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A magyar gazdák
veszedelme.

N ém etország kereskedői és 
ipari osztályában nagy a for
rongás. Egy súlyos m erényletet 
követtek el az ottani .fogyasztó 
közönség
a m indenn
a húsét, a kenyérét, a sörét, . . „ . ,
m egdrágilották még a takar- ^a n1’ ,.er<IJS ,̂i eni’ kogy 1 
máiiyféléket is. Egymást érik a ô n . n övekvö szervezett prole- 
tiltakozó népgyülések, melyeken tán á tu s  pitén sikerrel védekez- 
állást foglalnak a m estersége- | “ essék.
sen előidézett drágaság ellen s Ez mind igen szép dolog, de 
a szónokok kím életlen szavak- sajnos, ami a ném et gazdának 
kai tám adják azt a rendszert, üdvére válik, az csapás lesz a 
amely lehetővé tette, hogy egy m agyar gazdára nézve. Magyar
osztály és foglalkozási ág elő- ország A usztria u tán Németor- 
nyére m egdrágítják a birodalom szagba szállította a legtöbb me-

ellen. M egdrágították I *?an  uralkodó rendszer az ottan  
api élelmiszerek árát, dzseíltiyt, a junkereket, i föld

. . . .  . . .  hl rl nlrn^nlrti I óq erei *7/4 *í Lot lómn

lakósságának élelmezését.
Ami pedig ezt a drágaságot kan  szarvasm arhát, árpát, bir- 

odaát N ém etországban előidézte kát, gyüm ölcsöt s nyers börö- 
az a legújabb keletű védvám os két. Ném etország télé irányított 
irányzat, mely diadalra is ju 
tott a  kereskedelm i szerződés 
keretében. N ém etország ugyanis 
m ost kötötte meg az ö ssz e s■ nak a nagyobbik felétől a jövö 
európai államokkal a kereske- évtől kezdve vegyenek búcsút 
delmi szerződéseit s m ihelyt a m agyar gazdák. A jövö év 
ezek életbe lépnek, gyökeres tavaszán  lép életbe az uj k e res- 
változáson megy keresztül a né- kedelmi szerződés s mi meg fő
m et birodalom  felé irányított |gunk  szűnni N ém etországba
export. A kereskedelm i szerző
dések gyökeres újítása ugyanis 
abban áll, hogy rendkívül m a
gas védvám m al sújtja  a legtöbb 
m ezőgazdasági cikket, úgy, hogy 
azoknak bevitele sok tekintet
ben csaknem  lehetetlenné van 
téve. Azt a célt akarják ezzel 
a ném et intéző körök elérni, 
hogy Ném etország m ezőgazda
sága lehetőleg kizárólagosan fö- 
dözze a belföld szükségletét s
a külföldi áruk most a mező-1 zögazdasági fölöslegünk jelen-1 kowyth biró üdvözölte Kossuth Fe
gazdaságnak ne csinálhassanak 
konkurrenciát. Ezáltal a ném et 
földbirtokosok és gazdák föld 
jük term éséért jóval m agasabb, 
20 40 százalékkal jobb árakat
érnek el. Ez az érem  egyik ol
dala. A másik, a sokkal kirí
vóbb az, hogy az élelmiszerek 
ára ném et földön 2 0 —40 szá
zalékkal fog felszökni. Ezért üd- 
vözlik a ném et gazdák öröm 

mel az uj kereskedelni szer
ződéseket, viszont ezért lázong 
a szerződések elten a hkóssug 
túlnyom ó többsége, amely nem  
agri k ült urából él.

Így akarja a N ém ebrszág- 
ottani

Mint már mai számunkban jelez
tük tegnap este utaztak a képvise
lőház, Szabadka és több vidéki kül
döttség tagjai Szabadkáról Zomborba. 
Már útközben is megkezdődött az 
ünneplés.

A fo g a d ta tá s Bajmokon.
A bajmoki vasút állomáson, mint 

tudósítónk írja, a képviselőház kül-
birtokosokat és gazdákat 'táino- " agyl ' ‘M ömeg fü8ad,‘a- A

6 fogadtatást a lelkes bajmoki ifjúság
rendezte.

zögazdasági term ényt, első so r

exportunk évente 200 millió 
koronát tett ki.

Hát ennek a kétszáz miliő

szarvasm arhát, árpát és búzát 
stb elfogadható feltételek mel
lett szállíthatni. Az árpa vám ja 
pl. két koronáról négy koronára 
em eltetett az uj kereskedelmi 
szerződésben. A szarvasm arháé 
pedig ötszörié nagyobb lesz, 
m int most. Nyilvánvaló tehát 
ezekből, hogy ném etországi ex
portunk teljesen tönkre lesz 
téve. fen y eg e t a hat forintos 
búza rém e, fenyeget, hogy me-

Zomhoi* ünnepe.

tékeny részét nem  fogjuk tu d n i! rencet. Kossuth lelkes beszédet tar-
elhelyezni. 1 inebret Jovánovits ügyvéd bu-

! nyevác nyelven tolmácsolt. Egy része 
a képviselőknek aztán a színházi 
díszelőadásra ment. A színház zsu 
tolásig megtelt a legelőkelőbb helybeli

Nem csak Zombor, az egész Bácska és vidéki közönséggel. A késő éjféli
ünnepe folyt le a vármegye szék- órákban még mindig hullámzott a 
helyén; mert a Bácska földje az, közönség az utcákon, hogy a gyö- 
ainelyen az első szobrot emelik az nyörü kivilágítást a főutcában szem
aradi vértanuk egyikének. Aradi vér- |ügyre vegye, szóval mindenkinek fe- 
tanunak nincs szobra sehol még, lejthetetlenek lesznek ezen üunepna- 
csak Zomborban. i pok, melyet Zombor városa a vértanú

Amint a vonat berobogott az ál
lomásra, felhangzott a kiáltás: éljen 
Kossuth. Ezután Patzauer Stefánia 
és Berger Ilonka a bajmoki nők ne
vében csokrokat nyújtottak át Kos
suthnak, aki megmondotta a várat
lan ünneplésért köszönetét.

A vonat ezután Kossuth, Justh 
és a többi képviselők éljenzése köz
ben robogott tovább Zombor felé.

A fogadtatás Zomborban.
Tegnapi tudósításunkat zombor; 

tudósítónk ma a következőkkel egé
szíti ki:

Az esti rendes 7.50 perckor be
robogott gyorsvonattal érkeztek meg 
a képviselőház küldöttei, 24 képvi
selő Justh Gyula és Kossuth Ferenc 
vezetése mellett városunkba.

Belül a várótermek, az indóház 
környéke, a perron tömve volt kö
zönséggel, kik kíváncsian várták il- 
lustris vendégeinket.

Midőn a jelzett időre berobogott 
a vonat, s a küldöttség kiszáll, a 
város nevében batinovits Pál főispán 
lendületes szavakban üdvözölte ven
dégeinket. Azután megindult a hosz- 
szu kocsisor a városba a hol Eern- 
bach Károly orszgy. képviselőnél ki- 
száltak. Fél 9 órakor a zombori 
függetlenségi párt fáklyásmenetet ren
dezeti a képviselők tiszteletére. A 
lakosság ünnepies hangulatban az 
az utcák és tereket egészen oku- 
pálta, hogy láthassák a gyönyörű 
ovatiot, mit a spontán nyilvánuló 
tisztelet és szeretet vendégeink szá
mára rendezett. 260 fáklya fénye 
világította be és tarkította utcáinkat.

A függetlenségi párt nevében Mar

szobor leleplezése által a helybeli 
és a nagyszámú vidéki lakosság ha
zafias érzésének istápolása céljából 
rendezett. Ez a szobor lészen nekünk 
mindenha október 6-án a gyász napján 
a kegyelet oltára, a hova elzarándo
kolunk és ifjúságunkat vezetni akar
juk, hogy a hazaöas lelkesedést 
merítsen csüggedés, a balsors per
ceiben!

A képviselőház részéről a Schwei- 
del-szobor leleplezési ünnepére a 
következő képviselők érkeztek meg 
a tegnap esti gyorsvonatai, Justh 
Gyula, házelnök vezetésével: Bakonyi 
Samu, Barabás Béla, Benyovszky 
Móric gróf, Benyovszky Sándor gróf, 
Gsányi Sándor dr. Drakulits Pál, 
Fgry Béla, Endrey Gyula, Fernbach 
Károly, Jeszenszky Ferenc, Kelemen 
Béla Koller Tivadar, Kossuth Ferenc, 
Laehne Hugó, Mihálovits Endre, Mu- 
kits Simon, Papp Elek, Piukovich 
Elemér, Pozsgai Miklós, Udvary Fe
renc, Varga Károly.

Szabadkáról: Bezerédy István fő
ispán, Vojnits István báró, Biró Ká
roly dr. polgármester, Purgly Sándor 
dr, törvényhatósági bizottsági tag 
érkeztek hozzánk.

A mai ünnep.
A Kossuth Lajos utcán végig 70 

zászló jelzi az útirányt a szoborhoz. 
A város összes fiivatalos helyiségei, 
úgy a magán hazak mint az egyletek 
és testületek épületei is zászlódiszben 
vannak. A Kossuth Lajos utca, a 
megyeház előtti szabadság-tér, a 
Deák és Erzsébet körút zászló dísz
ben pompázik. A szobor előtt két 
igen csinos, nemzeti drapériával dí
szített sátor áll, oldalain az ország, 
a Schweidel család, megye és a 
város cimerpajzsaival ékesítve. A 
vármegye palotája nemzeti színbe 
burkolva, a városháza zászló díszben, 
ahová a szem tekint jól eső érzés
sel a trikoloron pihenhet meg. Az 
egyes testületek részére kijelölt he
lyek tetszetős kordónnal elzárva, 
melyeknek póznáin zászlók lengenek. 
A szobor körül négy, bíborba vont 
arany lándzsás póznán zászlók len
genek, melyekhez körül van erősítve 
a szobrot eltakaró lepel. A szobor 
melynek keretét a megyeház előtti 
gyönyörű liget képezi, smaragd zöld 
pázsitjával, lombosodó fáival illatos, 
színes virág ágyaival üde, kellemes 
hatást tesz a szemre.

A felvonulás már reggel nyolc 
órakor két csoportban kezdődött. 
Kilenc óra előtt néhény perccel már 
mindenki a helyen volt

Az ünnepi programm első pontja 
Zombor szab. kir. város törvény- 
hatóságának díszközgyűlése volt, me
lyen batinovits Pál főispán elnökölt.

GvOűVtttödök * “ assage, V izáira , sz'nsaVas fürdölj (nauhúm i). mvajriimwvn j v iu anyozá5i lo V á m  orVfl5i ,o rn i - - - - -j)r. jtc isz ltr  J. oWostodor
izgytfgyintizctc

S z a b a d u ti, jtóárta-Terézia parti, v w t t  melleit

Telefon 2 1 1 . sz.
_ _ _ _ _ _ _  prospectus H
Javalva van: az idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, ós szédülésnél. 
A légző szervek betegségénél: tudöhurut ós nehéz légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bélba,jóknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvenynel. W  Mérsékelt árak. 'W  ÖWT' Nyáron at frissítő fürdők.
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A főispán nagyhatású hazafias 
beszédben emlékezett meg a vértanúi 
halált halt tábornokról, a csodálatos 
korról, mely a világ méltó bámulatát 
felkeltő nagy férfiakat ajándékozott 
a magyarságnak. A beszédet nagy 
lelkesedéssel fogadták.

Latinovits Pál nagyhatású meg
nyitó beszéde után a törvényható
sági bizottság kivonult a szoborhoz, 
ahol az ünnepély bevezetéseképen a 
a zombori iparos-dalárda a Hymnust 
énekelte el, amire Vértesi Károly, a 
szoborbizottság elnöke, mondta el a 
leleplezési ünnepélyt megnyitó be 
szédét.

Ezután Rácz Soma, a szobor- 
bizottság alelnöke mondta el beszé
dét, miközben a lepel lehullott a 
szoborról. Ezután következett az 
ünnepély gyönyörű része; Rákosi 
Jenő, főrendiházi tag nagy hatást 
keltett ünnepi beszéde, amely után 
a szobrot megkoszorúzták. Egy al 
kalmi óda elszavalása után Vértesi 
Károly a szobrot átadta a város 
közönségének, amelyet Hauke Imre 
polgármester vett át.

Ezután a menet a szózat elének- 
lése után visszavonult a közgyűlési 
terembe, ahol a közgyűlést berekesz
tették.

Délután 2 órakor ünnepi ebéd volt, 
amelyen számos felköszöntőkben ün
nepelték a függetlenségi párt vezér
embereit.

A szobrot a leleplezés után nagy
számú közönség látogatja és kegye
lettel szemléli azt a rengeteg koszorút, 
amelylyel a küldöttségek kegyeletük 
adóját lerótták.

V isza utazás.
A képviselőház küldöttségének ve

zetője Justh Gyula képviselőházi elnök, 
Kossuth Ferenc és több képviselő 
ma délután, a politikai helyzet miatt, 
visszautazott. Szabadkáig külön vo
naton jöttek, s innen az esti gyors
vonattal folytatták útjukat Rpeslre.

A szabadkai állomás perronján 
Justh Gyulának az állomási főnök 
táviratot kézbesített.

Szabadka város törvényhatósági 
bizottsága f. hó 2ö dikén tartja má
jus havi rendes közgyűlését, melynek 
tárgysorozatából kiemeljük a követ
kezőket:

Arad város felirata, hogy ellen 
őrzési szemlék novemberben tartas
sanak meg. Sopron vármegye felira
tai a toloncügy és faiskolaügy or
szágos rendezése tárgyában. Heves- 
megye megkeresése az országgyűlés 
többségének leendő bizalomszavazás 
végett.

Tanács javaslatai a hajdujárási, a 
felső-tavankuti, a halasi országút 
mentén elterülő hotnokföldek eladási
tárgyában.

Tanács javaslata a csordaközi ut 
szabályozása, a nap utcai és tompa
utcai téglajárda készítése tárgyában.

A Miasszonyunkról címzett iskola- 
nénék kérvényé egy ártézi kút fura- 
Lására vonatkozólag.

A PesL szálloda kibővítése és ki- 
tatarozása.

Tanács javaslata a nyomda mun
kák szállítására megtartott árlejtésre 
vonatkozólag.

Az iskolaszék jelentése a népiskolai 
ifjúsági könyvtárak létesítése tárgyá
ban.

A vágóhídi szabályrendelet.
Ozv. Kovács Simonné és Vidáko- 

vics Tamás nyugdíjügye. Piáim Géza 
iktatónak állásáról történt lemondása.
Szülésznők oklevelének meghirdetése.

M egsemmisített ipartestületi
választás.

Említettük már, hogy Reisner La
jos dr., ipartestületi biztos, az ipar
testület közgyűlésén megejtett elöl
járósági választást megfelebbezte az
zal indokolva a felebbezést, hogy 
a közgyűlés nem volt határozatképes.

Az elsőfokú iparhatóság e feleb - 
bezés indokait elfogadva, a válasz
tást megsemmisítette. Erre a meg
választott elöljáróság felebbezte meg 
az első fokú és a választást meg
semmisítő határozat,az első l'elebbezés 
ellenéül azt hozva föl, hogy a 
közgyűlés elnöke meggyőződhetett 
volna arról, vájjon határozatképes-e 
a közgyűlés, s csak ezután kellett vol
na a választást elrendelni. Ha pedig 
enélkiil rendelte el a választást, ez 
a határozatképességet már feltételezte.

E második felebbezést Szalay Má
tyás főkapitány tegnap referálta a 
tanácsülésen és referálása alapján a 
tanács az első fokú, a választást 
megsemmisítő határozatot helyben
hagyta.

Egyben elrendelte annak a meg
vizsgálását, menyiben felel meg a 
valóságnak a második felebbezés 
azon állítása, hogy a közgyűlés elnöke 
által azért rendeltetett el a választás, 
mert ez a közgyűlést határozatké
pesnek tartotta ?

Az, iparles ölet tehát újból választ. 
A második választás, amint az elő
jelekből következtethetünk, na yon 
küzdelmes lesz.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, május 18.

Burián István báró küldetése fog
lalkoztatja most a politikai köröket.
A ho ! o regius megérkezését ugyan 
előre hirdette a sajtó, de idejövete
lét csak péntekre vagy legföljebb 
szombatra várták, de semmiesetre 
sem tegnap estére. így történhetett 
meg, hogy Kossuth Ferenc, Justh
Gyula is nyugodtan elutazlak a fő
városból.

A homo regius a mai nap folya
mán senkivel sem tárgyalt. Első sor
ban Kossuth Ferencnél fog láto- 

i galást tenni — természetesen csak 
holnap — azután Zichy Aladár gró
fot, Darányi Ignácot és Bánffy Dezső 
bárót látogatja meg, végül pedig a 
vezérlő bizottság tagjainál tesz kü- 
lön-külön látogatást.

Burián báró ma délelőtt tiz óra
kor kocsira ült és sorra elment a 
vezérbizottsági tagok lakására, ott
hagyván mindenütt névjegyét, ezzel 
jelezve látogatását

Félhivatalosan is jelentik, hogy 
Burián bár > ma délelőtt 10 órakor 
kocsira ült és leadta névjegyét a ve- 
zérlőbizottság összes tagjainál. Bu
rián báró Apponyi Albert gróffal 
nem tárgyalt, csak beszélgetett. A 
tárgyalást Kossuth Ferenccel óhajtja 
megkezdeni, mihelyt a koalíció vezére 
Zomborból visszaérkezik.

Ellenzéki körökben egyébként nem 
fürnek reményeket, Burián küldeté
séhez. Hogy mit hozott azt senki 
sem tudja, de nem hiszik, hogy több

I
koncessióvai jött volna, mint annak ■ 
idején Andrássy Gyula gróf. Már

pedig ilyMériképen szó sem lehet 
megegyezésről.

A szaladelvüpártok legjobban sze
retnék, iá Burián küldetése ered- 
ménynye járna s következne egy uj 
kormányiak a kinevezése, miáltal a
szabadéin!párt visszanyerné akció- 
képessé(ét.

Buriái tárgyalásai mindenesetre 
befolyásolni fogják a képviselőház 
munkapfogrammját. Ha nem vezet 
eredméiyre, akkor a képviselőház- 
a kezdnnényezési jog igénybevéte
lével luladéktalanul megkezdi a po
zitív munkálkodást.

Megemlékeztünk már makói távira
tunk alapján Tompa Kálmánt, szin 
társulnunk művezetőjét ért szeren
csétlenségről. Most a társulat egyik 
kiváló tagja a következőkben írja le 
részletesen a balesetet:

Vasárnap este az »Angyal Bandi* 
előadásán történt a szerencsétlenség. 
Épen i második kép végén, amikor 
Andor elrabolja kedvesét és az elő
hívott csendőr a menekülőknek utá
nuk lé. Tompa elvégezte jelenését és 
bejött az öltözőbe.

Lelkiismeretessége azonban nem 
hagyta nyugodni és kinyitotta az 
öltöző ajtaját, hogy meggyőződést 
szerezzen róla. vájjon az a kardalos, 
aki a csendőr szerepét játszotta pon
tosan végzi-e el teendőjét és a fegy 
ver nem mond-e csütörtököt. Ebben 
a pillanatban meglátta a feléje tar
tott puskát és ösztönszerüleg be
csapta az ajtót, de már késő volt a 
tulerős fojtás iszonyú erővel fúródott 
a jobb combjába.

A gyorsan előhívott orvos aztán 
kitisztította a sebet, amely körülbe
lül két és fél centiméter mély. A 
fojtás amely egy nyolc milliméteres 
revolver golyó töltényének alakjához 
hasonló és kőkemény volt még ol
dalvást is szakított ulat magának a 
húsba. A sebesültet lakására szállí
tották. Szerepét hirtelen én vettem 
át és játszottam végig. Egy pillana
tig sem hagyták magára, mert iga 
zán nemcsak én, de mindnyájan úgy 
megszerettük ezt az embert, mintha 
a tulajdon testvérünk volna.

Csaladja előtt eltitkoltuk a dolgot 
és nem értesítettük őket. Úgyis leg
nagyobb meglepetésünkre délután 
Kolozsvárról távirati megkeresés jött 
az igazgató címére a családtól. Vissza- 
sürgönyüztünk, hogy nincsen már 
veszély. Azonban ez nem nyugtatla 
meg aggódó nejét és gyermekeit. 
Kolozsvárról a fia telefonált és ap
jával akart beszélni. Természetesen 
nem mehetett és helyette más igye
kezett őket megnyugtatni, de hiába.

Tompáné ma délután ideérkezett 
és most mellette lesz, amig teljesen 
felépül. Az orvos állítása szerint egy 
hét múlva már elhagyhatja az ágyat. 
Sebláza egyáltalán nem volt. Az éj
szakát nála töltöttem és megnyu
godva láttam, hogy sebláza nincsen 
és nyugodtan alszik. Akinek a szín
háznál napközben dolga volt az el
ment: addig egy másik volt mellette, 
aki épen akkor nem volt elfoglalva 
Most meg mozdulnia sem szabad, 
mert a seb feltörne.

Igazán megható volt a szeretetnek 
és ragaszkodásnak a nyilvánítása 
eziránt az ember iránt városszerte. 
Az ország minden részéből kapott 
részvéttáviratokat, lakása egész bucsu- 
járó helylyé változott át.

Ez volt ^tartózkodásunknak egye
düli érdekessége, sajnos — szomorú 
érdekessége.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeuiu. N yitva 
izerdán és szom baton délután 8-tól 6-ig 
Vasárnap délelő tt 9 tői 12-ig.

M ájus 20. A tanító  nö képző-intézet házi 
hangversenye.

Május 21. A szabadkai g azdakö r k ö z 
gyűlése saját helyiségében.

Május 28. H angverseny a főgim názium ban
M ájus 31. A szabadkai tauitó i iá ráikör 

tilosé d. e. 9 órakor a központi elemi is 
kola díszterm ében.

J u n iu s  11. A m. á. v. altiszti kö r mii
pártoló osztályának m űkedvelői szinielőadása 
a városi színházban.

Juuius hé 12-én a M agyarországi F a- 
munkások S zabadkai Szakcsoportjának szin- 
elöadással egybekö tö tt táncvigalm a a H un
gáriában.

Junius 12. A szabadkai l-sö  néegy let és 
a szent A ntal kenyere című kath . népkonyha 
népünnepélye.

— A honvédség köréből. A hon
védelmi miniszter Margittay Jenő 
honvédfőhadnagyot a nyitrai honvéd
gyalogezredtől a szabadkai 6. honvéd- 
gyalogezredhez helyezte át.

— A földuiQvesiskola uj Igaz
gatója, amint értesülünk, ma érke- 
érkezik meg Karcagról Szabadkára, 
hogy földmüvesiskolánk vezetését 
átvegye.

— Bácskai orvosok gyűlése. A
bácsmegyei orvos szövetség évi köz
gyűlésének előkészítését tegnap Zom- 
borban tárgyalta az előkészítő bi
zottság, mely alkalommal városunk
ból ür. Réví'y Jenő hatósági orvos 
jelent meg A június hó közepén 
megtartandó szövetségi ülés színhelye 
Palics fürdőnk lesz.

— Egyházi zene. Sokoldalú és 
termékeny zeneköltönk Gaal Ferenc 
zenedeigazgató újabb egyházi zene- 
szerzeménynyel gyarapította enembeli 
kiváló alkotásainak számát. Mint az 
izr. hitközség karnagya újabb érde
kes és értékes zenemüvet produkált 
Kiss József költeményének megzené
sítésével. A templomi énekkar hol
nap, pénteket, este hét órakor az 
ünnepi istentisztelet bevezetéseként 
adja elő Gaal Ferenc legújabb egy
házi zenemüvét.

— Fővárosi küldöttség Szabad- 
kan. A székesfőváros öttagú kül
döttsége Lung György helyettes pol
gármester vezetése alatt tegnap uta
zott Zomborba a Schweidel-szobor 
leleplezésére. A küldöttség utbaejtette 
Palics fürdőhelyünket és egész ide
jüket, amely ütjük megszakításával 
rendelkezésükre állott, Palicson töl
tötték. Alig győztek betelni a ható
ság dicséretével, amelyet Palics für
dőnk felvirágoztatása miatt halmoz
tak a magistratusra. Délben a Barna - 
féle vendéglő asztalainál ebédhez 
ültek és itt sem tudtak elég dicsé
retet halmozni az uj vendéglősre, 
aki ki is tett magáért és* a főváro
siak előtt is kiérdemelte a modern 
fürdőhelyek vendéglőseinek rovására 
az elismerést.

— Meghívó. A szobafestő és má
zoló segédek által előterjesztett mun
karend és bérköveteléseknek folyó 
évi május hó 21-én (vasárnap) dél
előtti 9 órakor az ipartestület ta
nácstermében leendő tárgyalására a 
szobafestő és mázoló mestereket s 
a segédek megbízottjait ez utón is 
meghívja az ipartestület elnöksége.

— Mezőgazdasági tanfolyam  a 
föl(tmíves Iskolában. A hivatalos 
lap mai száma hozza, hogy a föld- 
mivelésügyi miniszter az összes föld
mives iskolákban mezőgazdasági tan- 
folyamot engedélyezett a néptanítók 
számára. — Az országos földmives 
iskoláiban 280 tanító nyer a négy

_________ 1905. m ájus 19.
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hetes tanfolyamon oktatást. A sza 
badkai földmives iskolában 20 tanító 
vesz részt a tanfolyamban. A tan
folyam alatt minden tanító 100 ko
rona átalányban részesül.

— Milyen idő lesz? Meteor je
lenti: Jelzésem szerint a változások 
a csomópontok hatáskörében jöttek 
elő és pedig a 8-ki csomópont erő
sebb jellegűvé vált az által, mivel a 
Nap félfordulata is még — április 
28 tói számítva — hatáskörébe esett, 
amelynek folytán s mert a napfoltok 
közül is egyik eltűnt, hő.-ülyedés és 
eső is következett, be, amely, ha 
nem is volt elegendő, de legalább 
az eddigieknél kiadóbb volt elegendő 
de legalább az eddigieknél kiadóbb

eredményről számolnak be a kettő
zött erélyű felügyelet eredményekép 
A Pércsics-féle hentesüzlet nagy
szabású manipulációit leplezték le 
ma Marodics és Kukla detektívek, 
továbbá Govorkovics vágóhídi hiva
talnok. Pércsics hosszú idő óta serté
seket, marhát és borjut vágott saját 
lakásán s tisztátalan utón juttatta 
áruit a vevőközönség használatába. 
Szalay főkapitány a mai kihallgatás 
után 3 ’ napi elzárásra és 100 ko 
rúna pénzbüntetésre Ítélte Pércsicset.

édesapja, Scharf Salamon haldoklik. 
Tegnap szélhüdés érte és félholtan 
szállították a Rókus-kórhazba. A 
szegény ember hozzátartozói értesí
tették fiát, Scharf Móricot Amster
damba. Érdekes, hogy a liu néhány 
nap előtt látogatáson volt édes apjá

TÖ RVÉNYK EZÉS.
Névjegyzéke a szabadkai kir. tör

vényszéknél szervezett esküdtbiróság- 
hoz 1905. év Ill ik ülésszakára ki
sorsolt esküdteknek. Rendes esküd
tek: Kádár György, Schreiber Mór, 
Dr. Brenner József, Lányi Mór, Du-

.. A, •, ,, , , ... its Máté, hazekas Lajos, Springernal és nem sejtette, hogy utójára ,, P . r • n • n 4 1/L.1
j , ej j József, Latki Lajos, Decsi Dezső, Kocli

a^ a- Mór, Horváth Kálmán, Dr. Fischer
Ih u n k ó  K á lm á n  m a n d á tu m a , i ' s í S  ^ i ín iu e í

Budapest, május 18. A kúrián ma Vilmos, Sugár Manó, Herei József,

Összeomlott fal.
Munkások szerencsétlensége. —

volt 9-én. A 12-ki szintén hozott | Az építkezési munka kellő felügye- 
csekély esőt. Ezt követőleg a 17-ki leiének hiánya ma Szabadkán is ko- 
csomópont esős jellegű s ez kiadóbb molyabb baleset okozója volt. 
esőt igér. A 22-ki még enyhébb, de] A Zombori utón levő Joó Dezső 
a 24—26 már hideg, amely kedvező , féle ház udvarán melléképületek 
esetben’hüvös esőt, kedvezőtlen eset ' emelését vállalta el Kertész Lukács 
ben pedig fagyoL hozhat, amelyet; helybeli vállalkozó.
követőleg változó időjárást kapunk 
május végéig. Junius hónap eleje 
igen változatos, (csapadékos jellegű,
3-kát követőleg meleg, állandó jel
leggel 14-ig. Ezután a meleg gyengül 
esőt hoz s ezt követőleg újra meleg 
2 2-ig, amidőn igen változó jelleggel

tárgyalják a Deinkő Kálmán szabad
elv ii-párti képviselő mandátuma el
len beadott petíciót.

B a lese t a lagú t, é p íté s n é l.

Molcer Károly, Lendvay Antal, Buch- 
wald Lázár, Deák István, Birkáss 
József, dr. Klein Mátyás, lllgen János, 
Pollák József, Milkó Henrik, Bartek 
Károly, Dr. Beisner Lajos, Ljubibra-

az udvaron. A déli pihenő után foly- 
lehülés és eső várható, amely vál- látták a munkájukat s ekkor történt

17 én délután 2 órakor történt(má-
.jm c h  vnna.nuz.u. . jsódpercenként 110') literrel. A kőzetAz építési munkát ma kezdtek el I , 

azzal, hogy ez emelendő épület alap- ! szl'art* U8Y> h()SY beomlás vesze- 
zatát ásták az e végből felfogadott j delme nem forog fenn, de min- 
munkások. í den munkát abba kellett hagyni

Mezei Bálint és Borosai József ,nert az atagut teljesen el van hó
munkások ezalatt egy falat bontottak • . , , i r  r ■
.... a o a ii ..x r,m-_ ritva, hogy meddig fog szüneteim

Litv Kelemen.•*
Becs, tnáj. 18. Ardningből jelentik, Helyettes esküdtek: Mamuzsich

hogy a Bosruk alagút déli alapján | Gergely, Majláth Gergely, Péics t.
vizbeszakadás történt. A vízbetörés i ^nos, Páncsics József, Mánits Vince, 

Grtinfeld Lipót, Rómits József, Iva-
nics József, Kuluncsics Balázs, Far
kass József.

tozó jelleg egész 30-ig trrt nagyobb 
szelekkel.

— Villámcsapás Majmokon. A
keddi óriási viharnak Bajmokon is 
volt áldozata. Özv. Fehér Józsefné 
Kossuth Lajos-utcai házába este 7 
órakor, épen amint a család együtt 
ült és vacsorázott, beütött a villáin. 
Egy pillanat alatt az egész ház 
lángba borult és a tűz az egész 
épületet a melléképületekkel együtt 
elhamvasztotta. Emberéletben sze
rencsére nem esett kár, az anyagi 
kár azonban meglehetős nagy, mert 
a padláson tekintélyes értékű gabona 
volt felhalmozva, mely nem térül 
meg, miután nem volt biztosítva. — 
Néhány úriember önfeláldozó men
tésének volt köszönhető, hogy a ha
talmas szomszéd épületek, köztük a 
Berger-féle áruház nem lett a lángok 
martalékává. Biztosra vehető most 
már, hogy ezek után be fogja látni 
a képviselőtestület, hogy a hiányos 
tűzrendészeten lendíteni kell és meg 
fogja alakítani az önkéntes tűzol
tóságot.

— Az óbecsei dalárda Szőni 
bathelyen. Az országos dalversenyt 
az idén Szombathelyen augusztus 
12. és 15-ike közt tartják meg. — 
A versenyre eddig 33 dalárda jelent 
kezelt, közöttük az óbecsei is, azon
ban a szabadkai eddig még nem.

— T ilto tt husvágás. Alig néhány 
hét elölt érte tetten rendőrségünk 
egyik helybeli húsvágót, hogy köz
egészségellenes és a város anyagi 
megkárosítását előidéző tiltott utón 
manipulált ipartelepén, ma már újabb

a szerencsétlenség. A háztető be
szakadt s a fal is egész hosszasá
gában összeomlott.

A kőtörmelék ráhullott a két mun
kásra, kik közül az 5<> éves Mezei 
Bálintot teljesen eltemette, mig Bo
rosai József jelentéktelenebb sérülé
sek árán menekült a veszedelemtől.

Mezei Bálint az egész testén sú
lyos zuzódásokat szenvedett, úgy hogy 
most élet-halál között lebeg a kór
házban.

a munka, előre meg nem határozható. 
Mindenesetre a Bosruck alagút elké
szítése késedelmet fog szenvedni, 
Az újabb vizbeszakadás annál is ter
hesebb, mert már 135 méteres fúrás 
történt úgy, hogy a munka sima hala
dásával az alagutáttörésnek a jövő hé
ten kellett volna befejezést nyernie. 
Wurmb osztályfőnök és Hanack 
műszaki főtanácsos ma este a hely
színére mentek. Később érkezett táv-

Riadó lakás.
A Bercsényi és Katona utca sar

kán egy üzlet helyiség két szobá
val és a hozzátartozó helyiségekkel 
1905. évi augusztus 1-ére

fJJÖHT k ia d ó  H M |
ugyanott két szobás lakás a hozzá 
tartozó helyiségekkel 1905 évi au
gusztus l-ére  kiadó.
Bővebb értesítés a fenti házban 
vagy a tulajdonosnál VI. kör 

Odor utcsa 110. sz.
A rendőrség az építési vállalkozó irat szerint apad a vízáramlás. A 

ellen akit a mulasztás terhel, az víztömeg ma délelőtt 9 órakor 5'H>
eljárást megindította.

T Á V IR A T O K

liter volt másodpercenként. A mun
kát nem lehet megkezdeni.

Öngy i 1 kos miiegy etemi 
hallgató.

Budiq est, május 18. Böhm Vil
mos 20 éves műegyetemi hallgató 
ma reggel az Üllői-ut 22. számú 
házban halán Lékon lőtte magát és

A képviselöház bizottságai
nak ülése.

Budapest, május 18. A képvise
lőház mentelmi bizottsága f. hó. 20 án 
szombaton délelőtt 10 órakor ülést, szerencsétlen fiatal em-
tart, a melyben azon 12 képviselő 
ügyét lógják tárgyalt, a kik kéyviselő- 
ház legutóbbi ülésén mentelmi joguk 
megsértését bejelentették. A képvi
selőház kérvényi bizottsága f. hó 
20-án délután 4 órakor tart ülést. 
A képviselöház Vili. bíráló i izotlsága 
f. hó 20-án délelőtt 9 órakor ülést 
tart,

bchraf Móric apja haldoklik.
Budapest, május 18 A tisza- 

esziari-pör főhősének, Scharf Móric

bér, aki már tavaly is követett el 
öngyilkoskisérletet, nem hagyott hát
ra semmiféle Írást melyből öngyil
kosságának okára következtethetni 
lehetne. Tegnap este, amikor haza
jött, a házmesterrel kedélyesen el
beszélgetett, ma reggel halva talál

REGÉNY CSARNOK.

Az ünnepi terem csillárjainak fénye 
néhány szomorú, lesújtott emberre 
esett. Anna édes anyjához sietett, 
mikor ez elájult. Wittgenstein komo
lyan magához intette, mire visszatért 
hozzá és fejecskéjét mellére hajtotta. 
Wittgenstein gyengéden, szeretettel 
simította végig a szőke hajfürtöket 
és fájdalmasan pihentette tekintetét 
szegény gyermekén.

— Menj a szobádba, szólalt meg 
remegő hangon és mikor Anna kérő 
tekintetét anyjára vetette, az apa 
tagadólag intett fejével. A szegény

,,, , ,, , , ...............  gyermeknek el kell felednie, hogy
tak az agyában, hélegyhazan lakó anyja Van

“ “ 1 ' Anna fájdalmas szívvel távozott.
Az események oly gyorsan, oly vá
ratlanul történtek, a helyzet oly 
annyira idegenszerü volt, hogy nem 
érthette meg, miért viselkedik apja

szüleit táviratban értesítették fiuk 
szerencsétlenségéről.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
= —  Valódi Növény Essenezia-Fluid =
«»ak „KATÓNA-lele“ „K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
---------- mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. -------------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll íajta Katona név, 

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

Kapható Szabadkán; Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára 111. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és véleményezve !

Ál J,.; Ílií
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Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenezia-Fluid =
csak „k A TO N A -féle“ „k. A.“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgrtresöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél 
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

4 ; ^  Megvizsgálva és véleményezve 1
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oly ridegen anyjával szemben, miért 
választja el tőle mintegy erőszakkal. 
Mit véthetett az anyja, hogy atyja 
oly kíméletlenül bánt vele annyi ide
gen ember előtt ? Ezek a kérdések 
merültek fel gyermekies lelkében, de 
feleletet nem talált. A szive majdhogy 
megtört a fájdalomtól, mikor a szo
bájába ért.

Az izgalmas események közepette 
senki sem ügyelt Meinert Miksára, 
aki mintegy megdermedve nézte az 
imént leirt drámát. Borzalmat érzett, 
megtudva, kinek a kezei közé került, 
mikor Wehlertet megajándékozta 
barátságával. Lelkében íélő sejtelem 
támadt, hogy egy csaló játéklabdája 
volt, hogy a csaló kiaknázta köny- 
nyelmüségét és fiatalságát, s ezeket 
aknázta ki a barátság színlelésével. 
Wehlertet most szemeláttára tartóz
tatták le és a hamis váltót még 
nem kapta vissza. Kinél lehet ez a 
váltó? Minő jövő vár rá? Maga előtt 
látta a fegyházat összes borzalmaival 
és következményeivel.

Meggyengült teste, amely a dor- 
bézolva töltött éjszakák és az utóbbi 
napok izgalmai következtében sokat 
szenvedett, ezt az utolsó csapást nem 
viselhette el. Rettenetes változás tör
tént vele. Az arca agyagsárga lett, 
a szemei kidülledtek, az ajkai idege
sen rángatództak, a kezeivel a levegő 
és segítség után kapkodott. Ajkai 
közül vad kacaj tört elő és azután 
száját elöntötte a vér. Két kar ölelte 
át és tartotta föl, hogy el ne essék.

Emil figyelte meg a fiatal ember 
lelkiállapotát s igy a veszély pillana
tában segítségére siethetett. Óvatosan 
fektette le a divánra és aggodalmasan 
hajolt füléje. A sértéseket, melyekkel 
csak az imént illette, már elfelejtette, 
megbocsátotta. Csak a szenvedő em
bert látta maga előtt.

Wittgenstein és Meinert is hozzá 
rohantak. Gyorsan orvosért küldtek 
és intézkedtek, hogy a lialal embert 
az apai házhoz szállíthassák.

A bűnügyi tanácsos megtörtén állt 
eszméletlenül fekvő tia előtt. Amitől | 
oly régen félt, az bekövetkezett. A ! 
gyenge test már nem tehetett eleget ‘

tőle várt követelményeknek. 1

D E U

' — Menjen haza, Baum ur, szólt ’
Wittgenstein Emilhez. Önnek is szük
sége lesz a nyugalomra az izgalmas 
események után, melyeket itt átélt. 

Néhány elősiető szolga a még
, mindig eszméletlenül fekvő Emilt 
I más szobába vitte. Most a bűnügyi 
tanácsos is Emilhez fordult.

— Holnap majd többet hall felő
lem, szólt hozzá, megin ultan szo
rítva vele kezet. Ajánljon édes aty
jának és mondja meg neki, hogy 
meg fogom látogatni. Azután majd, 
remélem, hogy meg fogja bocsátani 
azt az igazságtalanságot, amit Ürmei 
szerencsétlen fiam elkövetett.

Emil búcsúzott. Már is megbocsá
tott Miksának, a szegény, szerencsétlen 
fiatal embernek. Szivében még csak 
a neheztelésnek sem maradt nyoma.

A két férfi egyedül maradt a fé
nyesen kivilágított teremben, egyedül 
azzal a nővel, aki kettőjüket és még 
egy harmadikat bi ldogtalanná tett.

Komoran tekintettek e nőre, mikor 
ez ájultságából magához tért.

Tekintete a két férfiúra esett. Bor
zalom remegtette meg testét. Az 
események emléke feltámadt lelkében, 
mire szemei önkénytelen ismét be
csukódtak.

— Ő a tied, szólt Wittgenstein i
Meinerthez. Holnap tedd vele azt, a 
mit a kötelességed parancsol. j

Ezzel a két férfiú is elhagyta az 
ünnepiesen díszített termet.

(Folyt, köv.)
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Választok 1

Gyermek fűzős cipó
barna v. fekete.

Ceáuy fűzős cipő
fekete v. barna.

Valódi Goodyear „V :l3g-czipő a jelenkor 
e lrm ert legjobb cipője

A Cipők meg
óvására a leg
jobb a NORMA 
es R O Y A L - itciiic.
A bőrt tartóssá teszi 
és szép lényt köl

csönöz.

Férfi ezugos ta rtó s 1 

Férfi fűzős Cipő, erős 

Férfi fűzős Boxc pő 

T iszti cipő borjubőrből
Goodayer v a rro tt

Férfi fűzős cipő 

Férfi fűz. cipő

Női ezugos cipő

Női fűzős Cipő, tartós 

Női gombos cipő, fckete 

Női fűzős cipő

Í.Öi fe l CipÖ fekete bőrből

Női fé l cipő I 

Női fűzős cipő

barnabőrből

C hevrauból 
G oodyear varro tt

Férfi hegymászó cipó
C hevrauból 

G oodyear varro tt, elegáns, sikkes

Slogans!

Divatos form ák!




