s az erről kapott okmány
nyal a pénz birtokába jutnak. A 
vőlegényt majd pénzzel fogják rábírni 
arra, hogy utólag a házasságtól el
álljon.

Találtak is ennek a tervnek a 
kivitelére igen hamar egy vállal
kozó szellemű írnokot, akinek se
gítségével programm szerint végre
hajtották a tervüknek azt a ré
szét, hogy egyelőre családi körben 
eljegyezték leányukat a fiatal emberi 
rel. De a további fejlemények hom
lokegyenest eltértek a kitűzött, tervtől.

Az írnok ügyes gyerek volt, aki 
csakhamar megtudta magát kedvel
tebb a szép leánnyal. A szerelmes 
leányt pedig könnyű volt rávenni 
arra, hogy ne csak játsza a me- 
nyasszonyosdit, hanem komolyan is 
annak vallja magát s igazándi há
zasságra lépjen a kezére áhítozó 
Írnokkal.

A fiatalok a szülők tudtával előbb 
az anyakönyvi hivatalban bejelen
tették a házasságukat. Csakhamar 
azután, — ez már nem szerepelt a 
szülők programraján — a fiatalok 
titokban megkötötték a házasságot. 
Az írnok egy tisztviselő jó ismerősét, 
kérte föl, hogy tanú képen szerepeljen.

A fiatal házasok aztán a szülők 
elé álltak, akik — mit tehettek mást? 
— szépen belenyugodtak a változ-

hatatlanba. A hozományt az írnok 
természetesen megkapta. Hogy az 
anyósát és az apósát miképen kár
pótolta, arról nem szól a fáma.

T Á V I R A T O K .
Magyarok utazása Japánba.

Budapest, jul. 7. A marsaillei ki
kötőben már horgonyt vetett az a 
hajó, amelyik a magyar követséget 
Japánba szállítja. Eötvös Károly teg
nap közölte Makinó bécsi japán 
követtel azt az útirányt, amelyet a 
küldöttség leginkább óhajtana. A 
hajó orvosa dr. Uhrík Nándor, a 
természettudományi társaság alélnöke 
lesz, a nagyhírű természettudós, aki 
a keleti nyelvek csaknem valameny- 
nyién, közte japánul kitünően beszél. 
Dr. Uhrik különben rég összekötte
tést tart a tókiói egyetemi profesz- 
szorokkal és egyik legjobb barátja 
a japáni hirés tudósnak, dr. Matz- 
m urának.

Nessi P á l eltűnt.
Budapest, jul. 7. Az a hir érke

zett a fővárosba, hogy Nessi Pál 
orsz. képviselő eltűnt. Tusnádról, 
ahol családja időzik, tegnapelőtt uta
zott el azzal, hogy Budapestre uta
zik. Minden jel azonban arra vall. 
hogy útirányt tévesztett.

N otnagel tanár m eghalt.
Budapest, jul. 7. Bécsből jelenti 

egy távirat, hogy Nothnagel Hermann, 
a legnagyobb modern belgyógyászok 
egyike, ma hajnalban szivszélhüdés 
következtében hirtelen meghalt. — 
A bécsi orvosi egyetem egyik leg
nagyobb professzorát vesztette Noth- 
nagelben, akinek hírneve a tengereken 
túl is épen olyan nagy volt, mint 
Európában. Az orvosi gyakorlaton kí
vül az orvosi tudományt is értékes mü
vekkel gazdagította. Noha csak hat
vannégy éves volt, több orvosi ge
neráció került ki az ő keze alól.

Léghajó katasztrófa.
Budapest, jul. 7. Chalon-Sur-Mar- 

neból táviratozzák. Mikor Lebaudy 
kormányozható léghajója katonák 
segítségével horgonyt akart vetni, 
heves vihar keletkezeti, a kötelek 
elszakadtak, a léggömböt az erős 
szél a fákhoz csapdosta, úgy hogy 
teljesen elpusztult. A léghajó gépje 
a földre zuhant. E szerencsétlenség 
közben a katonák megsebesültek.

H étszeres gyerm ekgyilkos  
anya.

Budapest, jul. 7. Berlinből jelen
tik :Tegnap letartóztatták Wilkowisch- 
kenben Gennat munkásasszonyt ama 
gyanú alapján, hogy gyermekét eltette 
láb alól. A vizsgálat során öt gyer
mek holttestét már exhumálták 
és ezeken megállapították, hogy 
arzénmérgezésnek lettek áldozatai. 
A másik két gyermek holttestét 
még nem találták meg, minthogy 
az asszony minden gyermeke meg
gyilkolása után más és más helyre 
költözött és igy a gyermekek kü
lönböző temetőben fekszenek s két 
gyermekről még nem tudták meg
állapítani, hol vannak eltemetve.

TANUGY.
A polgárt fiúiskola értesítője.

Ma kaptuk meg Szabadka polgári 
fiúiskolájának nagy gonddal és pon
tossággal összeállított értesítőjét az 
19041905. iskolai tanévről. Örvendetes 
jelenség a tanévtörténetben, hogy a 
növendékek szaporodnak úgy, hogy 
az I. osztályt párhuzamositani kellett, 
s a jövő tanévben párhuzamositani 
kell már a II. osztályt is. A tanin
tézetnek 237 tanulója volt. Ezek 
közül nyelvismeretre magyar 168, 
német-magyar 21, magyar-német 18, 
bunyevác-magyar 24, magyar-bunye- 
vác 14, szerb-magyar 4, tót-magyar 
1 ; vallásra: r. kath. 194, gör. kath. 
2, gör. kel. 7, ev. ref. 6, ág. ev. 8, 
izraelita 20. Az intézet növendékei 
közöl elbukott 51, jelesen végzett 7. 
A IV. osztályt végzett tanulók közöl 
felső kereskedelembe 5, tanítóképzőbe 
8, középipariskolába 4, hadapródis
kolába 4, közvetlenül ipari pályára 
csak 3, kereskedelmibe csak 1 lép, 
vasúthoz és postához altiszti minő
ségbe 5-en lépnek.

SPORT.
Országos athlétikat viadal. Mi

nél inkább közeledik julius 16-ika 
annál nagyobb érdeklődéssel nézünk 
ezen nagyszerűnek ígérkező sport 
esemény elé. Derék athlétáink időt 
és fáradságot nem ismerve lanka
datlan kitartással trainiroznak na
ponta, hogy méltó ellenfelekre talál
janak szívesen látott vendégeink. 
Mint minden nagyobb versenyen, itt 
is találkozni fognak a riválisok kik
nek minden erejük és tudásuk latba- 
vételével kifejtett küzdelme nem 
mindennapivá fogja tenni julius 
16-ikát a szabadkai sport kedvelő 
közönség előtt. A verseny minden 
pontjára már is beneveztek az or
szág legjobb athlétái. Találkozni fog
nak: Bertalan—Kéméndy a 100 yar- 
dos síkfutásban, Somodi—Kéméndy 
—Nemes a távolugrásban, Terebesy 
és Szabó rúdugrásban, kik között a 
rúdugró bajnokság nemrégiben csak 
2 napi küzdelem után dőlt el. Itt 
lesz Koósa, Bemga, Mudim és László, 
ki ez idő szerint Kozlának legerősebb 
ellenfele a sulydobásban. Benevezett 
Luntzer is a discosvető bajnokság 
volt idei favoritja, kit Kozlának csak 
pár centiméterrel sikerült legyőznie. 
Eljön Csorna, ki gyönyörű stylusával 
és eredményével a gerelydobásban 
eddig megközelíthetetlen. Itt lesz 
Göncy magasugró bajnok és Koller, 
ki 14 centiméterrel magasabbat ug
rik saját magasságánál.

Németből: Kfrrraftczy Ernő. 
XIII.

A csokor.
Négyes végén a nyüzsgő, zsibongó 

párok közt sikerült Bajmondnak az 
izgatottságot, melyet Irén felfedezése 
okozott neki, leküzdeni. Később Irént 
karjára fűzve az üdülőterembe ve
zette, hol e pillanatban senki sem 
tartózkodott s a mely meglehetős 
távol állt a táncterem zsibajától.

— Volt már a tengeren, nagysád? 
kérdé Rajmund, azt hiszem a végte
len viz levegője igen jó hatással 
lenne 1

j --- Oh igen! Oh atyámmal már 
két ízben is voltam Trouvilleben, — 
ismeri Trouvillet?

— Hogyne I Hisz minden évben 
meglátogatom.

— De még sohasem láttam önt ott!
— Meglehet, — fellete Rajmund 

kedvetlenül, — tudnia kell nagysám, 
hogy habár én még elég ifjú vagyok, 
mégis komor remete életet élek, s 
a társaságot egyáltalában kerülöm. 
Trouvilleben majorságom van, épen 
a szálloda mögött.

Irén némán bólintott.
— Aztán ki-kirepülök jachtommal 

a sik tengerre is, persze egyedül, a 
társalgóba még nem teltem be lábam.

— Az a hajó az, melyet oly furcsa 
névre kereszteltek ?

— Az, egyszerűen csak »Titok«- 
nak hívják.

-  És az ön tulajdona?
— Igen, az enyém.
— De hisz az még sem lehetsé

ges! szólt Irén, hogy jut eszébe a 
világnak önt embergyülölőnek kiál
tani ki, akinek életében egy isme
retlen rejtelmes dráma játszódott le?

Rajmund könnyedén rázta meg 
fejét.

— Pedig épen ez az egyedüli való 
az egész mende-mondában.

— Hogyan?
— Ez a drámaegyetlen titka sötét 

életemnek, ennek emléke kínoz éjjel 
nappal.

— S csakugyan egyedül lakott 
abban a házban.

— Igen.
— Hát barátai, ismerősei ?
— Ilyeneket nem ismerek.
— De szülei csak élnek még?
— Atyámat nem is ismertem, — 

anyámat is régen elragadta a halál.
Irén arcára szomorú ború ült s 

szép szemébe odaszökött a részvét 
forró könyje,

— Ne haragudjék rám, a miért 
igy megszomoritottam, — kérte 
Rajmund.

— Oh dehogy! De először hallok 
életemben őszinte fájdalmas hangon 
beszélni.

— Nekem meg jól esik, ha ily 
igaz részvétet látok.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő: 
D Ü G O V I C H  I M R E .  

Lnptulajdonosok: A Z  A L A P I T á K
Szerkesztőségi és kiadóhivataíi 

telefon szám : 62. _

N yilttér .* )
Kijelentjük, hogy a szabadkai szabó

munkások Heger, helybeli munkaadó 
üzletére kimondták a boykottot, mert 
a munkaadó munkásait munkával 
rendetlenül látta el, jóllehet mű
helyében munkahiány nem volt.

Szabadka, 1905 julius hó 7.
Több szabómuukás,

havi f iz e t é s s e l  é s

magas jutalékkal
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

Tiszta és jé t s o

csomagottfpapir
fiMBT laputtH nyomdájában
KiWént is Haphaté.

(* E rovat alattiakért nőm fololős a Szerk.
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KIS HIRDETÉSEK.
Miadea seó 3  f i l l é r  Vastag betűkből «  
< 11 é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

felvétetik Fierat J. cuk-Két tanonc rászdájában

2500 3000 liter L‘“ r j ' S
ségö, 16—18 kr. literje eladó. C im a kiadó- 
hivatalban

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik v á 
rium  könyvkereskedés Szabadkán  szem
ben a gym nasinm m al. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
m e i’es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak Ó ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
könyv tár havi d ija  80 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

K A c 7 lA tf í7 A tÁ « P A  Porcellán szervi- 
V zek, lámpák. Meg

keresésre árlap ingyen. Jovánkovies Károly
Szegeden.

Javitévizsgálatra
kerrcl előkéseit. Cim a kiadóban.

KocsiI egy lóra való megvételre keres 
tetik. Cim a kiadóhivatalban.

Budapesti cimbalom tanítónő
az iskolai szünet alatt házaknál alaposan 
tanit kottából, mérsékelt árért. Cim a k ia
dóban.

I  ta n  11 IÁ felvétetik gépműhelyben, lílnlllv kinek jó  bizonyítványa 
van a kellő, illetve nagyobb osztályból.
Jelenkezhetni reggel 8—9-ig Szelesnél, I. 
kör, Bem-utca, 138.

Antnmahil 12~ 14 lóereJu 5 uióees,illllvlllvMlI nyári tetővel, 2 hengeres, 
4 sebességgel, francia gyártmány, kitűnő 
minőségben 2000 forintért eladó. Kormos 
Gyula és társa bankházában, V., Dorottya- 
utca 6. fiz.

Palicson
2  v illa  la k á s

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.

G y a k o r n o k u l
felvétetik

nagyobb ügynöki üzletben 
néhány KczgpisKolát Végzett

F iU .w
Németnyelvben jártasak előnyben 

részesülnek.
Cim a kiadóhivatalban.

A REKLÁM

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, legjobban és leg
olcsóbban, m egtudható az

Általános Tndásito
hirdetési osztályánál

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerk esztő

BUDAPEST,
VII., Erisébet-körut 54.

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklám okat az összes budapesti, vi
déki és külföldi lapokban és naptá
rakban.

K öltségvetések  
és tervezetek ingyen!

e í j  nagy pince
az l8tván-utczában, dr. Blum- 
fóle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

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

Napi egy órai
m u n k á v a l

s o k a n
kereshetnek havonta

forintot.
Bővebb felviivilágositást nyújt a 

kiadóhivatal.
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Ma már minden ember tadja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Esseuczia-Fluid =
csak „KATÓN A -fé le ‘ ,K . Á .“ véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-fóle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

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

Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
novits-utoa; Wachsmaan Jenő gyógyszerész Szóchenyi-tór; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; i(j. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és véleményeivé ’. "SS9

ideiglenes minőségben

a zo n n a li a lk a lm a z á s t
nyer köt egyén, kik a

könyvvezetésben
teljesen jártasak 

Cim a kiadóhivatalban.

50 hektoliter
s ille r bor

literenkint

13 k rér t e la d ó
Cím a kiadóhivatalban.

11367/1905. polg. sz.

Hirdetmény.
A szabadkai kir. törvényszék mint 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Kunbaja község határában 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 lk 
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 számíttatnak.

A szavazási lajstrom összeállítása 
ugyanezen napon törtéuik.

Szabadkán, 1905. évi junius hó 
27-én.

Streliczky helyett:

O lá h  F e r e n c i ,
kir. tszéki bíró.

t ■ ■ -

HIRDETMÉNY.
Van szerencsénk a nagyérdemű 

vevő-közönséget ezúton is értesí
teni, miszerint

S z a b a d k á n ,
a vasút terü letén ,

szabadalmazott 272. sz.
átfedő

cserepeinkből
a nagyérdemű vevő-közönség 
k ényelmóre kellő mennyiségben

á l la n d ó a n  Hhzlctbtii tartunk
ezen raktárunk kezelésével

János
( l a k i k  S z a b a d k á n )  bíztak 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

B o h n  M . és T ársa i
gőztéglagyár, Nagykikinda.

Ma már minden ember tudja, hogy a v ilághírt 
-  Valódi Növény Essenczia-Fluid = -

»K. A.*csuk .K A T Ó N  A -fé le ’ „K. A .” v éd jeg y « y .ll
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül raegbiiható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít mindéi 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörenöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban sáb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendenert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult kássvénynél 
—---------- - eenznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

Í W  Megvizsgálva és véleményeire 1
Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




