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Szabadka közgyűlése.Főorvosi hivatalunk.
— Egy orvos véleménye. —

Egyetlen egy városnak sincs 
oly elhanyagolt főorvosi hiva
tala, mint Szabadkának. Minden 
félreértés kikerülése végett előre 
is megjegyezzük, hogy ezért 
vád nem illeti meg sein a fő
orvost, sem a mostani tanácsot, 
mert hiszen keresve-keresvén 
sein találnának a főorvosi hiva
tal számára a m'ostani városi 
épületekben alkalmas helyiséget. 
A bajon azonban Szabadka 
egészségügyének érdekében 
mégis kellene valahogyan segí
teni.

Most a főorvosi hivatal egyet
len kis sötét szobában kényte 
len meghúzódni. A főorvosnak, 
ha dijnokra van szüksége, a 
kiadó dijnokai közül kell egyet 
kölcsön kérnie s bizony boldog 
lehet, ha a kiadó pugy elfog
laltsága közepette átengednek 
neki néhány órai másolásra egy 
alkalmazottat Legyünk őszinték 
és valljuk be, hogy ez a hiva
talos helyiség nem is alkalmas 
arra. hogy az orvosok kifogás
talanul teljesíthessék egészség- 
ügyi feladataikat, jobban mondva 
kötelességeiket.

Külön szobájának kellene 
lennie a főorvosnak, külön az 
inspiciáló orvosnak, külön a 
segédszemélyzetnek. Kellene egy 
rendelő-szoba és pedig mindé 
nek előtt, libben vizsgálnák 
meg a szegény betegeket, akik
nek igy mindig rendelkezésére 
állhatna az inspiciáló orvos s 
nem lenne kitéve annak, hogy 
a kerületi orvost kelljen neki 
órákhosszátkeresni, akit valamely 
súlyos betegség bizony elszólit- 
bat hazulról rendelő óráiban 
is. Ebben adhatnák az orvosok 
az első segélyt is. Kellene még 
egy orvosi könyvtár az elkerül
hetetlenül szükséges orvosi vagy 
egészségügyi szakmunkákkal, 
törvényekkel és kormányrende
letekkel, mert hiszen azt csak 
nem kívánhatja senki, hogy

Műútra üzlet a mely szép csi
nos is hatásos retlánokat

úgy, hogy a 
érdeke meg

mindezt az orvosok a fejükben 
hordják.

De nélkülözhetetlen a főorvosi 
hivatalban egy laboratórium a 
piacvizsgálati szerekkel. Ilyen 
most nincs, úgy hogy a piac
vizsgálatot az orvos sokszor a 
legjobb akarata dacára sem 
foganatosíthatja
közegészségügy
legyen védve. Sok panasz hang
zik el az élelmiszerek hamisí
tása és a hamisított élelmisze
rek forgalomba hozatala ellen. 
Mindezeket a panaszokat azon
ban megszüntetni addig nem 
lehet, mig az orvosoknak a 
piacvizsgálali szerek rendelke
zésükre nem állanak. Most az 
orvos meglesz ugyan mindent, 
de maga sem biztos vélémé- 
nyében, mert nem áll rendel
kezésére az az eszköz, mely 
kezeskedik a szakvélemény csal- 
hatatlansága mellett.

Persze ezek a hiányok köz
ismertek. A tanács csak úgy 
tudja, mint az orvosok. Egye
lőre azonban ezen a bajon 
segíteni több okból nem lehet, 
s ezek között a legfőbb ok a 
megfelelő helyiség hiánya.

Ezért volna kívánatos, hogy 
megvalósuljon az a terv. mely
nek alapját Biró Károly dr. 
polgármester indítványa folytán 
a törvényhatósági bizottság köz
gyűlése megvetette Ez az uj 
városháza, melynek felépítése 
égető szükség inár Szabadkán. 
Hiszen nemcsak a főorvosi hi
vatalnak nincs megfelelő helyi
sége ; van más ügyosztály, mely 
épen olyan helyiségszükében 
szenved most és az a helyiség- 
szűke mindennap észrevehetőbb 
lesz, mert hiszen az ügymenet 
is napról-napra szaporodik.

Mindenesetre az volna a leg
jobb, ha a városháza építésének 
kérdését megoldhatnák, még 
mielőtt összejön az építéshez 
szükséges pénz, mert ez alig
hanem sok időbe fog még ke
rülni.

Mint már jeleztük, Szabadka tör
vényhatósági bizottsága f. hó 31-én 
tartja augusztus havi rendes közgyű
lését, melynek tárgysorozatából ki
emeljük a kővetkező tárgyakat:

Polgármester jelentése a közigaz
gatás julius és aug. havi állapotáról. 
A m. kir. belügyminiszter leirata, 
melylyel a közgyűlés 278. sz. hatá
rozatának a meg nem szavazott adók 
behajtása és beszolgáltatása és a meg 
nem ajánlott újoncok tényleges ki
állítására vonatkozó részét megsem
misíti. Belügyminiszteri körrendelet 
a sztrájkok és bojkottoknak vis major 
gyanánt való elismerése tárgyában. 
Szeged város közönségének megkere
sése katonai zenekaroknak egyházi 
körmeneteknél való mellőzése tár
gyában. György Endre földművelés
ügyi miniszter leirata kineveztetése 
tárgyában Nógrád vármegye meg
hívója a Széchenyi rendi országgyű
lés 200 éves évfordulója alkalmából 
tartandó ünnepélyre. Jets Lajos kér
vénye 3 havi szabadság iránt. Gzuczi 
Ferenc kérvénye 3 havi szabadság 
iránt. Proke.sch Ignác gimnáziumi ta
nár kérvénye nyugdíjaztatása iránt.
Tanács javaslata a csordaközi út sza- tartamú fegyvergyakorlatokra beidé- 
bályozása tárgyában (harmadszori zett tartalékosok és póttartalékosok 
szav.) Tanács javaslata a csantavéri; önként értetődőleg csakis a fegyver 
uradalmi földből 121 hold földneki gyakorlatokra és azok tartam ár' 
25 évre történt haszonbérbeadása Ettek behiva, és igy az illetőkne'1 
tárgyában. Tanács javaslata a tör- ebből az alkalomból a katonai szolk 
vényszék szegedi úti oldalának asphalt gálatra leendő törvényellenes vissza* 
járdával való ellátása tárgyában. T a - ' tartásáról szó sem lehet.
nács javaslata a Putri-laktanya előtt' Budapest, 19űő. évi augusztus hó 
egy artézi kút furatása tárgyában.' 14. napján.
Tanács javaslata a Pest szálloda ki
bővítése és átaiakitása tárgyában 
Egy gimnáziumi helyettes tanári állás 
betöltése. Vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri leirat a gimnázium tanári 
kara ellen elrendelt fegyelmi vizsgá
lat tárgyában. Tanács javaslata a 
a keresk. tanonciskolái izr. hitoktató 
javadalmazása tárgyában. Szabály- 
rendelet tervezet a népiskolai tanítók 
szabadságolása és helyettesítésére vo 
natkozólag. A József-szanatorium-
egyesület megkeresése az egyesületbe ‘ izgatják a politikai kedélyeket. Délig 
való belépés iránt. A szt. Ferenc-: azonban csak az az egyetlen tény 
rendiek kérvén,, a templomuk ki- v4u ismerelessó hogy a felség Fejér-
Webel János gimn. tanár nyugdíjaz v4r>’1 k'haHgaláson fogadta. Mindaz, 
tatása. amit az ischli miniszterjárásról a

lapok eddigelé írnak, merő találga
táson alapul. Biztosat majd csak ak
kor tudnak, ha Fejérváry Géza báró 
visszaétkezik Budapestre és az ischli

. , . ,  . . . . .  . megállapodások külsőleg is érzékel-A honvédelmi miniszter tegnap ,
rendeletet intézett a lörvényhatósá- Hetö intézkedések révén nydvanva- 
gokhoz, melyben tudatta, hogy a lókká válnak. Ma a Pester Lloyd azt 
fegyvergyakorlatokra behívott tarta- a szenzációs nirt kapja Bécsből

Nem tartják bent a tarta-
lékosokat.

XlaKK is  M w h q f f  ' S S  “

lékosokat a gyokorlatok letelte után 
tovább bentartani nincs szándékában. 
És ez természetes is A kormány 
felelősségének tudatában ily törvény
telenséget nem követhet el. S hogy 
mégis oly határozott formában el
terjedt ez a hir, azt csak a koalíció 
tervszerű ijesztgetéseinek köszönhető 
az ellenzék ugyanis ezzel is több 
okot akart felhozni, hogy engedet
lenségre bírja a behívott tartaléko
sokat. A honvédelmi m niszter e 
legutóbbi rendelete oly világos, hogy 
rosszakarattal is lehetetlen félrema
gyarázni. A rendelet szóról-szóra 
következőképen hangzik:

Értesítem a törvényhatóságot, — 
hogy a véderőről szóló törvény vég
rehajtása tárgyában kibocsájtotl uta
sítás e részét illető rendelkezéseinek 
megváltoztatásával elrendeltem, hogy 
a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló 
1901. évi XX. törvénycikk 25. § ának 
a) pontja értelmében a további ren- 
deletemig postai utón történék.

Az ezzel kapcsolatban felmerült 
kérdések folytán, főleg az ebben 
a tekintetben elterjedt téves nézetek 
és alaptalan aggodalmak eloszlatása 
céljából megjegyzem!, illetőleg kije
lentem, hogy a meghatározott idő

Bihar Ferenc
honvédelmi min szter.

A körrendelet tegnap érkezett be 
a város iktató hivatalába.

A helyzet.
• Saját tudósítónktól. -

Budapest, 1905. aug. i2. 

Itt Budapesten az ischli események
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hogy a házat szeptember 15-én 
feloszlatják.

Mint most minién hir, úgy ez is 
kombináción alapul. A mai nappal 
élénkebbé vált a politikai élet a fő
városban és már a déli órákban igen 
számos szabadelvű képviselőt láttunk, 
akik a holnapi értekezletre rándul- 
tak fel Budapestre. Az uj dissziden- 
sek ma délután öt órakor találkoz
tak a Pannónia szállóban. Határoza
tot azonban csak a holnapi értekez
leten hoznak.

** * *
lseit t höl táviratozzák a Búd. Tud.- 

nak: Ö Felsége a király, aki ma haj
nalban vadászaton volt, visszatérése 
után i<) órától fogva a következő 
személyiségeket fogadta ebben a sor
rendben: Pitrech közös hadügymi
nisztert, Fejérváry Géza báró magyar 
miniszterelnököt. Gautsch báró ősz 
trák miniszterelnököt és Goluchowski 
gróf közös külügyminisztert. A ki
hallgatások déli 12 óra utánig tar
tottak. Burián báró közös pénzügy- 
miniszter is ide érkezett.

Délutánra Koséi dr. osztrák pénz
ügyminiszter érkezése is jelezve van, 
aki az Erzsébet szállóban szobát 
rendelt. Fejérváry Géza báró minisz
terelnök tudvalevőleg a pénzügyi 
tárcát is kezelvén, délután a két 
miniszterelnök, a két pénzügymi
niszter és az összes közös minisz
terek lseidben lesznek ; hogy azon
ban közös miniszteri értekezletre 
kerülni fog-e a sor, az még kétséges.

2. _______ _________

Hatvankot csendőr egy
gyilkos ellen .

A rablóvilág romantikáját eleve
nítette fel Újlaki Zsigrnond, a szalárdi 
rablógyilkos, a ki — mint lapunkban 
megírtuk — Kovács Mihály farmosi 
parasztgazdát és János fiát éjjel 
orozva agyonlőtte s szekerüket el
rabolta.

Újlaki Zsigrnond ellen, a ki külön
ben biharfélegyházai parasztember, 
mikor köztudomású dolog lett, hogy 
ő követte el a rémes rablógyilkos
ságot valóságos hajsza indult meg.

Mikor a vizsgálat megállapította, 
hogy a gyilkosságot Újlaki követte 
el, előbb a szalárdi járásparancsnok
ság csendőrei nyomoztak, fejt, napot 
egygyé téve dolgoztak, de a vakmerő 
betyár kijátszotta éberségüket. A 
csendőrség tudta, hogy Újlaki Zsig- 
mond éjjelenként haza jár Bihar- 
Félegyházára. Folyton lestek reá, de 
kézrekeriteni nem lehetett. Újlaki 
Manlicherrel járt s a Manlicher foly
ton töltve volt. *

Pénteken este értesítette a lányát, 
a ki Bihar-Félegyházán lakik, hogy 
ennivalóért megy haza. A csendőrség 
erről tudomást szerzett és lesbe ál
lott az Újlaki porta pitvarában. Vagy 
két óra hosszáig várták a csendőrök 
Újlakit a ház pitvarában, de nem 
jött. Végre is a csendőrőrsvezető 
bement a szobába. Ott már ürssen 
állott az asztal, az élelmiszereknek 
nyoma sem volt.

— Hol vannak az ennivalók? — 
kérdezte a csendőr a leányt.

— Már itt volt édesapám, mon
dotta a leány és elvitte az ennivalókat.

Olyan ügyes volt Újlaki, hogy a 
legéberebb csendőri felügyeletet is 
kijátszotta. Ugyanaznap éjjel három
negyed 3 órakor ismét visszament

Újlaki a leányához. A csendőrök 
észrevették, hogy Újlaki behatolt a 
házba. Utána lőttek. Újlaki átugrott 
a palánkon és visszalőtt a csendő
rökre. Valóságos harc fejlődött ki 
Újlaki és a csendőrök között. 50 —50 
lövést váltottak. A csendőrök Kropa- 
csekből lőttek, Újlaki Manlicherből. 
Egy lövés sem talált s a rablógyilkos 
elmenekült.

A félegyházai csendőrőrsparancs- 
nok pénteken letartóztatta Újlaki 
feleségét. Újlaki ezt megtudta. Még 
az nap beizent a ki.-,bírótól Félegy
házára, hogy ha a csendőrök estig 
szabadlábra nem helyezik feleségét, 
cimboráival együtt felgyújtja a falut. 
Az izenetet egy pillanat alatt meg
tudták Félegyházán s valóságos ré
mület fogta el a falut. Valósággal 
könyörögtek a csendőröknek, hogy 
bocsássák szabadon Újlaki feleségét. 
A csendőrök végül is este 7 órakor 
szabadlábra helyezték az asszonyt.

Egyik este óriási meglepetés érte 
a félegyhazaiakat. Újlaki Zsigrnond 
kezében a Manlicher fegyverrel meg
jelent a korcsma előtt Óriási meg
lepetés fogadta, mire ő mogorván 
csak anyit szólott:

Hátrább, mert töltve van.
Néhány percig diskurált a félegy- 

házaikkal aztán eltűnt.
A csendőrség végre is megsokalta 

Újlaki vakmerőségét. Szombat délután 
fél 0 órakor Deák csendőrfőhadnagy 
vezetésével 62 csendőr ment ki 
Szalárdra, onnan Biharfélegyhazára. 
Deák egészen uj mederbe terelte a 
csendőrök műveletét. Az erdő és 
tengeri áttörésekre fektetett különös 
súlyt. Este 8 órakor, a mikor a 
csendőrök felállottak, jelezték Deák 
főhadnagynak, hogy Újlaki Vajda 
felöl jön Bihar Félegj házára. Újlaki
a temető felé vette útját s mikor törvényhatóságához átiratok, a melyek 
erről a csendőrök értesültek, a te
metőt teljesen bekerítették. Ki volt
adva a jelszó, hogy Újlakit élve-halva “ eg, melyben Mosonmegye törvény 
kézre kell keríteni I hatósága kissé elkésve bár, bizal-

Újlaki Zsigrnond fél 11 órakor álmatlanságát fejezte ki az újonnan 
temető melletti tengeri vetés bal kinevezett kormánynak és megtagadta 
oldalán át jött s bement a temetőbe.'0’ MnUónt
Ott az édes anyja sírjához ment, a 
hol leült pihenni. A hogy ott pihent 
a sötétben, észrevett egy csendőrt, a
mint a temető mellett lesben feküdt, hy határozatokat megsemmisíti és 

Újlaki azonnal revolverből rálőtt a egyúttal azt is elhatározták, hogy a
csendőrre, de golyója nem talált. A I megsemmisítést nem veszik ügye
csendőrök a lövésre zárt sorokban 
vonultak a temető felé. A gyűrű 
mindjobban szorult Újlaki körül s 
néhány perc múlva Újlaki látta, hogy 
elveszett. Ekkor betakaródzott a Ko
vács Mihály tói ellopott subába s az
édesanyja siiján szájba lőtte magát. I viteli hatósága 2H-án, hétfőn Bezerédj
A golyó 13 milliméterre hatolt be a 
szájába s Újlaki azonnal meghalt.

H  Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeutn. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 3-tól 5-i<? 
Vasárnap délelőtt 9-től 12-ig.

Országos Vásár. Augusztus 27 és 28-án 
Zomborban.

A ugusztus 27. Az ipartestületi dalárda 
hangverMennyel egybekötött tánCtnula’sága 
a várcslige'ben.

Országos vásár. Szeptember 3. 4. 5.
Szeptem ber 8. 9. 10. A v n .  országos 

iparegyesiileti gyiiléa Szabadkán.

— Uj albirák. A hivatalos lap 
mai száma hozza, hogy őfelsége 
Demeter Jánost, a szabadkai királyi 
törvényszéktől a szegedi táblához 
berendelt bírósági jegyzőt a nagy- 
becskereki járásbírósághoz Gramling
Kornél szabadkai törvényszéki jegyzőt hozott határozata ellen, mely szerint 
pedig a nagybecskereki törvényszék-; Lifschitz Gáspár főkántort véglegesi- 
hez albirókká nevezte ki. I tették, György Mór képviselőtestületi

— Nyugdíjba vonuló tanárok.
FŐgymáziumunk két derék tanára 
akar megválni az idén 'nemes hiva
tásától, az ifjúság tanításától. Mind
kettő élvezni akarja a hosszú és fá
radságos működés után az igazán 
jól kiérdemelt nyugalmat. Főgvmná- 
ziumunk e két tanára: Prokesch Ig
nác és Webel János. Mindkét tanár 
nyugdíj ügyében az augusztus 3 1-iki 
közgyűlés határoz.

— A szabadkai országos iparos
kongresszus. A szabadkai általános 
ipartestület tegnap rendkívüli köz
gyűlést tartott Pausits János elnök
lete alatt, amelyen a marcali ipar
testület átiratát tárgyalták A mar
cali testület arra kéri a szabadkait, 
hogy képviseletére szabadkai iparost 
jelöljön ki. E kérelem alapján a mar
cali ipartestület képviseletével Hor
váth Sándor helybeli kosárfonót bíz
ták meg.

— Baja az iparos kongresz- 
szuson. A bajai ipartestület elnök
sége, mint onnan Írják, felkérte dr. 
Rajk Aladárt, a város országgyűlési 
képviselőjét, hogy a szabadkai or
szágos iparos kongresszuson a bajai 
ipartestület képviseletében megjelen
jék. Dr. Rajk a képviseletet el
fogadta.

— Változás a szegedi üzlet- 
vezetőségnél. Váratlan változás tör
tént a szegedi üzletvezetőség veze
tésénél. Uhlaryk Béla főtelügyelő 
üzletvezető két éves eredményes 
működés után áthelyeztetett a deb
receni üzletvezetőség élére és szegedi 
üzletvezetővé Stelezel Frigyes főfel
ügyelő h. üzletvezetőt nevezte ki a 
kereskedelmi miniszter.

— A passzív rezisztencia. Még 
mindig egyre érkeznek be városunk

a passzív rezisztenciára vonatkoznak. 
Ma Mosonvártnegye átirata érkezett

az önként felajánlott adó beszedését 
és az ujoncozást. Közben azonban 
arról is tudomást vett az átíró 
törvényhatóság, hogy a kormány az

lembe. Az átirat ma érkezett meg 
törvényhatóságunkhoz, de hogy mi 
célból küldték meg, azt elfelejtette 
megírni Mosonmegye lörvbatósága.

— Gyámügyek elintézése. A köz- 
igazgatási bizottság gyámügyi felebb-

István főispán elnöklete alatt ülést 
fog tartani.

— A bajai eéllövész társulat 
ezúttal is hagyományszerüen ün
nepelte meg Szent István napját. 
Délben a lövész-kerlben diszebéd 
volt, amelyen Tury Mátyás főlövész- 
mester mondta az ünnepi beszédet. 
Délután kurucünnepély színhelye volt 
a lövészkert és a társulati tagok 
dijlövészete lett megtartva. Este a 
nagy teremben a bajai szép urhölgyek 
kuruc jelmezekben kuruc táncokat 
lejtettek. A kuruc világposta három 
diját Tary Bené, Fodor Margit és 
Kollár Vilma urleányok nyerték el.

— Házasság. Buchwald Herman 
helybeli kereskedő f. hó 29-én dél
előtt fél 12 órakor az ujsziváci izr. 
templomban tartja esküvőjét Weisz 
Teréz kisasszonynyal.

— Megfelebbezett véglegesítés. 
A szabadkai izr. hitközség képviselő- 
testületének vasárnapi közgyűlésében

tag a vallás- és közoktatásügyi mi
niszterhez felobbezést nyújtott be 
A felebbezés folytán, mint értesü
lünk, mozgalom indult meg a hit
község kebelében, hogy a felebbezés- 
ben foglalt indokok alapján a hit
község tagjai e tárgyban rendkívüli 
közgyűlés összehívását kérjék.

— öngyilkossági kísérlet. Az
egyenetlenkedő házastársi élet kese
rítette el Faragó Lajosné 111. köri 
szabómesternél annyira, hogy ma 
délután marólúgot ivott. A 22 éves 
fiatal asszonynak több Ízben volt 
férjével összeszólalkozása s a per
patvar ma újólag megismétlődött. 
Ezután szánta rá magát az elkese
redett menyecske, hogy a viszály- 
kodás elől a halálba menekül. A 
mentők még idejekorán kórházba 
szállít;:tták, hol a gyorsan alkalma
zott gyomormosás folytán állapotá
ban javulás mutatkozott.

— Az cbdiib áldozata. Megírtuk 
a napokban, hogy Szabó István 
csantavéri lakost, kin a víziszony 
jelei kezdtek mutatkozni beszállí
tották a helybeli közkórházba. A 
szerencsétlen ember egész máig szen
vedett mondhatlan kínok között. Az 
emberi szenvedésekhez szokott ke
zelő orvosok is a borzalom hangjain 
beszélnek a legkínosabb betegség 
lefolyásáról. A szegény Szabó István 
ma végre elcsendesedett, emberfö
lötti szenvedéseitől megszabadította 
a megváltó halál.

— Tüzesetek. Ma délelőtt a Kos- 
suth-utcai Vojnits Máté-féle palo
tában kéménytüzet jeleztek, amit 
azonban a kivonult tűzoltók nein 
állapíthattak meg, mert a tüzriasz- 
tást, csupán az erős tüzelés folytán 
kitóduló sürü füst okozta. Délután 
3 óra tájban a Bajai utón felcsapó 
lángokra tette figyelmessé a toronyőr 
tűzoltóinkat A tűz akként keletke
zett, hogy egyik bajai úti lakos az 
udvarán levő sertésólból akarta a 
balhékat ki pusztítani, s evégből szal
maréteget hintett az ólba, s a szal
mát meggyujtóttá. A felcsapó lán
goktól az ól teteje tüzet fogott, de 
idejekorán elfojtották.

— Holdas Antal az ügyészség
nél. A Rádics-féle betörés tettesét 
ma délelőtt a rendőrségtől átkisér- 
ték a kir. ügyészség börtönébe A 
legnagyobb értékű ékszerek vissza
szerzése végett, László Géza alka- 
pitány a legközelebbi napok vala
melyikén Grácba utazik, ahol a 
betörő azokat zálogintézetekben ér
tékesítette. így az összes kár, a 
melyet a nagyszabású betörés oko
zott, aligha rúg többre 500 koro
nánál.

— A cuintavéri-úti rablógyil
kosok. Oláh Simkó Istvánnak s bűn
társainak bűnügyében a pestvidéki 
törvényszék vizsgálóbirája szakadat
lanul folytatja a vizsgálatot. Most a 
letartóztatott rablóbandának Sza
badka és környékén elkövetett dol
gaira vonatkozólag folynak a kihall
gatások. Több mint ötveu embert, 
nagyobbrészt baromfi kereskedőt hall
gatott ki a vizsgálóbíró azokra a 
vakmerő rablótámadásokra vonatko
zólag, melyeket Kardvány Dávid s 
társai a szabadkai országút mentén 
elkövettek. A vizsgálat a nagyszabású 
bűnügyben körülbelül november havá
ban lesz befejezve s csak akkor 
kerülnek majd át a bünügv iratai, 
amelyek már eddig is több miüt 
500 ivre rúgnak, indítványtétel cél
jából a pestvidéki kir. ügyészséghez.

— Veszett macska. Nagy izga
tottságot okozott ma reggel a III. 
köri Pipa-utcában egy megdühödött 
macska. A járókelőknek ugrott és
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akit csak ért, megkarmolt. Három 
gyermeket már a rendőrségnél be
jelentettek s még a mai nap folya
mán a budapesti Pastauer-intézetbe 
szállítják őket. A macskát agyon
ütötték és boncolás végett átadták 
az állategészségügyi hatóságnak.

— Magrugtu a ló. Csik Mátyás 
32~éves kocsist, aki ma délután a 
VI. körben egy lovat vezetett, a ló 
halántékon rúgta. A mentők része
sítették az első segélyben. Állapota ' 
nem életveszélyes. !

— Ha jól és olcsón akarjuk szűk- ! 
ségletünket beszerezni, cipő, k a la p .; 
fin öltönyök, úri és női divat! 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac.

jegyeket
elszaKithatlan cartonből

b á r m i l y  s z ín b e n  é s  
a l a k b a n  k é s z í t ------

kladek és Hamburger
könyvnyomdája.

ségben.
— Saját tudósítónktól. —

Tegnap a Kassai Hírlapban „Hap 
ták helyett Vigyázz!“ cim alatt cikk 
jelent meg. amely arról szólt, hogy 
egy Rosenfeld nevű kiszolgált csendőr, 
aki most mint tartalékos van bevo
nulva, Habt acht helyett Vigyázz-zal 
vezényelt, amikor Borcic nevű had
nagy a legénységi szobába lépett. 
Erre a hadnagy állítólag összeszidta 
Rosenfeldet és ezredkihallgatásra 
vitte.

Ma reggel Í0 órakor megjelent a 
Kassai Hírlap szerkesztőségében Bor
cic hadnagy Sártory nevű hadnagy 
társával és a szerkesztőt keresték. 
Seress Imre mutatkozott be és a 
hozzáintézett kérdésre kijelentette, 
hogy ö vállalja a. felelősséget a teg
nap közölt Borcic nevével össze
függő hírért. A hadnagy erre állitó- 
lap igy szólott Seresshez:

— Hogy meri maga az én neve
met kiírni anélkül, hogy odatenné ur ?

Ezzel a szerkesztőt arculütötte. 
A szerkesztő a hadnagyot vissza
vágta, amiből dulakodás támadt, 
miközben mindketten a földreestek.

Mikor Seress azt látta, hogy a 
hadnagy kardot ránt, revolvere után 
nyúlt és a hadnagy vagdalkozására 
elsütötte fegyverét. A golyó Borcic 
hadnagy kardszijáról visszapattant. 
A nyomdaszemélyzet a dulakodásra 
bejött a szerkesztőségbe és látva a 
dulakodást, segítségére sietett a szo
rongatott szerkesztőnek és eközben 
egy Klein Lipót nevű nyomdász egy 
festékes dobozt vágott Borcic fejéhez.

Ebben a percben Sartory hadnagy 
a ki Borciccal együtt jött a szer 
kesztőségbe, társa védelmére maga 
is kardot rántott és Klein hasába 
döfte. Időközben értesült a rendőrség 
a verekedésről és csakhamar értesí
tették a mentőket is, a kik sietve

jöttek a helyszínére 'és sikerült a 
feleket szétválasztani. Kleint és Bor- 
cicot kórházba szállították. Klein 
sebe életveszélyes, Borcic könnyebb 
sérülést szenvedett csak. Seress szer
kesztő fején és kezén kapott több 
kisebb vágást.

Az eset városszerte nagy izgalmat 
keltett. Az újságírók ma délután 1 
órakor ülésre gyűltek össze, hogy 
tanácskozzanak az ügygyei szemben 
követendő eljárásról.

T Á V IR  Á T O K .
Az orosz alkotm ány.

Péter vár, aug. 22. A Laffan-ügy- 
nökség jelenti: Tegnap éjjel 13 kiváló 
szabadelvű embert, köztük 2 p<'ve- 
térni tanárt letartóztattak. A letar
tóztatás oka, hogy annak gyanújába 
keveredlek, hogy a birodalmi duma 
választása alkalmával nagy agitációt 
akartak szervezni szabadelv ü jelöltek 
érdekében.

Varsó, aug. 22. A birodalmi du
máról szóló cári ukáz elkeseredésnél 
más hatást nem keltett, A közönség 
oly kevéssé érdeklődik iránta, hogy 
a külön kiadásokat, melyek róla szól
tak, nem is vásárolták; a kérdést 
még megvitatásra sem tartják érde
mesnek, legfeljebb megvető vállvono- 
gatással beszélnek a dumáról és a 
manifeszturnról.

; Pétervár, aug. 23. A rendőrség 
j tegnapelőtt a Pétervár közelébenI
, fekvő udennaja nevű nyaralóhelyenI . : -
; letartóztatott tizembert. A letartózta- 
; toltak között van Miljukov történetíró 
i és publicista. Brand mérnök és tanár, 
j több más iró és mérnök.

A svéd-norvég konfliktus.
Krisztiánia, aug. 22. A norvég 

i kormány ma értekezletet tartott.
| Hir szerint a kormány azon a véle- 
1 ményen van, hogy a svéd kormány 
kérdésére azzal kell válaszolni, hogy 
kérjék meg Svédországot, hogy fo
gadja el a birodalmi egységre vo
natkozó alaptörvények megszűnte 
tését és járuljon hozzá tárgyalások 
kai az unió-kérdés üdvös megoldá
sához.

A háború
Portsmouth, aug. 22. Witte meg

cáfolja azt a hirt, bogy Roosevelt 
elnök azt javasolta, hogy a függőben 
lévő vitás pontok eldöntésére válasz
tott bíróságot küldjenek ki. A felek 
elkészítették a jegyzőkönyveket, a 
melyeket a mai béketárgyaláson köl
csönösen előterjesztenek.

Berifu, aug. 22. Portsmuthból je
lentik a Lokalanzeigernek: Azt hi
szik, hogy a keddi konferenciát a 
jegyzőkönyv nagy terjedelme miatt 
szerdára halasztják s ezen a napon 
a konferencia végleg széjjel megy. 
Beszélik, hogy Roosevelt meg fogja 
ujitani azt az indítványát, hogy Ja
pán Sachalin-szigetet a hadikárpót
lásnak megfelelő összegért az oro
szoktól vásárolja vissza.

Egy intendáns szökése.
Eszék, aug. 22. Nusic Braniszláv, 

az újvidéki színtársulat intendánsa,

Szerbiába szökött. Nusicot az igaz
gatóság több szabálytalanság miatt 
felfüggesztette. A színtársulat ideig
lenes vezetője Dobrinovics, a szín
társulat komikusa. Nusic intendáns 
szökése nagy feltűnést kelt, mert 
Nusic a legtehetségesebb szerb színé
szek egyike.

Daltársulatok versenye.
Zirnony, aug. 22. A pancsovai 

dalegyesület állal rendezettt verseny
ben I 1 jelentkező daltársulat közül 
kettő visszalépett. Kilenc versenyző 
közül az első dijat (ezüst babér
koszorú) a temesvár-gyárvárosi zene- 
és dalegylet, a másodikat (ezüst 
kürt) a Vevac nevű pancsovai dal- 
cgylct, a harmadikat (ezüst kehely) 
a Frohsinn újvidéki daltársulat nyerte 
el. A verseny késő éjszaka ért vé
get, A monstre hangversenyen ösz- 
szesen 23 dalegyesület vett részt.

TANUGY.
Értesítés. A belterületi községi 

elemi iskolákban az 1905—90G. tan
évre szóló iratkozások szeptember 
hó 1., 2., 4., 5. és 6. napjain, napon
kint d. e. 8 11 és d. u. 3—5 óra
között eszközöltetnek. A rendes ta
nítások szeptember hó 9-én kezdőd
nek. Az ismétlő-iskolái iratkozások 
ugyancsak a fenti napokon eszkö
zöltetnek.

Beiratások. A helybeli izraelita 
hitközség iskolaszéke ezennel köz
hírré teszi, hogy az izr. elemi nép
iskolában a beiratások az 1905—6-ik 
tanévre f. évi augusztus hó 30. és 
3l-én, továbbá szeptember hó 1. és 
3-ik napjain d. e. 8—12 óráig fog
nak teljesittetni. Dr. Csillag Károly 
ísksz. elnök, SalverSamu isksz. jegyző.

| A H Á R E M N Ö .
J I r ta :  Dugovich Imre. 10

Olga tekintete a feléje rohanó 
lángtengerre meredt Most a távol
ban uj lángözön csapott az égnek 
esett vissza a földre, és ömlött szét 
a földöm egyre szélesebb, óriásabb 

■ mederben. Olga remegni kezdett a 
! fenségesen rémséges látványra. Kál- 
I mán mellette állt, s a leány reme- 
I gését észrevéve, mintegy bátorításul, 
beszélni kezdett:

— Lássa grófnő, ez a mi külön
legességünk. Mi itt az alföldön nem 
emberekkel hajtatjuk föl a vadat, 
hanem magával a természet elemei
vel. Hanem azért nincs mitől félnie. 
Jöjjön kérem a társaság után, mert 
tiz perc múltán százával ejtheti el 
a vadászzsákmányt. Csak igy gyalo
gosan menjünk. Ha a szél szeszélyes- 
kednék s olyan helyre csapná a láng- 
tengert, ahova gyalogszerrel nem ér
hetnénk el, akkor majd lóháton fu 
lünk versenyt a lángözönnel.

Olga még mindig nem ocsúdott 
föl meglepetéséből. Néhány lépést 
tett, s azután ismét megállt.

— Grófnő, biztatta Kálmán, amit 
lát, abban semmi különös sincs. 
Minden évben le kell égetni a nádast, 
s ez itt nálunk, igy husvéltáján, olyan 
megszokott dolog, akárcsak a szántás.

Még egy biztatás, s Olga grófnő 
bizonytalan járással kisérte Kálmánt 
az előre siető férfiak után. Minél 
közelebbb értek a nádashoz, annál

siketitőbb lett a lángözön zúgása, 
mely néha-néha mint a tűzhányó 
kráterének tüze csapott föl az ege
kig, verte szét a füstfelhőt s világo
sította meg felragadott tüzcsóváival 
a magasságot. Ilyenkor a kisebb na
gyobb szárnyasok rémülten sipogó, 
hápogó, vijjogó százait láthatta meg 
a vadász. Mikor azután a magasban 
kialudtak a csóvák, a lángtenger 
rohanó zúgását, mint a levegőben 
röpködő ismeretlen lények vijjogása 
kisérte a menekülést kereső szárnya
sok zaja.

A nádas széléhez érve egy kis 
menyét, néhány nyúl rohant el lábaik 
előtt. Az előbbre álló férfiak lövöl
dözése jelezte, hogy akadtak már 
zsákmányra. Most két fehér agár 
kergette Kálmán és a két grófnő 
felé a nádas ravasz lakóját, a rókát. 
Lehetetlen lett volna elhibázni, de 
egyik sem nyúlt a puskához. A va
kon rohanó róka közelükbe érve lett 
csak figyelmes s fordult rémülten a 
tanya felé, de erről az oldalról meg 
az agarak szorították vissza. A másik 
percben a megrémült vad visszafor
dult az égő nádasba, hogy üldözői 
elől a tiizhalálba menekedjék.

Ezen a részen most már nem 
maradhattak meg a hőségtől. Kálmán 
elővezettette a lovakat, s az egész 
társaság előre vágtatott hogy a ná
das távolabb eső részein űzhesse 
szenvedélyét. A két grófnőnek eszébe 
se jutott, hogy válIáikról fegyverei
ket leemeljék. A vágtató társaság 
úgy tűnt föl a lángtenger fényétől 
vörösre festett, s az apró denevérek
hez hasonló, elégett; sásfoszlányoktól 
telitett levegőben, mint a gyeneha 
tüze elől menekülők kis csapata. Á 
nádasnak messze eső túlsó szélén, 
egymástól bizonyos távolságban, egy
másután gyultak ki a lángoszlopok.

Öt percnyi vágtatás után megáll
hatott a társaság. Hátra fordultak. 
A lánglenger már beláthatatlan terü
letet árasztott el. A menekülő vada
kat lóhátról ejthették el. Most az 
égő tenger szélén a boszorkányszél 
tüztölcsért csavart fel a magasba, 
ahol egy vijjogva repülő réti sast 
kapott el. A hatalmas állat égő 
szárnyakkal hullott végig a tölcséren 
le a tüztengerbe. Néhány perc múlva 
itt is tűrhetetlen lett a hőség. Vág
tattak följebb, s álltak meg ismét, 
hogy a gyehennától űzött vadak fé
lelmének egy egy lövéssel vessenek 
végett. Máté ritkán lőtt, de ha lőtt, 
mindig nemes viziszárnyas hullott 
eléje, azok közül való, aminők most 
már csak régi vadászemlékekben él
nek a Bácskában.

Folyt. köv.
— • m m m m b  •  n r r j . r _ - . i im  1W — IM U I—

felelős scerkttuztö:
ö  u e  o  Y i  c  n  i  ar k e 

Laptalujdouosok : AZ A L J F I T  é  K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

________ telefon szám : 62.________

Nov. 1-jére
ö t  s z o b á s  m o d e r n

k e r e s t e t i k ,  — lehetőleg föld
szintes ház legyen

i W  kerttel.
Ajánlatok a kiadóhivatalba 

köretnek.
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KIS HIRDETÉSEK. VI. kör, <’ matt-utca
m Mdrn szó 3  m ié r  Vnatnf betukbSi © , egy nagykiterjed síi u tcára néző
í l i  é r  Lct'kiwebb hirdet** 3 0  f i l l é r  j

forgalmú női kézimunkaforgalmú
LArnuk/nlÁa gouveriroeásaal, elutazás 
Bvl I 'fcvUvu végett, minden elfogad
hat nron eladó. Bővebbet a kiadóban.

Wesselényi-utea 298-ik szál
alatt egy újonnan épült háe több lakással 
égvén int, esetleg ak egész ház is bérbe 
adandó vagy eladó. Rézsűk Kovács Boldizsár

Uhuin hqr/ Füszerkereskedésnek vagy 
UlílUV Ildin ko csmának igen alkalm as 
ház, mely áll 2 sz ba, konyha, pince és 
szükséges mellékhelyiségből, ju tányosán 
eladó. Bővebbet IV. kör, Párdics-utca 348. 
azáin al tt.

V 'lf’t'Á Ia ‘1VIVa 1t figyelmébe. T anuló  f ül 1 ü lbílIljOR leán y t keresek  hon 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó V I. kör, Tompa-u.

Intelligens úri házban
lálá»ra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban*

Kereskedelmit végzett ö f ’ S
az iróg pen is te'jes jártassá  gal bir, bár- 
m ii’ rodai alkalm azást kere . Cim a ki
adóin v u lb an .

I M í a r h / W  k ö ’el e&y nagyobbb udvari 
I vliV-l HvAJ helyiség, mely alkalmas 
ipartelep iek kerestetik. Óim a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket
regéuyefeet és zenemüveket az Antikvá
rium  könyvkereskedés Szabadkán  szent
ben a gj m nasium m ul. A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely fő rak tárt Nikotin 
men eb egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak í i kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
köfivM ár havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á r  min könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Szab dka és Vidéke Takarék 
pénztár K.-t.

M e g h ív ó .
A Szabadka és Vidéke Takarék- 

pénztár Részvénytársaság f. évi szep
tember hó 4-én d. e. 9 órakor saját 
helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényesek tisz
telettel meghivatnak azon megjegy
zéssel, hogy — miután a f évi au
gusztus hó 20-ára egybehívott köz
gyűléshez a tagok határozatképes 
számban meg nem jelentek — eme 
közgyűlés, az alapszabályok 58. § a 
értelmében, a megjelenő tagok szá
mára való tekintet nélkül határoz.

Szabadka, 1906. augusztus 21-én.
Az igazgatóság.

Tárgy: Az alapszabályok 5. §-ának 
- - a  részvénytőke 4OÜ.000 koronára 
leendő felemelése folytán szüksé
gessé vallott — módosítása.

Árlejtési hirdetmény.
A sándori gör. kel. szerb hitköz- 

község árlejtést hirdet a lelkészi és 
iskolai lakásnak, továbbá az iskolának 
javítási munkálataira. Az árlejtés f. 
é. augusztus 27-én vasárnap délelőtt 
7 órakor lesz megtartva a szerb is
kolában. A kőműves, asztalos és ács
munka 463 K 26 f-re van becsülve. 
Akik a munka elvállalását óhajtják, 
jelenjenek meg a kitűzött helyen és 
időben.

Szabadka, 1005. augusztus 20.
Egyházi Választmány.

h á z
szabadkézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

A  S z é e h é n y  1 -té r e n

fürdőszobával
esetleg istállóval

n o v e m b e r  1-től k ia d ó .
Tudakozódni lehet Vl-dik köp, 

Széchenyi tér 99. sz. alatti Kemény
féle fiiszerüzletben.

Nagy üzlethelyiség
A honvéd-laktanya mellett 

egy  négyszobás
a  B a t t l i y A n y - u t e á b n n  (J  V" I “ I 3 .  k  < í  S

Cim a kiadóhivatalban.

A  f ő t é r h e z  k ö z e l

m elléklielyibégekkel SÍPOS 
KÁRÓL 1 házában nov. l-re 

kiadó.

keresek november l-ére.
Cim a kiadóhivatalban.

•v. •. '• ■ ■ " ■ :

Két elegánsan
BÚTOROZOTT SZOBA

e se tle g  is tá ié v a l,
a K o s s u t h -  u t c a  k ö z e i é b e n

■^azonnal fladd
Bővebbet a kiadóhivatalban.

E la d ó  sző lő .
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7'/2 kapa

halasi szőlő
főképen olasz rizling és csemegével 
beültetve és teljesen karózva, rajta 

egy lakházzal és budarházzal,

szabad kézbő eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

■ »
i‘sr-•• r

Üzlet k iá r u s í tá s !

j u t á n y o s  á rb a n
fe lv é te tn e k  a

Bácsinegyei felvétetik.

Képes Naptár
kiadóhivatalában :

KLADEKés HAMBURGER
könyvnyomdája

Szabadkái?, edény-piac

G yüm ölcs ésrri rrszóló
csomagolópapír
gyári árban

kapható

KladeX is Mambnrger
könyvnyomdájában.

NagyT

Értesítem a t. vásárló közönséget, 
hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részbenI

SB minden elfogadható
bo It l i  e  1 y i s é  g ,  árban kiárusítom.
mely esetleg két üzlethelyiségnek is ' A raktár áll: Szövet szoknya, blouse,

„ i i  „ i _____  __________ l * l  »• , • 'alkalmas,
l. Kör, ESWos-ö., a jdeakgi Egy Védi

karton, zephir, batist, mos- esszövat- 
pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és 
kötények, továbbá szövet, mosó és 
batist kelmék, melyet méter számra

n o v e m b e r  1 - t ő l  k ia d ó .  Ps igen olcsón elárusítok. A n. é. kö- 
Bővebbet ízönség b. pártfogását kérve, vagyok

dr. S zu d á rev ich  B enedekiI
ügyvédnél. j

tiszteleti? 1

j 'a r a g ’ó  V í.
(Edény piac.)

Lakás kiadó.
é t  d e á k 2 szoba, konyhae g y  s z e r b  u r i  c s a lá d n á l

t e l j e s  e l l á t á s r a
— Cziine lapunk kiadó-' s  1 - t Ő i  JtC.iH.cLC-

hivatalában.

p s n e z e  s tb .

V. kör, bajai-ut 282. sz.

L ak ato s m űhely  átvétel!
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

atkái Fülöp fajos féle

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

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

Elvállalunk továbbá 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 jutá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

Bory B éla é s  M am uzsich Kálmán
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger ▼illamerőre berendezett könyvnyomdájában.




