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A koalíció és a király.
A magyar nemzetet soha sem 

jellemezte a forradalmárkodás, 
s ha belviszályok dúlták föl, 
ennek oka mindig önfiainak 
gyűlölködése volt A magyar 
nemzet hangulata ma sem for
radalmi, a király és a nemzet 
közötti megegyezésnek ma is 
nagy akadálya a magyar nem
zet nagyjai között észlelhető 
gyűlölködés. A koalíció nagyjai 
között ma is többen a sze
mélyes gyűlölettől vezéreltetve 
nem akarnak rálépni a békés 
megegyezés útjára, ami a gaz
dasági megerősödés biztosítása 
révén, a nemzet jogainak teljes 
diadalához vezetne.

Erre kell következtetnünk, 
mikor a koalíció lapjaiban sze
mélyek ellen szórt gyülöletteljes 
és igy igaztalan szitkozódásokat 
olvasunk naponta, erre kell kö
vetkeztetnünk, mikor a koalíció 
egyetlen lapja sem mondja meg 
az igazat, hanem annak eltit
kolásával arra törekszenek, hogy 
a hazának okozott bajért az 
uralkodót tegyék felelőssé, hogy 
nem tudva megteremteni a par
lamenti többséget, s igy nem 
tudva megszerezni az alkotmá
nyos kormányképességet, ezért 
a szabadelvüpártot elsősorban 
és őfelségét másodsorban okol
ják, félrevezetve igy a nemze
tet, gazdasági helyzetünk meg
rontásával naponta millió káro
kat okozva a magyar államnak.

A gyűlölet és a nevetségestől 
való félelem ennek az oka. Már 
pedig azok, akik e kettőt leküz
deni nem bírják, egy nagy ál
lam kormányzására nem alkal
masak, legalább is nem addig, 
mig e két hibájukon, a nemzet 
ügyének szentségéhez mérten 
erőt nem vesznek.

Rossz időket élünk, mikor a 
nemzet ügyeiben az igaztalan 
szenvedély és a félszegség még 
vezérszerepfélét is játszik. Mert 
erre kell következtetnünk, mikor 
a koalíció feliratában a katonai 
kérdésekben egyetlen határozott

követeléssel sem állva elő, le
tagadja még azt is, hogy az 
uralkodó engedékenységében már 
jóval tovább ment az annak 
idején Apponyi A'bért által is 
elégségesnek tartott kilences 
programúiban foglalt engedmé
nyeken és megadja az ezred- 
nyelvet, megadja tehát azt, amit 
a választások után is elégséges
nek tartottak egyelőre.

Mért nem írják ezt meg a 
koalició lapjai ? Mért nem Írják 
meg, hogy oly vívmány ez, 
melyre még Jndrássy sem gon
dolt, aki a vezényleti nyelvnek 
közvetlen megadását sohasem 
követelte. Mért engedik növelni 
a nemzetben az ölő szenve
délyeket, mért engedik kicsi
rázni a nemzet lelkében a király 
és minden tekintély elleni gyű
löletet ?

Csak azért, mert a maguk 
kebelében nem tudják megta
lálni a kormányképességet, s 
mert magukon kívül a gyűlölet 
a kormányképesség megterem 
tését nem engedi keresni.

Nagy baj ez, veszedelem a 
magyar államra, melyet Eötvös 
Károly nem is habozott han
goztatni a vezérlő bizottság 
ülésein.

Aki a nemzet jogait megta
gadja, aki azt hangoztatja hogy e 
jogok érvényesülésére törni nem 
kell, az elárulja a nemzetet. De 
aki e jogok szükségképeni ér 
vényesülésének hangoztatása 
mellett arra az útra lép, mely 
nem a nemzet feldulásához, ha
nem a békés és végeredményé
ben sikeres megoldásához vezet, 
az, és csak az akarja nemze
tének javát.

Pedig a koalició most rálép
hetett. volna erre az útra. Rá
léphetett volna, mert a király 
Fehérváry által küldött ezred- 
nyelvet, küldött magyar jelvé
nyeket küldött többet, mint a 
mennyit a koalició kívánt.

Vagy talán a személyek gyü- 
lölése többre becsülendő a nem
zet békés fejlődésénél, többre

becsülendő a király és a nem
zet közötti egyetértésnél?

Nem jól van ez igy. A gyű
lölet soha sem szült jót; a gyű
lölet minden szépnek és minden 
jónak csak a temetője lehet; a 
gyűlölet rossz, a rossznak pedig 
az az átka, hogy mindig és min
dig rosszat kell szülnie.

Hazafiui kötelesség ma csak 
egy lehet: kivezetni a hazát 
ebből a veszedelmes helyzetből, 
félre téve a gyűlöletet és nem 
aggódni még a nevetségesség 
miatt sem. A haza üdve min
denek előtt és mindenek fölött.

Hát igazán nem akarnák ezt 
a koalícióban megérteni?

Két levél a  szanatóriu
ügyében.

A véletlen akarta talán, hogy egy 
napon kapjunk két levelet a szana
tórium ügyére vonatkozólag.

Az elsőt itt közöljük, mert szép 
eszme van benne a szabadkai kór
ház kibővitéseképen a tüdövészesek 
számára építeni szándékolt pavillonra 
vonatkozólag és mert néhány meg
jegyzést akarunk hozzá fűzni.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
A tuberkulózis-szanatórium ügyé

ben Önhöz intézett levelemet b. lap
jában nyilvánosságra hozta s ott szi
ves volt megjegyzésekkel is ellátni. 
Engedje meg ennélfogva, ha ezen 
megjegyzésekre bátorkodom felelni.

Téves az a nézete, mintha én a 
szanatórium létesítésére vonatkozó 
mozgalmat elitélném, nagyon örülök 
rajta, — sőt csekélységemtől telhe- 
tőleg elősegítem, hanem csupán más 
utón és módon gondolom létre
hozását.

Azt tartom ugyanis, hogy nekünk 
fontosabb speciális (a tuberkulózis 
felette kedvezőtlen) helyzetünknél 
fogva a magunk erejéből itt helyben 
kell létrehozni e betegség legyőzésére, 
illetve megelőzésére — ha még oly 
kezdetleges, kicsiny intézetet, amely 
szomorú (az országban e tekintetben 
a legszomorubb; halálozási arányun
kat megjavitaná. Hisz a mi fejünk 
fáj nekünk legjobban!

A helyi szanatóriumról, a lapok 
utján nekem is van tudomásom, de 
azt, úgy amint tervezve van, elhibá- 
zottnak tartom. És pedig azért, mert 
nem hiszem (s ez tapasztalati meg
győződésem), hogy a kórház telkén 
felállított uj pavilion emelésével a 
kívánt és várt eredményt megadná

azon felette fontos körülményből, 
mert a kórház helyén a kellő tiszta 
és a hygiene minden tekintetében 
szükséges jó levegővel nem rendel
kezik, — másrészt p. nem lesz itt 
külön, csakis evvel foglalkozó szakerő 
(orvos) alkalmazva, hanem legjobb 
esetben még egy segédorvos, a bel
gyógyászati osztály főorvosa mellé 
beosztva.

Tudjuk ugyanis, hogy közkórhá
zunk északról Szabadka város és 
délről Sándorral függ össze, keletről 
és nyugatról pedig nagy forgalmú s 
felette poros országút határolja. A 
nem messze levő téglagyárakról 
sintértelepről és mocsaras helyről 
nem is szólva. Ez a helyzet lehe
tetlenné teszi a kívánt siker ered
ményét.

Tudom, amint azt előbbeni leve
lemben említettem is, hogy mi a 
magunk erejéből milliókba kerülő 
intézetet nem állíthatunk fel, de vi
szont arról is megvagyok győződve, 
csekély nézetem szerint, hogy egy 
kis jóakarattal úgy a tervbe vett uj 
pavilion létesítése, mint az általam 
javasolt szanatórium alapítása — a 
tervbe vett pavilon költség többlete 
nélkül — keresztül volna vihető. 
Ezt pedig úgy gondolom: Létesítsen 
— mert ettől alig áll el — a ható
ság a kórházhoz a belgyógyászat 
mellé egy kisebb kiugró épület részt, 
mint toldalékot (akárcsak Baján) s 
abba csak tuberkulotikusokat helyez
nének el, a megmaradt költségből 
pedig építsen valamely megfelelő he
lyen (tompái erdőnél, tölgyfás vagy 
más helyen — de semmi esetre sem 
Palicson!) egy lü—15 ágyas kis há
zat a tuberkulotikusoknak. Így leg
alább módjában lenne nemes ható
ságunknak rövid idő alatt meggyő
ződni, hogy melyik hely adná a jobb 
gyógyulási arányszámot s akkor fej
lessze tovább az inkább megfelelőt.

Midőn b. lapjában olvastam a 
létesült tuberkuíozis helyi bizottság 
tagjainak névsorát, kissé megütköz
tem azon, hogy szakembert — or
vost — nem talaltam, mert hisz 
nélkülözhetlenek az értelmiség laikus 
lelkes tagjai, — de talán helye volna 
egy-két orvosnak is, akik az ügygyei 
behatóbban foglalkoznak.

Felhív k. szerkesztő ur, hogy párt
fogoljam a József főhetceg szanató
rium-egyesület ügyét s annak minél 
több hívet igyekezzek szerezni. Ez 
talán felesleges, de engedje meg, ha 
én inkább kívánok Szabadkának kü
lön, picinyke szanatóriumot s ennek 
híveket szerezni már csak azért is, 
mert jobb ma egy veréb, mint hol
nap egy túzok!

Azt még talán unokáink sem érik
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BAGS MEGYEI NAPLÓ. 1905. julius 21.

meg, hogy olyan szanatóriumot kap
hassunk, mint a Gyulán létesítendő, 
pedig nekünk igen sürgős a dolog 
az óriási halálozásunk folytán. Hát 
annyi évtizedig folyton csak várjunk 
és nézzük, miként hullanak el mun
kásaink, embertársaink segítség nél
küli!

Azt hittem ezt szerkesztő ur is 
belátja.

Bizony mi is úgy vagyunk, hogy 
adjad Uram Isten, de mindjárt.

Szabadka, 1905. iuli 19-én.
Kész hive

I)r. N o vük.
Téves dr. Novák József urnák az 

a véleménye, mintha;? mi azt irtuk 
volna, hogy elitéli a szanatórium 
létesítésére irányuló mozgalmat. Min
dig tiszteltük nemes buzgalmáért és 
tudtuk, hogy épen ő az, aki a tüdő- 
vész ellen fáradhatatlanul küzd mint 
ember és mint orvos. Nem Őt értet
tük azon szakember alatt, hanem mást 

örülünk és köszönettel tartozunk 
neki, mint aki minden szépért és 
nemesért lelkesedik, akkor, mikor 
helyesnek tartja a József főherceg 
szanatórium ügyben megindított moz
galmat és hathatós támogatását meg
ígéri. De kérjük, higyje meg, hogy a 
József főherceg szanatórium egye
sület két év múlva felépítheti nálunk 
népszanatóriumát, ha minden ember 
tehetsége szerint hozzájárul, de egyet 
sem épit föl akkor, ha ellene — 
nem Novák dr. urat értjük, —
uton-utfélen agitálnak.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a 
helyi bizottság itt nem alakult meg 
Szabadkán. Azok, akiknek a neveit 
közöltük csak arra vállalkoztak, hogy 
ezen ügyben mindenkinek felvilágo
sítással szolgálnak. De ha ott lesz 
Szabadka, hogy a helyi bizottság már 
megalakulhat, bizonyára ’a szakem
berek lesznek azok, akiket a bizott
ságban leendő irányitó szerepre a 
központból felfognak kérni.

Még csak néhány sort idézünk a 
szanatórium ügyében másik előkelő 
helyről kapott levélből.

»Tudni szeretném, miként lehet
séges az, hogy egy szabadkai hírlap 
nap-nap után hozza maliciózus ten
denciájú cikkeit a József főherceg 
szanatórium egylet ellen. Hiszen a 
mi közönségünk úgy is zárkozott 
minden ügy iránt, a mi nem szoro
san helyi érdekű. Meg kellene pedig ér
tetnünk minden irányban, hogy csakis 
úgy számíthatunk Szabadkán a nép
szanatórium létesítésénél magasabb 
támogatásra, ha a társadalom elég 
érdeklődést tanúsít.*

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

Budapest, julius 20.

A kormány szándékairól semerről 
nem érkezik pozitív hir. A koalíciós 
lapok mindazonáltal rémhíreket köl
tenek a közeledő erőszakoskodások
ról. Ezek között sem utolsó hir az, 
hogy a belügyminiszter magához 
szólította az ország jogvégzett rendőr- 
kapitányait s megbeszélte velük min
den izében azt a tervet, hogy a 
renitens törvényhatóságokba kor
mánybiztosokká nevezi ki őket. Ez a 
hir érthelő izgatottságot keltett po
litikai körökben. E sorok Írója elment 
a belügyminisztériumba, ahol egy 
tekintélyes miniszteri tanácsostól ezt 
a felvilágosítást kapta:

— Az egész hir rémmese. A kor
mány nem gondol arra, hogy a 
rendőrkapitányokat (és mért éppen 
a jogvégzetteket?) kormánybiztosokká 
nevezze ki. A hir szerint a belügy
miniszter julius 5 én és G-án foga

dott 32 rendőrkapitányt. Hát el 
tudja ön képzelni, hogy ez annyi 
ideig titokban maradhatott? Aztán 
,,jogvégzett“ rendőrkapitányokról szól 
a hir. Hát kérem, mindenütt jog 
végzett rendőrkapitányok vannak, 
jogvégzettség nélkül legföljebb alka- 
pitány lehet valaki. Mekkora tájékozat
lanságot árul el a hírnek rémlátó 
szerzője ?!

— De mégis hogyan keletkezhe
tett a hir? kérdezte e sorok Írója.

— Az én nézetem szerint — ám 
bár pozitív tudomásom nincsen róla 
— Kristóffy elővette a rendőrség 
államosításáról szóló nagy emlékira
tot s alkalmasint ebben a kérdésben 
kérhette ki nehány vidéki rendőr- 
kapitánynak a véleményét.

— Van-e tudomása méltóságod
nak arról, hogy a belügyminiszter 
erőszakos intézkedéseket akar tenni ?

Ilyesmiről nincsen tudomásom, de 
kizártnak is tartom, hogy ez a kor
mány, melynek pusztán az a feladata, 
hogy békét csináljon, elvágja ennek 
a lehetőségét erőszakos vagy éppen 
törvénytelen kísérletek által.

A politikai élet egyébként teljesen 
kihalt, A vezetők mind elutazlak a 
fővárosból s valami hirecske csak 
a jövő hétre várható, amikor majd 
a vezérlőbizottság által kiküldött al
bizottság fog ülésezni.

Utazás egy gondnokság
körül.

Érdekes, szenzációs gondnoksági 
felmentésről szóló levelet kaptunk 
ma. Bármily hihetetlennek látszik is 
a dolog, tekintve a levél mellé csa
tolt hivatalos okiratot, az ügy való
sága felől nem kételkedhetünk.

Csak nem rég halt meg egy dús
gazdag ember, akinek egyik örököse 
fiatalkori könyelmüséggel látott az 
élethez. Fogyott az örökség, amit 
elősegítettek a fiatal örökös jó ba
rátai is, aminők mindig bőven akad
nak fiatal, tapasztalatlan, jóhiszemű 
örökösök körül.

Talán el is fogyott volna az örök
ség, ha jó eleve nem gondoskodnak 
arról, hogy a fiatal, könyelmü örö
köst gondnokság alá helyezik, ami 
meg is történt. Ám de ez a gond
nokság alá helyezés sem hozott va
lami nagy szerencséi a fiatal örökösre 
és ügyvédje által azzal a kérelemmel 
fordult a gyámhatósághoz, mentenék 
föl a gondnokot a gondnokságtól.

Kérelmét azzal indokolta, hogy 
gondnoka 40.000 korona értékű 
vagyonát 22.010 koionáért a saját 
nejének és sógornőjének eladta, még 
mielőtt a fiatal örökös gondnokság 
alá lett volna helyezve, eladta azon
ban a fiatal örökös felhatalmazása 
alapján.

Dacára azonban, hogy e felhatal
mazás meg volt, a fiatal örökös a 
szerződés érvénytelenítése iránt ke
resetet indított gondnoka ellen. Oly 
jogviszony támadt igy közöttük, mely 
a gyámhatóságot arra késztette, hogy 
helyt adjon a könyelmü fiatal ember 
meghatalmazottja által benyújtott ké 
relemnek és a kinevezett gondnokot 
a gondnokságtól fölmentse a kérdé
ses pör időtartamára. A per kime
netele e'é nagy kíváncsisággal néznek.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár ós muzeutr. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

1 Julias 23. A szabadkai sport egylet 
i football versenye a szegedi athletikai klub 
1 csapatával a városligetben.

J u liu s  30. A szabadkai vas- fémmun
kásoknak cimba omvers^nynyel egybekötött 
táncvifalm a a városligetben.

— Érsek jelö lt. Az érseki aulá
ból Kalocsáról érkezett hir szerint a 
kalocsai érseki székre Romában Va- 
rossy Gyula székesfehérvári püspök 
van kiszemelve, kinek kineveztetése 
nemsokára meg fog történni.

— Áthelyezés. Az igazságünymi- 
niszter Sztrilich Sándor zombori 
telekkönyvvezetőt hasonló minőség
ben a kalocsai kir. törvényszékhez 
helyezte át.

— Az iparos kongresszus elő 
készítése. A Szabadkán megtar
tandó országos ipartestületi kon
gresszus fogadó bizottsága ma dél
után Nánay Mihály elnöklete alatt 
tartotta első ülését. Elhatározták, 
hogy a fogadó és elszállásoló bizott
ság a kongresszus kezdetéig minden 
hét csütörtökjén fog ülésezni. Az 
összes egyesületekhez felhívást fog
nak kibocsátani, hogy a vendégek 
megfelelő elhelyezése végett lakás 
bejelentések elfogadására hívják fel 
tagjaikat. A szeptember 7-től 10 ig 
tartó kongresszus tartamára fel
ajánlandó lakások bejelentése a fo
gadó bizottság tagjainál is eszkö
zölhető lesz.

— Vármegyei közgyűlés. A 
nemzeti jogok védelmében a passziv 
rezisztencia kimondásakor a köz
gyűlés elhatározta, hogy havonta 
közgyűlést tart és 80 tagú jóléti 
bizottságot küldött ki a tisztviselők 
működésének támogatására. A várme
gye alispánja a jóléti bizottságot e hó 
2ö-án alakuló gyűlésre összehívja, 
hogy a szükséges előintézkedéseket 
megbeszélje a másnap, 27-én tar
tandó rendkívüli vármegyei köz
gyűlésre.

— Eljegyzés. Gruber Gyula a 
nagyszebeni áll. főgimnázium torna 
és vívó tanára, a városunkban is 
jól ismert kitűnő sportférfiu elje
gyezte Szénié Gergely máv. főkalauz
nak leányát, Mariska kisasszonyt, ki 
a műkedvelői előadások alkalmával 
több Ízben kitűnt bájos megjelené
sével s temperamentumos, kedves 
előadásával. — Párdics István ma
gánhivatalnok eljegyezte Merkovics 
Mariska kisasszonyt, Merkovics Félix 
vendéglős leányát.

— Táncmulatság Palicson. Ju
lius 22-én szombaton este a palicsi 
nagyvendéglő tánctermében a kaszinó 
estélyekhez hasonló házi táncestélyt 
rendez a lürdőigazgatóság.

— Aki fejjel megy a falnak,
az velünk szemben mindig a Bács
kai Hírlap. Pedig hát az éji bogár 
is csak addig zug, rnig neki megy 
a falnak, azután nagyot köp pan és 
elhalgat. Mukics Simon vezércikket 
irt a Bácskai Hírlapban, ha nem is 
egészen tárgyilagosát. Szólt a vezér
cikk a póttartalékosok behívásáról. 
Mi a mai számunkban Mukics Simon 
vezércikkéből helyre igazítottuk sine 
ira et studio, ami nem volt benne 
tárgyilagos és megírtuk, hogy a 
tanács mit fog tenni ebben az ügy
ben és mit kellett volna tenni a 
tanács elleneinek, hogy tárgyilagosak 
maradjanak. Nem is haragudtunk 
azért, hogy a közgyűlés esetleg hatá
rozatot hoz, mely megtiltja a be
hívók kézbesítését, sőt ezt kilátásba 
is helyeztük, javasoltuk is. És ime 
a Bácskai Hírlap, nem is sejtve azt, 
hogy mi minő álláspontot foglalunk 
el, jól lehet egyenes koalíciós gon
dolkodással sejthette volna, túl akart 
tenni Mukics Simon vezércikkén és 
neki ment ma a falnak a fejével, 
mely nagyott kongott, mert először 
nem mondott igazat, mikor meg-

jósolta, hogy a tanács ma ülést tart 
és mert másodszor mi mondtuk 
meg az egyenes utat, amelyet ezen 
ügyben követni kell és nem ő, amit 
persze a Bácskai Hírlap, gyűlölettel 
lévén eltelve nem is sejthetett. Bi
zony igy lett ő nevetséges a nemt- 
zeti ellentállás rovására. Mi pedig 
jóízű mosolylyal és igazságunk tuda
tában idézhetjük: »zug az éji bogár, 
neki megy a falnak, nagyot koppan 
és azután elhallgat*. Mért vállalko
zik a Bácskai Hírlap szerkesztője 
mindig az éji bogár szerepére, épen 
mikor a két filléres Bácsmegyei 
Naplóról van szó?

— Ezüstlakodalom. Köztisztelet
ben és szeretetben élő derék házas
párt ünnepeltek ma hozzátartozóik 
és sok-sok jó barát. Spiter Ignác 
vendéglőtulajdonos és neje ünnepelték 
házasságuk 25-ik évfordulóját. — 
Szerény eszközökkel kezdett mun
kásság megérdemelt jutalmát élvez
ték a jókívánságokban, amelyekkel a 
nagyszámú ismerősök elhalmozták 
őket. A régi törzsasztal vendégei, 
akik között többen ugyancsak jubi
lálhatnának, külön meglepetésekkel- 
kedveskedtek a jubiláns házaspárnak, 
kik fényes lakomával viszonozták az 
»agg harcosok* figyelmességét. — 
A hirhedt viccgyártónak pedig ezúttal 
passziv szerep jutott, a nagy bol
dogságtól a legrosszabb viccét is el
felejtette.

— Csóvics Ilona uj képe. Alig 
néhány hét előtt érkezett meg Gsó- 
vics Ilona íestőmüvésznőnknek egy 
értékes művészi festménye s ma 
már ismét tanujelét adta valóban 
nagy méltánylást érdemlő ambíció
jának, amelylyel a város közönségé
nek iránta tanúsított áldozatkészsé
géért, iparkodott a tehetségéhez fű
zött reményeket valóra váltani. A 
most érkezett művészi másolat Pauló 
Veronese világhírű 16. századbeli 
olasz festőnek gyönyörű alkotásáról 
„Jupiter és Anliope“-ről készült. A 
mesteri kézre valló festmény valódi 
értéke sokkal nagyobb mint a menyiért 
most szerény igényű tulajdonosától 
megszerezhető. A kép Schulholf Al
bert Kossuth utcai kirakatában lesz 
közszemlére téve.

— A kereskedelm i és ipartes
tü le ti társu la tok  feliratai. A ke
reskedelemügyi miniszter leiratot 
intézett a törvényhatóságohoz, hogy 
a területükön lévő kereskedelmi és 
ipartestületek és társulatuk beadvá
nyát ezután az illetékes kereskedelmi 
és iparkamarák utján terjesszék fel 
a minisztériumhoz. A miniszter ugya
nis az eddigi gyakorlat szerint az 
egyes beadványokat elintézés előtt 
rendszerint a kereskedelmi és ipar
kamarákhoz, mint a kereskedők és 
iparosok érdekeinek törvényes kép
viselőihez küldte le véleményadás 
céljából. Ez az eljárást nagyon 
meghosszabbította. Sokkal egysze
rűbb a miniszter leirata szerinti 
eljárás, mely szerint a beadványokat 
a törvényhatóságok egyenesen a keres
kedelmi iparkamarákhoz utalják át 
és véleméuyes jelentés kíséretében 
innen terjesztik fel a minisztériumhoz. 
A leirat tegnap érkezett le Szabadka 
város törvényhatóságához.

— Halálozás. Perviz Sándor zom
bori hites ügyvéd, tegnap hirtelen 
meghalt. Az elhunyt agglegény volt, 
ki ügyvédi foglalkozásai mellett fu
volájának és könyveinek élt. Szerette 
a természetet, zenét és tudományt. 
Nyitott könyv, kedvenc tanulmánya 
— az álattan — mellett ülve ütötte 
meg a szél és rögtönös halálát okozta, 
melyet számos barátja sirat.

b
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— Visszaélés a m értékhitclcsi 
tésnél. Schwimmer József és Schware 
helybeli lókereskedők panaszt tettek 
a rendőrségnél, hogy több Ízben 
szalmát és szénát vásároltak s a 
városi mértékhitelesítőnél mérették 
meg, mindannyiszor azonban meg
győződtek arról, hogy az átvételkor 
a takarmány kevesebb súlyú volt 
mintamértékhitelesités eszközlésekor 
Egy ízben négy, máskor pedig majd 
hat mázsával kevesebbet tett ki 
a szállítmány. A feljelentés és már 
más előfordult panaszok alapján a 
vizsgálatot megindították s kitűnt, 
hogy Nagy Barna Flórián városi 
mértékhitelesítő az eladó felekkel 
öszejátszott. Az eljárás a hatóságnál 
folytatódik s nagyon valószínű, hogy 
Nagy Barna rövid utón el lesz moz
dítva hivatalából.

— Ágyukból harangok. Kovács 
Ferencz óbecsei alsóvárosi plébános 
uj temploma számára 50 mmázsa 
ágyuércet kért a hadügyminiszté
riumtól, hogy abból harangokat Ön
tessen. A harangok már el is ké
szültek a Perczel- és Damjanich-féle 
ágyukból, a melyekkel e dicső hősök 
a magyar Szent szabadságot vív
ták, Szenttamásnál, Alibunárnál stb. 
1848-ban. Az egyik harangon a kö
vetkező emlékvers hirdeti a harang 
eredetét: »Ágyu volt azelőtt s ime 
lett a béke harangja!* A másikon 
pedig ez áll: „Mint ágyú sírást oko
zott s most sir a halottért!" — A 
harangok a jeles 48-as Seltenhofer 
Frigyes soproni haranggyáros kitűnő 
munkáját dicsérik.

— A drágaság ellen. A belügy
miniszter a törvényhatóságokhoz kör- 
rendeletet intézett, melyben tekintet
tel a fővárosi, de különösen a vidéki 
piaci drágaságra, utasítja az illetékes 
rendőrhatóságekat, hogy maguk dol
gozzák ki a piaci tarifát. A miniszter 
nem kívánja megfosztani a piaci 
elárusítókat az őket megillető jöve
delemtől, azért a tarifa megállapí
tására vonatkozóan utasítást adott a 
hatóságoknak, hogy legyenek tekin
tettel a termelőnek fizetett árakra, 
a helyi viszonyokra és egyéb körül
ményekre, mihez képest aztán bizo
nyos megfelelő százalékos haszon 
hozzaszámitásával állapítsák meg az 
egyes cikkek árait, melyekn '1 többet 
az elárusítóknak nem szabad köve
telnie.

— Hírhedt tolvaj Szabadkán. 
A Szegeden letartóztatott Görög Béla 
notórius betörő tolvaj, ki ellen ren
dőrségünk folytatja a vizsgálatot, 
újabb beismeréseket tett Szabadkán 
és Szegeden elkövetett bűncselek
ményeiről. Szegeden a Szt. Háromság 
utca 35. számú házban nyakláncot, 
fülbevalót, órát és olvasót, a 36. 
számú házban pedig egy sonkát 
lopott. A Maros-utcában 2 értékes 
revolvert „szerzett1', s egyiket Hor
goson eladta, a másikat pedig Sza
badkán elzálogosította. A M.skó Zol
tán utász hadnagynál megkísérelt 
betörést is beismerte, de ezen alka
lommal rajta vesztett, Az üzv. Kren- 
cernétől ellopott óra is megkerült. 
2 frtért zálogosította el s igy a ká
rosult a felajánlott 20 korona jutal
mat a polgári rendőröknek juttatta. 
Szabadkai szereplésére vonatkozólag 
még beismerte, hogy dr. Geréb Mi
hály ügyvédtől egy értékes szivar

szipkát és szivartárcát, más helyeken 
pedig egy pénztárcát 13 krajcár tar
talommal, egy barna felöltőt, melyet' 
három koronáért eladott és egy pár 
uj papucsot — lopott. Látszik 
tehát, hogy a nagy forgalom kevés 
haszon elvét követve nem nagystílű, 
de annál „tevékenyebb" bűnös került 
benne horogra. Érdekes különben, 
hogy most mindenképen a megtért 
bűnös látszatát akarja e vizsgálatot 
vezető közegekben kelteni. Ifjú korára 
hivatkozik s erősen fogadkozik, hogy 
a jó útra fog térni. Atyját, aki me
gyei tisztviselő és hozzátartozóit 
okolja, akik mindig kitaszították kö
rükből.

— Bilvésznö a vásáron. E na
pokban történt a bácstopolyai vásá
ron, Scholl Éva büvésznő bement 
egy üzletbe s arra kérte az ott levő 
tulajdonosnőt, hogy egy magyar 
koronát cseréljen ki neki osztrák 
koronával, mert ő melltüt szeretne 
csináltatni. Kérését teljesítendő egy 
fatányérban levő koronás és egyéb 
aprópénz közt keresgélt a tulajdonosnő 
és a bűvész s egyszerre csak kez
denek a koronák a tányérból fogyni, 
mire akkor lett figyelmes a tulajdo- 
donosné, midőn megcsörrent a bü
vésznő zsebében a pénz. Rendőrt 
hivott, megmotozták a művésznőt s 
ruhájában jó csomó koronát találtak, 
melyet a keresgélés közben sanzsi- 
rozott el. Előzetes letartóztatásba 
helyezték.

— Veszett macska. Ma reggel 
Maurer Antal, törvényhatósági bizott
sági tag macskája megveszett. Először 
Maurer kisleányát karmolta meg, majd 
a szolgálónak esett, akinek azonban 
szerencséjére sikerült őt ruhájáról 
lerázni. Erre megindult a vadászat 
a macska ellen, miközben Maurer 
Antalnak sikerült a veszett állatot 
vasbotjával agyonütni. Az agyonvert 
állatot boncolás végett bevitték a 
városházára.

— Figyelem  ! Igen fontos a ház
tartásra. Tekintettel azon körül
ményre, hogy ezentúl üzlethelyisé
gemért házbért nem fizetek, elhatá
roztam, hogy az igen tisztelt vevő- 
közönséget nálam eszközölt vásár
lásoknál különös kedvezményben 
fogom részesíteni és az összes áruk 
eddigi árait 5 százalékkal redukál
tam, mint például az I. rendű fehér 
cukrot 40 kr.-ra, a 0 ás lisztet 13 
kr.-ra, valódi amerikai petróleumot 
18 kr.-ra, denaturált szeszt 24 kr.-ra, 
1 csomag gyertya 560 gr. 38 kr.-ra. 
Kávéknál klg.-kint 10, rizseknél 2, 
rum és szeszes italoknál 10 százalék 
engedmény. Azonkívül minden vevő, 
aki nálam részletenként is 50 ko
ronáért vásárol megkapja dijmentes- 
sen életnagyságu arcképét. Szives és 
számos látogatását kéri Sugár Manó 
Rudics utca a világhírű Pilseni üveg 
sör egyedüli lerakata. Megrendelés 
házhoz szállitatik. Felvidéki málna 
szörp a legjobb minőségben.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
liu öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

Az álfölilhirtokos.
Rajtavesztett csaló.

Nagy stilü csalási művelet lebo
nyolítását akadályozták meg ma vá
rosunkban. Legsajnálatosabb az ér
dekes bűnügyben azon körülmény, 
hogy a csodálatos furfanggal kieszelt 
bűncselekmény elkövetője a nép fiai

közül való ami ismét újabb bizonyítéka 
hogy a legnagyobb veszedelem ott 
fenyeget bennünket, ahol legkevésbbé 
keressük.

A nemzetközi szélhámosok legki- 
próbáltabbjai se tudnak különben 
manipulálni, mint a ma letartóztatott 
Futó Tamás, egy helybeli tisztes pa
rasztgazdának fia, aki már maga is 
férfi korát éli.

Néhány nap előtt Futó beállított 
dr. Kertész Ignác ügyvédhez és elő
adta, hogy Futó Bélának hívják és 
egy előnyös kölcsön felvételére akar 
tanácsot kérni, mert újabb vétellel 
szándékozik ingatlanait szaporítani.

Kertész dr teljes jó hiszemüséggel 
látott az ügy elintézéséhez. A telek
könyvben meggyőződött arról, hogy 
Futó Béla és nejének nevén 25 lánc- 
nyi tehermentes elsőrendű földbirtok 
van telekkönyvezve és eljárt a Dél
vidéki Takarékpénztárnál is, hol Futó 
részére, ki időközben Futó Béláné 
névaláírásával ellátott beleegyező nyi
latkozatot is adott az ügyvédnek, az 
5000 koronás kölcsönt meg is sza
vazták.

Ma délelőtt kellett volna a kölcsön 
folyósításának megtörténni, de Ker
tész dr., kiben több lényegtelen kö
rülmény gyanút ébresztett, tegnap 
még teljes bizonyosságot akart sze
rezni ügyfele személyazonosságára 
nézve. Elmondta az ügyet Báics ne
vű segédjének, aki azon meglepő 
kijelentést tette, hogy ő ismer egy 
I utó Béla nevű birtokost, de az nem 
azonos az ő felükkel Az ügyvéd 
azonnal intézkedett, hogy az igazi 
Futót előkeritsék és a váratlan for
dulatról értesítette az érdekelt pénz
intézet igazgatóságát, valamint a rend
őrséget is.

Ma délelőttre már teljesen készen 
állt a csapda e ritka madár megfo
gására, aki annyira elővigyázatos volt, 
hogy a feleségét az ügyvedhez ren
delte, hogy a pénzt azonnal átad
hassa neki, s igy ha valami „baj“ 
történik, a szép summa már biztos 
helyen legyen.

Féltizenegy órára rendelték a bak
ba az álföldbirtokost és utasították 
a bank pénztárnokat, hogy a kölcsön 
összegét olvassa kezeihez.. Ekkor 
azonban már a mellékhelyiségben 
vártak az ügyvéd, a rendőrkapitány, 
az igazi Futó Béla és a polgári 
rendőrök.

Amint a pénzt a levont kamatok 
híján zsebretette a csaló, Kertész 
dr. meglepetést színlelve ezzel állt 
eléje: »Hiszen maga nem az a Futó, 
a kié a telekkönyvezett 25 lánc 
föld.* A csaló eleinte erősitgette 
ugyan, hogy de bizony ő az, de 
mikor az igazi Futó Béla is meg
jelent, látta, hogy minden veszve van 
s megsemmisülten adta át a rendőr- 
kapitánynak az 5000 koronát amely 
meg sem melegedhetett nála.

A furfangos csalót előzetes letar
tóztatásba helyezték s már újabb 
panasz is érkezett ellene. Nemrégi
ben byciklit vásárolt hitelben Stern 
Adolf gépkereskedőnél, akinél az 
atyjának Futó Antalnak nevét hasz
nálta fel a. csaláshoz.

TÁ V IR A TO K .
Az orosz forradalom .

Helsingfors, jul. 20. (Péterv. táv. 
ügyn.) Délután háromnegyed 4 óra
kor a főkormányzó helyettese Deut- 
rich titkos tanácsos ellen merényle
tet követtek el. Egy ismeretlen bomba- 
szerű tárgyat dobott rá a Szenátus
téren. Deutrich titkos tanácsos hátán, 
karján és lábán könnyen megsérült. 
A merénylő elmenekült.

Helsingfors, jul. 20. Amidőn Deut
rich titkos tanácsos a főkormányzó 
helyettese tegnap délután 3 órakor 
a szenátus épületét elhagyta, egy 
ismeretlen ember bombát dobott fe
léje, mel} kezein, hátán és lábain 
megsebesítette. A merénylő elmene
kült, bár orosz tengerész hadapródok 
üldözőbe vették.

Pétervár, jul. 20. Tegnap az a 
híresztelés terjedt el, hogy Pobje- 
donoscevet a szent zsinat főprokurá- 
torát megakarták gyilkolni Ezt a 
hirt ma a Ruskoje Slovo következő 
jelentése erősítette meg: Amidőn a 
főprokurátor tegnap Zarskoje Selóból 
a pályaudvarra érkezett egy fiatal 
ember sietett feléje és revolverrel rá 
akart lőni. A Pobjedonoscevvel egy- 
időben érkezett utasok egyiké
nek sikerült a merényletet meg
akadályoznia, és a merénylőt meg
ragadnia. Átadták a rendőrségnek, 
melynek közegei elvették a merénylő 
töltölt pisztolyát. A főprokurátort 
csak az utas hidegvére mentette meg, 
kinek különben a nevét sem tudták 
meg. A főprokurátor a merénylet 
után a zsinat épülethez hajtatott, 
majd később kíséret nélkül tért vissza 
Zarskoje Seloba. A letartóztatott 
körülbelül 28 éves.

A háború.
Tokió, julius 20. Itt általáoosan 

azt hiszik hogy a talajviszonyok Man- 
kas mögött olyanok hogy az oroszok 
onnan tovább vonulhatnának észak 
felé, a lőszer hiánya azonban alig
hanem mindazonáltal kapitulációra 
fogja az oroszokat kényszeríteni.

London, julius 20. A Daily Mail 
jelenti pétervári tudósítója értesülése 
szerint, hogy a cár hallani sem akar 
hadikár pótlásról.
• Paris, julius 20. Witte szombaton 

találkozik Rouvier francia miniszter- 
elnökkel. Politikai körökből eredő 
információk szerint Japán négy mil- 
lárd frank hadikárpótlást igényel. 
Rouvier Wittevel való konferenciáján 
a legkomolyabban fogja érinteni 
azoknak a reformoknak a kérdését 
is, melyektől Oroszország belső bé
kéje függ.

Robbanás egy baj ón.
Póla, jul. 20. A császári és királyi 

hajóhad harcszerü lővőgyakorlatai 
közben gázrobbanás következtében 
egy tengerész szörnyet halt, egy pedig 
megsebesült. A baleset idején gróf 
Moritecuccoli tengerészeti parancsnok 
a Habsburgon tartózkodott.

1905. julius 2L_

Németből: Köriaöczy Ernő. 42.
—Hogyne. Mi különös van ebben? 

szólt habozva a herceg.
— És ez a Bazil, ez is meghalt 

már ?
A herceg végigsimitotta homlokát, 

mintha valami nyugtalanító gondo
latot akarna elűzni fejéből.

— Ah! mily dőre vagyok, szólt 
hirtelen, tulajdonképen mi közöm is 
van a dologhoz ? Lesz még időnk 
beszélni velük, a társalgóba tart ?

— Igen.
—• Viszontlátásra, ma este.
A két férfi elvált egymástól. Raj- 

mund belépett a terembe, hol a ma
mák s a leányok kézimunkájukkal, 
a férfiak társasjátékokkal szórakozva 
még együtt voltak. Rajmund a kar
zatra ment fel s egy oszlophoz tá
maszkodva körüljártatta szemét a 
társaságon.
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Csakhamar megtalálta Irént, ki 
néhány barátnőjével s egy idősebb 
nővel csevegett.

Meglepte a változás, arait Irénen 
észrevett. Keserű aggódással gondolt 
a herceg szavaira, miket az Irén
jövőjéről mondott.

Hirtelen úgy látta, hogy összerez
zent a leány, amint őt megpillan
totta, szeme kigyult, arcát könyü pir 
futotta be s rózsás ajkára édes, bá
jos mosoly ült.

Rajmund odaszoritá kezét lázasan 
pihegő keblére. Örömmámor fogta 
el. Odaakart rohanni, s térdre bo
rulni a szeretett leány előtt.

S nem habozott sokáig. Az az 
elbűvölő tekintet ösztökélte őt, hogy 
oda siessen az ifjú hölgyhöz, a ki 
földre süté szemeit, amint őt jönni 
látta.

— Bizonyára elfeledte nagysám, 
kezdte a szót, hogy néhány hónap 
előtt kedves uraatyja házában talál
koztunk már?

— Oh dehogy, felelte amaz, s ha 
elfeledtem volna, mindig eszembe 
hozta valaki.

— Ugyan kicsoda, kérdezte Raj
mund kíváncsian.

— Hektor, aki sokszor megfordul 
nálunk, s gyakran emlegette önt.

A jég meg volt törve. Az éltes nő 
s a barátnők munkájukba mélyedtek 
s az ifjú pár kedvére cseveghetett 
együtt.

— Ennivaló fickó ez a Hektor! 
szólt Rajmund. Ö is itt van Trou- 
villéban ?

— Már nyolc nap óta.
— És miért nincs ön mellett?
— Épen most távozott el. Külön

ben is neheztel önre egy kissé.
— Istenem! ugyan miért?
— Mert Straszburgba nem hívta 

magával!
Rajmund meglepődve tekintett fel. 

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő: 
D U G O V I C H  I if R E.

Lap tulajdonosok: A Z A L A  P I T ó  K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O f i l l é r  V as tagj be tűkből S  
f i l l é r  Leskisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

2000 kor. hozománnyal Te“ '
izr. vallásu nö, férjhez menni óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket <H. H .». 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kérünk

Cimbali A 7 lli tanít jutányos feltéte- 
A/ZjIII lek mellett Balázs J ó 

zsef cimbalom tanító VI. kör, Kálmán u. 
309. szám.

lrAíl*l&7n1 írn kerestetik 200 korona 
II U U daZ iV lgil óvadékkal előkelő iro
dába azonnali belépésre. — A jánlatok 
.Szorgalm as44 jeligével a Bács uegyei Napló
fltfkkiadóhivataláboz cimzendok Ú jvi
dékre.

2500— 3000 liter
ségti, 16—18 kr. literje eladó. Cim a kiadó- 
hivatalban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntik v á 
ria m  könyvkereskedés (Szabadkán szem 
ben a  gym nasium m al. A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktár i Nikotin 
men es 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 
köny v tár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikváriam könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varrá leányok leányt ker>
Tanuló 

keresek h o n 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Óim 
Fazekas János fértiszabó VI. kör, Tompa-u

Circus V ictor
Szabadkán a gabona piacon (villamos vasúti végállomás)

M a p én tek en , J u liu s  hó 2 1 -é n

első nagy nemzetközi b i r o k v e r s e n y .
Ismerve Szabadka sz. k ir. város sportpártoló közönségét, nem kímélve sem költséget, 
sem fáradságot, hogy a nagyérdem ű közönségnek kedélyes estélyeket szerezzek es a 
XX. század legnemesebb sportját, a nagy nemretközi birokversenyt bem utassam , amely 

versenyre több kiváló m estert sikerült szerződtetnem  és p e d ig :

4. Küszelbach It.,
Oroszország legjobb mestere, több verseny 

első győztese.

1. Donateló Hartl,
schweizi világbajnok, a zürichi és genfi 

verseny első győztese

2. Haderecker Antal,
Bajorország legjobb ath létá ja  és birok- 

mestere.

3 Jes. K ristenscn,
dáni birok-bajnok.

W E IS Z ALBERT
b o r b é l y
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f o d r á s z
terme Újvidéken,
F u ttak i-u tca  19. szám .

5. Zfgics Carlo,
legjobb szerb am atör birkózó B elgrádüól

® O T E g y  nagy pince
6. Waldapfel Emii,
magyar mester-birkózó.

7. Sándorffy M.,
Magyarország egyedüli kos^oruzott bajnoka, több nagy verseny első győztese, 

bírok technikának kitüntetett m estere.
a

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

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

A birokversenyre három nagy dijat tűztem  ki, u. m. : I. dij 500 ko ona, II. dij 300 
korona, III. dij 200 korona, ezenkívül minden egyes birkózó napi tiszteletd ijat kap. 
A három dij pedig az utolsó versenynapon a nagyérdemű közönség elő tt érdem sze
rin t lesz kifizetve — A birokversenyre a város sport uraiból alakul t bizottság ügyel 

fel, amely bizottságnak a birkózók szigorúan alá vannak vetve.

ü l i *  r • A biro’< mesterek felhívják Szabadka és környéke legerősebb embereit, 
FClIllVáS h°£y szándékoznak a versenyben vagy egyes mesterekkel meg

mérkőzni, jelentkezhetnek Valdapfel E m il urnái a cirkuszban.

Ma pénteken a következő pirók m érkőznek :

Küszelbach P. orosz. 
Krlstensen, dán.

Haderecker, bajor. 
Sándorffy, magyar.

B irk ó zá s k ezd ete  fé l 1O ó ra k o r .
Továbbá föllépte a legjobb művészek és művésznőknek, úgyszintén 

elővezetése a legjobb idomított lovaknak.

K e z d e te  8  óra k o r .
Holnap, szombaton, julius 22 én folytatása a nagy nem zetközi 

birokversenynek.

JElőadás n tán  v illa m o s vasú t k ö z le k e d ik .
Jegyek előre válthatók este 6 órától a cirkuszi pénztárnál.

H a l író i*a V • Számozott zártszék 2 K, I. hely TUO, II. hely 1 20, III. 
I l v l j  d l  d K  • hely 80 fillér, karzat 40 fillér. Katonaság őrmestertől le
felé és 10 éven aluli gyermekeknek (a számozott és I. sor zártszékek 
kivételével) fél árak; karzat 30 fill. Vasár-és ünnepnap este rendes helyárak.
Estenkint 8 órakor nagy előadás. — Számos látogatásért esedezik 

teljes tisztelettel C e n t it  V i k t o r  igazgatónő.

E lső rangú  m ű- é s  se ly e m fe s tő d e  I

fő utca 13. Fuchs József Újvidéken, fő utca 13.

M ii-, v eg y -tisz titó  és ja v ító - in té z e t
úri 0  női öltőayök, dhzitő- 0  butorszHüeH. függönyök, szönye gek. 

csipke- is VSglruk számára,

Napi egy órai K e r e s t e t i k
a helyi viszonyokkal ismerős

ViU dfirdSH ltt
(J

ü d líi clycRett
élvezhető egész hónapon ál

koronáért
mert a »Bácsmegyei Napló« bárhova küldve 
------------------------------------------- 1 korona 1 —

I Z E T  BERENDEZÉS
röfög-, fű szer- és  
rö v id á ru n a k  ig e n  

o lcsón  ■■

e l a d ó
M a rb e rg e r  T e s tv é re k

B ács-Feketehegy.

50 hektoliter
s ille r  b o r

literenkint

1 3  k r é r t  e l a d ó
Cim a kiadóhivatalban.

m u n k á v a l
kereshetnek havonta

forintot.
Bővebb felvilvilágositást nyújt a 

kiadóhivatal.

pénzbe szedő
Tiszta és jó

csomagolópapír
es

ü g y n ö k
tern  A d o lf

letébe.
varrógép üz-

City ü z le t h e ly is é g
dr. Szilassv Már ház AhaSzilassy Már házában, 

Deák-utca 3. szám, k ia d ó .

lapunk nyomdájában
ki’á n k b t  i t  Haphatd.

Palloson
a Lcovics-villában

egy  s z o b a  b ú t o r r a lwr azonnal kiadó.
Nyomatott a Kiadók Kiadok és Hamburger villameröre berendezett könyvnyomdájában.




