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Egy kis bunyevác háború. 
- Kire fütyül Vojnich báró ? — 

(Saját tudósítónktól.) Az uborkaszezon 
mindenütt savanyu, legsavanyubb azonban 
az olyan (helyeken, ahol ellenzéki politikát 
kell csinálni, anélkül, hogy az ellenzéki poli-
tikának talaja lenne. Az ilyen helyeken az-
után az ellenzéki előőrsök -mezében kényte-
lenkedők mohón vetik rá magukat a legki-
sebb jelentőségű esetekre, 'félfüllel hallott 
l>eszélgetés-eket nyújtanak ki szenzációs cik-
kekké és abban a meggyőződésben hajlanak 
nyugalomra, hogy az időnként légberöpitett 
kacsákkal sikerült nekik megbontani a mun-
kapárt -tömör egységét. 

/Egy ilyen erősen uborkas-zezonszerii szen-
zációt tálalt fel tegnap délután egyik szabad-
kai lap abban a hírében, amelyben leirja egy 
állítólagos elmaradt sörözés történetét s a 
melynek csattanója, bogy Vojnich Sándor 
báró országgyűlési képviselő egy iPucka-iKa-
szinóbeli társas beszélgetés során azzal tor-
kolt le egy bunyevác -t-anitót, aki az iskola-

' egyesül-et sorsát szorgalmazta, hogy — fü-
tyül a bunyerácokra ... 

Bár az első pillanatban tisztán áll min-
den komclly ember előtt, hogy a bunyeváeok 
komoly elemeivel mindig a legszebb -egyet 
értést fentartó Vojnich Sándor báró ezt a 
kijelentést, ugy hogy az ellenzéki iap béke-
bontó céljához képest beállította, egyáltalán 
nem teliette, de nem telhette azokat a kiijelen 
téseket, melyeket cikke további során laptár-
sunk a munkapárt elnökének és a szabadkai 
képviselőnek szájába ad, mindazonáltal sza-
badkai tudósítónk a cikk -megjelenése után 
felkereste a szóbauforgó tanítót, aki bár ne 
vének elhallgatását kérte, készséggel adta 
elő tudósítónk előtt az eset hiteles történetét. 

Vojnich Sándor báró mint Szabadkán 
tartózkodása alatt rendesen meg szokta ten-
ni, vasárnap délelőtt is ellátogatott a Pucka-
Kaszinóba, ahol jelenvolt párthíveivel való 
beszélgetés köziben felkereste őt a szóbanfor-
gó tani tó. 

— Megengedi méltóságos ur, bogy egy 
kéréssel terheljem, kezdte a tanító a beszél 
getóst. 

— Csak politika ne legyen benne, — kö-
tötte ki mindjárt -bevezetőben a báró. 

— Arra kérnénk a méltóságos urat, hogy 
szíveskednék megsürgetni a bunyevác isko-
laegyesület alapszabályainak jó ráhagyását. 

— (Mondtam kérem, bogy politikát ne hoz 
zanak ide. Ez nem a bunyeváeok kérelme, 
hanem az ellenzéké. , 

— ,Ez nem politika, erősködött a tanító, 
hanem kultura. 

— Ott alhol ön vau ós Pájó, ott nincs kul-
tura, hanem csak politika van. 

— És itt, mondotta -munkatársunknak a 
tanitó, mondhatta a báró a vita hevében, 
hogy fütyülök önökre, vagy az ellenzékre, 
de semmiképen sem azt, hogy fütyül a bu-
nyevácokm, 

-Nyomban ezután pedig hozzátette a báró. 
— Ne értsenek félre engem. Én ebben az 

egyesületiben semmi liazaellenes dolgot nem 
látok, ha jónak látják az illetékesek, ám 
hagyják jóvá, nem bánom, de senki engem 
meg nem győúhet arról, bogy az amit a ta-
nitó ur és Kuluncsics Pájó az egyesüllettel 
akar, az nem politika. , 

zéki szenzáció, melynek közismert célja, bogy 
dinamitot helyezzen el az -alá az egyetértés 
és megértő tisztelet alá, mely Szabadka bu-
nyevác polgárságának zömét és annak kép-
viselőjét egymáshoz fűzi. 

Az akna elhelyezés nem sikerült. Nagyon 
messziről felismerhető csiszolatlan bomba 
volt, amelyre nemcsak Vojnich báró, hanem 
maguk az esetleges ellenzéki bunyeváeok is 
fütyülni kénytelenek. A munkapártiak pedig 
egész bizonyosan fütyülnek. 
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lA P.ucka-iKaszinóbeli -társalgás további 
folyása természetesen ugyanolyan 'hitelesség-
re tarthat esak számot, mint az a nagy mon-
dás, amelyből kisded ellenzéki tőkéjét akarja 
kikovácsolni az ellenzéki lap. Vojnich báró-
nak azt a mondását, hogy most dolgozunk a 
kerületek beosztásán, egyi-k szabadkai lap 
ugy adja vissza, hogy a báró — osztogatja 
a kerületeket. Abból, hogy a báró -azt mon-
dotta: a szamzókörök téres beosztását most 
igazit ja helyre a városi hatóság, azit olvas-
ták ki, bogy a szegedi szőlőket átcsatolják 
Jqniga kerületéibe. 

Félfüllel és egész rosszakarattal hallott 
beszélgetésekből ime igy alakul ki egy ellen-

Uj hadüzenet a párbajnak 
— Megalakult az Országos Párbajellenes 

Szövetség. — 
(Saját tudósítónktól.) A párbajellenes 

küzdelemben korszakos fordulatról, az egész 
országra kiterjedő hatalmas akcióról adha-
tunk számot. -Az egész országra való szerve-
zettel Országos Párbajellenes Szövetség ala-

1 -a magyar társadalom és közélet legkivá-
lóbb vezérféríiaina-k részvételével. Az akciót 
energikus munkával, ön (feláldozó buzgóság-
gal készítették elő s -most már annyira meg-
érett az ügy, 'hogy legközelebb kilépnek a 
nyilvánosság elé. Polgári önérzetünk minden 
büszkeségével és szeretetével köszöntjük azt 
a mozgalmat, amely most indult hódító út-
ra, hogy a pűrhajózást teljesem kiirtsa, e de-
formálódott középkori intézménynek magvát 
veszejtse a magyar földön. A most alakuló 
Országos Párbajellenes Szövetség hófehér 
obegóját a közélet és a társadalom legkitű-

nőbb iférflai: birák, tanárok, orvosok, lelké-
szek, tudósok, kereskedők, polgárok emelik 
magasra és fennen lobogtatják. Ez nem lesz 
félárbocra eresztett gyászos -lobogó, amellyel 
a régi párba jel lenesség a vi-vóteremben el 
esetteket siratta. Itt kemény és nagy akciók 
fogják megmozdítani, pártoló hullámzásra 
nógatni a tömeg-tengert. Az Országos Pár-
bajellenes Szövetségnek — értesülésünk sze-
rint — ez a programja: 

1. Tekintsék -a tagok a párviadaléi lenes 
kitartó és erélyes küzdelmet közvetlen és 
legfontosabb feladatuknak; 

2. azok a -tagok, akik egyúttal törvény-
hatóságok, ügyvédi kamarák, más hasonló 
testületek tagjai is, eszközöljék ki, bogy tes-
tületeik tömegesen kérvényezzék a párviadal-
ban való életveszélyeztetós, testi sértés és 
emberölés közönséges bűncselekménynek való 
minősítését, egyelőre novelláris uton, mig a 
büntető kódex elkészül; 

3. kezdjenek akciót arra mózve, bogy a 
katonai becsületügyi eljárásban a becsület-
be! i ügyeket párviadal kizárásával intéz-
zék el; 

4. igyekezzenek a tagok minden rendel-
kezésükre álló eszközök felhasználásával a 
társadalmi szervezetek, egyesületek kebelé-
ben a párbajellenes felfogást terjeszteni; 

5. szervezzenek a tagok becsületügyi, il-
letőleg békebiróságokat s a meghasomlott 
feleket buzdítsák, ihogy ezek elé vigyék ügyü-
ket; 

6. eszközöljék ki a tagok, bogy a fővárosi 
és vidéki egyesületek évenként párbajellenes 
napot tartsanak, 'hogy ez állandó és megujuló 
demonstráció utján a párbajéilenes gondolat 
népszerüsitődjék. 

Az uj párbajellenes szervezet munkájú-
iul! elhallgat a teoretizálás. Ennek a pro-
gramnak minden pontja gyakorlati jellegű 
és teljes akció, melynek — hisszük és kíván-
juk — okvetlenül meg lesz a hatása. 

Ám a szövetség e programpontoknál nem 
áll meg munkájában, tisztelet remél tó fér-

fiassággal elmegy a végső konzekvenciáin?' 
Kimondja azt, hogy a szövetségnek nem le-
het tagja, aki párbajt vív. De kimondja az! 

i.s, — ami a legfontosabb — ihogy teljes er-
kölcsi tekintélyével és hitelével fedezi és má-
léje áll annak, aki ügyének párviadal 
való, úgynevezett lovagim elintézését we9' 
tagadja. 

Ez a leghatalmasabb csapás a párbaj®' 
Ezen az achillesi sarkon lehet halálos s/bet 
ütni a párviadalon. Mert föltesszük a cégé®-' 
párbajozókról -azt is, hogy csupán azért f° 
gadták el a -kihívást, vagy provokáltak 
mert féltek, hogy kisded világuk gyáván^ 
tar t ja őket s arra gondoltak: mit szól mai' 
hozzá a kutyaibagosi kaszinó, ha nem Parh ' 
józnak? Az uj szervezet tehát kiirtja a ki-
mutatást s eltünteti az álszemérmet: a 
bajok .dédelgető melegágyát, Amint a 
vétség megkezdi munkáját, tán mcgil 
végre magyar földön i.s a l é l ekha rango t 3 

párbaj fölött. 
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AZ IDŐJÁRÁS. A meteorológnj 
tézeit jelentése szerint: Változékony 
ható, helyenként eső vagy zirátátokkalA' 
gönyprognózis: Változékony, enyhe, >''' 
csapadék, zivatar. Déli hőmérséklet 22.ÁI 

- Tisza István gnf köszönete. A / 
ga-dalmi templom ünnepsége alkalm®U 
banketten egybegyűlt ürnep'lő t á r s a s t / , 
sa Izsó dr. indítványára táviratban 
te Tisza István grófot. A -miniszterei* / 
üdvözlésre az alábbi köszönő sorok;101 

te Bokor Pál helyettes polgármester 

Igent isztelt urai! 
Fogadja és tolmásolja kérerra r 0 / 

dal mi templom a lap övének leiéi'-
mávál összegyűlt ümeplő közönig - l o 3 
megtisztelő -megem-lkezés'ért luíis k 0 > ' 
netemet. 

Igaz tisztelettel vgyok ikész zog0ja-
Tisa . 

— A király nyaalása. Bécbő.-
A most már végleg negállapitítt F ^ ^ n p 
zések szerint a kiráy .szambató'. e

 v0. 
27-én reggel nyolc áfakor u d v í T * 0 ' 0 / ] ^ 
unttal utazik nyári tartózkodása 4sC 

ahová délután félketőkor érkeik , 
A BUDA 

Az Otthon-kJr Justh ele«- A ,nyí 
A* 
•IR 
V® 
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pesti Otthon kör ra délután válas^®0 

ülést tartott, amely-n foglalkozott && 
incidenssel, amelynk előidézőé 

Jástk 
volt. Jiuslh Barth Miklós ürülékén/ • . „yii sárnapi leleplezése xl.ka-1 mával ugy "j^ni 

kozott Rákosi Jenről, hogy ha / 
próbál, meg a'kadátozza, meTt n , 0 k ' j Rá-
kosinak — igazán incs oka itt besz«- ^ 
kosi többek közt a Otthonnak is e 

a kör nevében kozorut is tett az 
Az Otthon m-a Kóor Taiinás iró in-ditv 

'tr 
J®' 

ra kimondotta, hety az Otthon nevébeP 

lent meg Rákosi Jenő az ünneps®/ $ 
Justh Gyula Hámdását az Otthon 
utasítja, Rákosit pdig b i z a l m á r ó l b iz t 0 ^ 

— Apponyi Ubert Suttner 
Apponyi Albert jróf a „Zeitében 3 ^ f 
ffot irt az elhunyt Suttner bárónő® • 
lyet igy fejez be * 

— Nem ha-coiliat már az 
nagyasszony. Mi akik túléltük, wjrií1 te 
lan hilséggel é- tisztelettel ál l j"k

 l)Pri 
sirgödröt, amely a legnenu^bb , ji^, 
vet fogadja maróba, de egvutt-al t 0 % 
lárd elhatározással állunk itt, » fe 
építjük müvét abból a célból, b o g / / 
nemzedéknek még szilárdabb, meg 


