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g r e s s z u s .  telességiik az ipar helyzetén való
Megírtuk már, hogy a r < p- javítás, mint akár a kormányé 

tembérré kitűzött országos iharos és akik a rendes viszonyok kö- 
kongresszust, melyet a politikai j zölt talán a kormány képvise

letét is elégnek tartották volna, 
hogy a kongresszuson megje
lenve a szükséges reformokat 
az iparosoktól meghallják s a 
tervbe vett törvényalkotásokban 
azokat kifejezésre is juttassák.

Ezzel megeshetett volna az, 
hogy ezek a képviselők, mint 
minden alakulástót függetleneb
bek a kormánynál, nem jelenve 
meg a kongresszuson s igy nem 
ismerve meg közvetlenül a kí
vánalmakat, ne hathassanak oda 
a törvények alkotásánál, hogy 
egyetlen óhaj se m aradjon meg
fontolás nélkül, s közös erővel 
arra ne törekedhessenek, hogy 
az egyes óhajok megvalósítása 
elé netán gördülő akadályok

viszonyok miatt el akartak ha
lasztani, mégis megtartják.

Azok az okok, melyeket egy 
vezércikkünkben kifejtettünk, 
meggyőzték a miskolci és zala
egerszegi ipartestületeket, melyek 
az elhalasztást indítványozták, 
hogy az iparos kongresszus meg
tartására soha alkalmasabb idő 
nem kínálkozott, mint a mos
tani, mikor a nemzet és a m a
gyar állam érdekei iránt cső 
dálatos fogékonyság uralkodik 
a lelkekben.

Minden kis részletkérdést is 
élesebb világításban látnak a 
lelkek, s igy a lényeg, a meg
valósítandó elv is hatalmasab 
ban domborodik ki.

Meggyőződtek arról, hogy épen 
a mai politikai viszonyok alkal 
masak arra, hogy az iparos ér
dekek az általános nemzeti ér
dekek keretében domborittassa- 
nak ki, hogy megértsék az ipari 
érdekek iránt kevésbbé fogéko 
nyak is, hogy ezen érdekek meg
védése és felienditésc nem egy 
osztály, liánéin a nemzet, a m a
gyar állam közgazdasági istápo- 
lása.

Soha sem volt alkalmasabb 
időpont, hogy a nemzeti képvi
seletnek is helyet biztosítsanak 
az iparosok országos szakkon
gresszusaiban mint most, s hogy 
a nemzeti képviselet tagjai mint 
szellemi iparosok kötelességük
nek ismerjék el az iparosokkal 
karöltve munkálni az úgyne
vezett iparos érdekek biztosítá
sában.

Ha az iparosok aggályoskod
nak is az általuk is imparla- 
mentárisnak tartott kormánynak 
a kongresszus vitáiba leendő 
bevonásától, ez még nem ok 
arra, hogy ezen kedvező alkal
mat elmulasszák. Mert ha a 
kormányképviselet meghívása el 
is marad, eljönnek a nemzet

elhárittassanak. Ez most . ner»i >m t ?.' iPaí fo8 képviseletével
történhetik meg, ami csak biz
tosítéka annak, hogy a jövendő 
alkotásai a mull alkotásainál 
mindenben tökéletesebbek lesz
nek.

Világos tehát, hogy a kon
gresszus megtartásával sokkal Bakovszky István országgyűlési kép- 
nagyobb hasznot biztosítanak az
iparosérdekeknek, mint biztosí
tottak volna a kongresszus el
halasztásával.

Az iparos kongresszusra vo
natkozó eddigi tudósításaink ki-
egésziléseképen most inár tehát sóletére megkérni.
° r  Reisner Lajos dr. személyesen tisz-közöljük azon dolgokat is, me

lyeket nem közölhetett a helyi 
végrehajtó bizottság eddig azért, 
mert végleges határozattal vagy 
döntéssel megállapítva még nem 
voltak.

A miskolciak állásfoglalása.
Említettük már, hogy a központi 

bizottság múlt hétfőn megtartott ülé
sén, melyen Szabadkáról Reisner La
jos dr., Nánay Mihály, Majland György 
és Sefcsics Lajos vettek részt, a 
kongresszus megtartása mellett dön
tött. A bizottság ülésében megbízták 
Reisner Lajos dr. és Soltész Adolf 
dr. központi bizottsági tagokat, hogy 
személyes érintkezés révén világo
sítsák föl a miskolciakat a kongresz-

szus megtartásának előnyeiről. A két szódét is mond az’, önálló vámterület 
kiküldöttel törtónt tárgyalás után a kérdésében.
miskolci ipartestület elhatározta, hogy 
részt vesz a kongresszuson s ezt fel
hívásban tudatja az ország ipartes- 
lületeivel, felszólítva őket a kongresz- 
szuson leendő részvételre és arra, 
hogy lehetőleg országgyűlési képvise
lőikkel képviseltessék magukat a sza
badkai VII. országos ipartestületi 
gyűlésen.
Törvényhozók a kongresszuson.

A bevezető cikkben röviden érin
tett okok arra késztették Thék End
rét, hogy Reisner Lajos drral szemé
lyesen tisztelegjenek Apponyi Albert 
grófnál, felkérve őt a kongresszuson 
leendő megjelenésre. Apponyi Albert 
gróf szívesen Ígérte meg megjelené
sét. A kongresszuson a fővárosi ipa
rosok körét fogja Apponyi képviselni.

A szabadkaiak felkérték Lovászy 
Márton országgyűlési képviselőt Buda 
pesten, aki a kongresszuson leendő 
részvételét szintén megígérte. Lovászy 
Márton a magyar-kanizsai és adai 
ipartestületeket fogja képviselni.

Megígérte megjelenését Barta Mik
ié 3 o.száf ..yülési képviselő is, akit a

*  *  a a * •

megbízni.
Barabás Béla, mint a központi bi

zottság tagja jelenik meg.
A néppárt szintén képviselteti ína-

Bí,t a párt lilkárá'a' En.szt Sándor kfJ|,oslc Ugron G4burl hogy m9g. 
országgyűlési képviselőiéi. Vatówrau tuJja t8,e> hogy 4 s.ns sze£ pontból
azonban, hogy a párt részéin! inog- ítélik inog a szabadelvüpárt
jelennek meg Zichy Aladar gróf ó» jg0n CSítély töredékének moz-

viselők is.
Zichy Jenő gróf, mint az önálló 

vámterület kérdésének előadója fog 
a kongresszuson szerepelni.

A szegedi ipartestület Bánffy Dezső 
báló és Polczner Jenő szegedi kép
viselőket fogja az ipartestület képví-

lelgett Kossuth Ferencnél a Herku- 
les-fürdőben. Kossuth Ferenc szive- 
vesen ígérte meg a kongresszuson 
leendő részvételét, de csak szeptem
ber 8-án lehel itt, mert 9-én Buda
pesten kell lenni, 10-én pedig egy 
népgyülésen vesz részt.

Ezzel a koalíciós jelleg is meg 
van mentve annál is inkább, mert a 
bizottság felkéri Vojnits István bá
rót és az összes megyei országgyű
lési képviselőket is, hogy a kon
gresszuson megjelenve, az iparos
érdekek fellendítését biztosítsák

A disszidensek részéről valószínű
leg Darányi Ignác országgyűlési kép
viselő jelenik meg.

Megemlitendőnek tartjuk, hogy 
Kossuth Ferenc a kongresszuson be-

Az e lő k ész ítő  ülés.
Tervbe volt véve, hogy a kon

gresszust megelőző előkészítő ülést 
szeptember 7-én tartják meg a Pest
szállodában. Ezen változtatva lett 
annyiban, hogy ezt az előkészítő 
ülést Palicson Reisner Lajos doktor
nál tartják meg.

Az országgyűlési képviselők majd
nem kivétel nélkül szeptember 7-én 
este Budapestről jövő gyorsvonaton 
érkeznek meg.

A pancsovai k irán d u lás.
Szépen sikerülhet a Pancsovára 

tervezett kirándulás is. A feltételek 
nagyon kedvezőek s az ut alig kerül 
majd valamibe. A kirándulást az 
állatorvosok kongresszusának kirán • 
dulásával kapcsolatosan a központi 
menetjegy iroda rendezi. Az állator
vosok kongresszusának részéről eddig 
is már 100 résztvevő jelentkezett. 
A kirándulást a pancsovai kiállítás
ról az Aldunáig és onnan a Herku- 
tes fürdőre tervezik.

A helyzet.
Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. aug. 7.

E sorok írója ma délelőtt fel-

galmát.
Ugron Gábor szerint ez nem ko

moly mozgalom s legkevésbbé ered
ményezheti azt, hogy a koalíció tö
rekvéseit előbbre segítse. Ö a főispá
noknak a szabadelvüpártból való 
kilépését sem vette komolyan s ki 
is derült, hogy azok a kormány 
kedvéért függetlenítették magukat a 
Lloyd klubtól.

Azt gyanítja, hogy a Pannoniabeli 
pourparlernak is ez az ize, ezt kü
lönben nem tudna magának meg
magyarázni, hogy miért kell halaszt- 
gatni és pártkonforencia elé vinni a 
távozás kérdését.

így vélekedik a vezérlő bizottság 
egyik tagja s ebből világos, hogy a 
vezérlőbizottság augusztus 10-diki 
ülésén ebből a szempontból fogják 
birálgatni az eseményeket.

Nevezetes dolog egyébként, hogy 
a vezérlőbizotlság csütörtöki ülésén 
se Andrássy, se Bánffy nem lesznek 
jelen Bánffy Dezső báró már holnap 
Szegedre utazik és koalíciós körök
ben őzt valóságos szökésnek veszik.

Nagy az érdeklődés a szabadelvű- 
párt augusztus 23 iki érteke ele

Dr. Heiszler 3. orVostudor

S z a b a d k á n , f lU r ia J w iz la  parte, t o l t  mellen

Vizcura,színsaVasftirdöH(nauheími). 
Villaayozás, továbbá orVasi torn?- - - - - - - - - -

Telefon 211. sz. 
prospectus

Javalva van: az Idegbetegségoknől mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél 
A lógzö szervek  b e teg ség én é l:  tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — G yom or  
és b é lb a jo k n á l: székrekedésnél. — S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
ós kö8zvónynól. Mérsékelt árak. J p g  sggjr Nyáron át frissítő fürdők.
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iránt. Azt hiszik, hogy igen csekély 
számban lesznek kilépések és az 
egész mozgalom a párt regenerálását 
fogja eredményezni.

Mint elég megbízható oldalról hall
juk, Mikszáth Kálmán és Sándor Pál 
már félre is állottak az egész moz
galomtól.

L ip tószen tm ik lós, aug. 7.
A választási mozgalmak hatása 

alatt a kedélyek roppant izgatottak. 
A pánszlávok hallatlan agitációt fej
tenek ki Stodola érdekében. Ideér
keztek Vlád és Szucsin román nem
zetiségi képviselők s napok óta izgat
ják az amúgy is túlfeszített kedé
lyeket.

L ip tószen tm ik lós, aug. 7.
Reggel 7 óra. Mindkét párt hat

vanas csoportokban járul az urna 
elé. A Stodola-párti választók a tót 
nemzeti himnuszt éneklik, legnagyobb 
részük egész éjjel mulatott és most 
holtrészeg. A magyarság rendkívül 
lelkes hangulatban várja a választás 
lefolyását.

L ip tószen tm ik lós, aug. 7.
Hodzsnát, aki agitációra érkezett 

ide. a hatóság felelősségre vonta iz
gatás miatt. — A pártok egyenlően 
erősek.

Bndapest, aug. 7.
I.iptószentmiklósról táviratozzák a 

Magyar Távirati Irodának : A szava
zás rendben megkezdődött. 10 óra
kor volt Lányinak 171, Stodolának 
225 szavazata.

A háború.
O lstcrbcrg, augusztus 6.

A japán és orosz békekövetek mai 
találkozásuk alkalmával kezet fogtak 
egymással, és elbucsuzáskor is szívé
lyesen üdvözölték egymást. A japá 
nők igen megelégedetten nyilatkoz
tak a találkozás felől.

B er lin , augusztus 7.
Newyorkból jelentik a „Berliner 

Tageblatt“-nak: Wilte nagy lelke
sedéssel beszélt Rooseveltről. Azt 
mondta, hogy most, amikor köze
lebbről megismerte az elnököt, érti, 
miért esett rá a nemzet választása. 
Witte késznek nyilatkozott elfogadni 
az amerikai zsidók küldöttségét, 
mely azért akar nála megjelenni, 
hogy az orosz zsidók számára jobb 
bánásmódot kérjen.

P étervár, augusztus 7.
(Pélervári távirati ügynökség.) — 

Vladivostok parancsnoka az ostrom- 
állapotra való tekintettel, felhívta az 
idegen kereskedőket, hogy hagyják 
el a várost. Többnek megengedte, 
hogy Chavarovszkban maradjanak.

New-Port, aug. 7.
(Rhode-Island.) A békekövelek ma 

délután ideérkeztek és azonnal foly
tatták utjokal Portsmouth felé. A 
békekövetek yachton, Wilte vasúton 
utazik tovább.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ób museum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 2 töl 12-ig.

Országos vásár . Újvidéken augu ívtus 12. 
13. 14-dikén.

A u gu sztu s 19. A szabadkai kö r tánc. 
mulatsága Palieson, a Kossuth szoboralap 
javára

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lako
m ája a gazdakör helyiségében.

A u gu sztu s 27. Az ipartestlilet' dalá da 
hangversennyel egybekötött táncmula’sága 
a városligetben.

Szeptem ber 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesiileti gyűlés Szabadkán.

—  K in evezés. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Oravec Gyula 
újvidéki állami polgár i iskolai helyet
tes tanítót ugyanezen iskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítóvá i.e 
vezle ki.

—  S zeu t-Istv á n  napja a gazda  
körben . A gazdakör mint minden 
évben, úgy az idén is megünnepli 
Szent-István napját. Saját helyiségé
ben f. lió 20-dikán este fél 8 órakor 
ünnepi lakomát rendez, melyen a 
tagokon kívül társadalmunk számos 
előkelő tagja is részt vesz.

— A Szabadkai K ör m ulatsága.
Megírtuk vasárnapi számunkban, hogy 
az egyetemi ifjak Szabadkai Köre 
augusztus 19 én még egy nyári mu
latságot rendez. A második mulatsá
got nem mint az tévesen jelezve volt 
a Kossuth-szobor-alap javára, hanem 
a szegénysorsu szabadkai egyetemi 
polgárok segélyalapja javára fogják 
rendezni. A mulatság iránt, mely a 
Pest-szálloda termeiben fog lefolyni, 
már is nagy az érdeklődés.A

—  A szabadkai sal aör ver en ye
a résztvevők távolléte miatt csak f. 
hó 9-én, tehát szerdán d. u. kezdő
dik A vezetőség ezúton is felhívja a 
versenyre jelentkezetteket, hogy a 
jelzett időben a Nemzeti szálloda 
éttermében, melyet Horváth Dezső 
engedett át a verseny céljára, meg
jelenni szíveskedjenek. A kör a ver
seny tartama alatt szívesen látja az 
érdeklődőket. A verseny eredményé
ről fordulónként fog a kör vezető
sége beszámolni.

— Eljegyzés. Fürszt Gusztáv 
Budapestről eljegyezte Fischer Ilona 
kisasszonyt özv. Fischer Gyuláné 
leányát, Kutna Mór főrabbi unokáját 
Szabadkán.

— Zivatar. A várva várt zivatar 
ma végigzugolt Szabadka fölött s 
alaposan megenyhitette a tiz nap óta 
tartó szokatlan nagy hőséget. A jelek 
már délben biztatók voltak, forró, 
de heves szél fehér felhőket hozott, 
melyek a késő délután folyamán 
mind sütétebbre váltak s hatalmas 
gomolyagokban lepték el az egei. 
Viharrá azonban nagyon sokáig álltak 
öszze, mert egyes független felhők 
jobbra, más disszidens fellegek balra 
kalandoztak, s csak alkonyaltájban 
lett meg a koalíció. S ekkor is előbb 
porhintéssel kezdődött az ügy. Mind 
erősebben zúgott a szél, mely össze
szedte az országutak, tarlók, homok
területek porát s barnássárga, rémü- 
leles tömegben indította útnak. Min
denki valóságos istenítéletet várt ez 
előzmények után, kivált mikor né
hány villám is föllobbant, előzetes 
reklámot csapva a viharnak. De nem 
lelt belő'e se jégeső, még csak felhő- 
szakadás se, hanem jó ideig tartó 
záporeső. Az éj folyamán villáin 
csapás is volt a szegedi utón, mely 
a palicsi őrház melleit egy tehenet 
ütött agyon. A szélvihar néhány 
fát tépett ki, de nagyobb károkat 
nem okozott.

— Az adózás Bácskában. Bács- 
Bodrog vármegye közigazgatási bi
zottsága pénteken ülést tartott, me
lyen Popp György pónziigyigazgató 
a közadók julius havi állapotáról 
tett érdekes jelentést. E szerint 
egyenes adóban julius hóban befizet
tetett 44,899 kor. 07 fill., 1904. 
júliusban 258,112 kor. 3 1 fill. Az 
elmúlt hóban tehát kevesebb a befi
zetés 213.213 koronával és 27 fil
lérrel. Az 1905. januártól julius hó 
végéig befizettetett 2.520,544 kor. 
15 fill. A múlt év hason időszaká
ban 4.474,249 kor. 54 fill Ez évben 
kevesebb 1.947,705 kor. 39 fill. 
Hadmentességi díjban 1905. júliusban 
befolyt 229., kor. 1904. júliusban 
1755 kor. Az elmúlt hóban 1520 
koronával kevesebb. 1905. januártól 
julius végéig 7750 kor. 27 fill. A 
múlt év hason időszakában 19,979 
kor. 45 fill. Ez évben kevesebb 
12,223 kor. 18 fill. Bélyeg és jog
illetékben az elmúlt hóban 192,908 
kor. 53 fillérrel kevesebb, mint a 
múlt év hason időszakában. Fo
gyasztási és italadóban 1905. július
ban 113,569 kor. 34 fill,, 190 4. jú
liusban 70,044 kor. 07 fill. Az el
múlt hóban 37,525 kor. 27 fillérrel 
több.

— Gyáva m entők. Szégyenletes 
dolog történt tegnap délután Béregen. 
Egy csomó ember tehetetlenül, gyáván 
nézte el, miként fül vízbe egy felnőtt 
férfi. Bokor Miklós béregi lakos teg
nap a szántóföldön dolgozott többed 
magával. Miután nagyon melege lett, 
a közelben levő vízhez ment fürödni. 
Mig úszott néhány percig a vízben, 
görcsöt kapott. Bokor segítségért 
kiabált, mi'*e mindkét partról, sokan 
siettek, hogy segítsenek rajta, de a 
fuldokló ember közelébe a sok úszni 
tudó férfi közül senkisem mert a 
úszni, — hogy megmentsék a 
veszedelemből, hanem lekapkodták 
magukról a ruhát, és azt dobálták 
feléje, hogy abba kapaszkodjék. A 
ruhákkal természetesen nem bírta 
magát fenntartani, s igy számos 
ember szemeláttára ott pusztult el 
a vízben. A gyávaság szerencsétlen 
áldozatának a felesége végig nézte 
a rettenetes kínlódást és mikor az 
ura végre eltűnt a habok között, 
összeesett eszméletlenül. A szeren
csétlen asszony most veszélyesen 
beteg.

— F ig y e lm e z te té s ! Az izr. hit
község t. tagjait figyelmeztetjük, hogy 
az 1995/906, évre szóló templom- 
üléseket még e hó folyamán annál 
is inkább béreljék ki. mert folyó évi 
szeptember hó I-töl kezdve az ülések 
csakis 20% áremelés mellett lesz
nek kaphatók. Szeptember hó 24-ik 
napjának déli 12 óráján túl bérelni 
már semmi szín alatt sem lehet. 
Szabadkán, 1905. augusztus hó 7-én. 
Az elöljáróság.

— A szegény betegek ellensége. 
Aki szenvedő embertársai iránt nem 
viseltetik részvéttel és nem iparko 
dik tőle telhetőleg segélyükre lenni, 
az Istennek és embernek egyaránt 
nem tetsző cselekedetet mivel. Meny 
nyíre elítélendő tehát azon egyén, 
akinek hivatása enyhítő irt nyújtani 
a szenvedőknek Ilyen ember Jenei 
Ernő gyógyszerészsegéd, aki ellen 
ismételt panaszok érkeztek a rend
őrséghez, hogy a szegény-receptek 
elkészítésénél türhetlen indolenciával 
órákig várakoztatja meg a gyógyszert 
kérő szegény embereket. Mint a köz 
érdek szolgái, a humanizmussal hadi
lábon álló ur ténykedéseit a nyilvá
nosság tudomására hozzuk.

— Az uj tagok virllls Joga. A 
társas cég állal fizetett adónak a

virilisjog megállapításánál való be
szüntetésére vonatkozólag a közigaz
gatási bíróság a kamarák kívánságá
nak megfeleően döntött, következő 
határozatában: A törvényhatósági 
bizottság legtöbb adót fizető tagjai 
névjegyzékének megállapításánál a 
közkereső társaságok által fizetett 
egyenes állami adók a cégtulajdono
sok adójaként számba veendők, ha 
magából az adóhivatal kimutatásából 
kitűnik hogy az adó a társaság tagjai 
között miként oszlik meg, vaĝ  
pedig, ha egyébként igazoltatik, hogy 
az adó alapját képező társasági 
vagyonhoz vagy jövedelemhez a 
-rsaság egyos tagjainak milyen 
ánylr.n van joga.

- D in n y és  kofák panasza. A
szál k ií dinnyés kofák küldöttei 
jártak ma nálunk, hogy a dinnye
piac állapotáról mondják el pana
szukat. A dinnyepiac helye most 
tudvalevőleg a Széchényi téren van, 
ahol esőzés alkalmával a viz any- 
nyira összetorlódik, hogy a piac a 
vásárló közönségnek teljesen hozzá
férhetetlen. Így tehát, semhogy bo
káig érő vizen át jussanak a dinnye- 
árusokhoz, a vásárló közönség in
kább harmad-negyed kézből veszi a 
dinnyét, amiből úgy a bevásárlók, 
mint pedig a tulajdonképeni dinnye
árusok kárt szenvednek. A dinnye
forgalom kérdését a panaszosok a 
piac helyének alkalmasabb megvá
lasztásával vélik megoldhatónak.

— Az ö n érze tes  cse léd . Szegény 
Buncsik István azok közé a ritka 
cselédek közé tartozott, akik akkor 
érzik magukat legboldogabbaknak, 
ha néha néha egy kik elismerés jut 
ki gazdáiktól a jól teljesített m un
kájuk fejében. Tegnap épen az el
lenkező esett meg az önérzetes 
Buncsik Istvánnal, aki Racsmány 
János szállásán volt gazdasági cseléd. 
Kissé tovább talált elmaradni az en
gedélyezett szabadságidőnél s mikor 
hazatért gazdája alaposan megpiron- 
gatta. Az alig 20 éves legényt mód 
fölött bántotta gazdája elégedetlen
sége, de szónélkül végezte dolgait. 
Ma reggel még a lovakat is befogta 
s mikor gazdája hazulról eltávozott, 
felakasztotta magát az istálló egyik 
gerendájára. Mire teltét észrevették 
már halott volt. Holttestét kiszál
lították a bajai temető hullaházába.

— B e je le n te tt  b etörő látogatás. 
A szegedi rendőrséget valaki figyel
meztette, hogy két ismert, közveszé
lyes betörő Szabadkára utazott, hogy 
itt néhány ékszerészüzletben próbál 
jón szerencsét. Szegedről ezt azonnal 
inegsürgönyözték rendőrségünknek, 
amely most figyelmezteti az éksze
részeket, hogy jó lesz résen lenniök.

— B aleset a m litrágyagyár  
építésénél. A halasi utón épülő mű
trágyagyár építkezési munkálatainál 
ma délelőtt újabb baleset fordult 
elő. Ürmös János lakatossegéd dol
gozott a magasban, miközben egyen 
súlyt veszítve, a földre bukott és a 
kőtörmelékekre zuhanva, súlyos sé
rüléseket szenvedett. Jobb lábát törte 
s több súlyosabb természetű zuzó- 
dások vannak egész testén. A men
tők a kórházba szállították.

— Ha jó l és olcsói) akarjuk szük
ségletünket beszerezni, c ip ő , kalap, 
fin ö ltö n y ö k , úri és női d ivat 
cik k ek b en , úgy forduljunk, a jóval 
m eg n a g y o b b íto tt V ersenyáru  tii 
lé th ez  Szabadka, papucs piac.

1905. augusztus 8.
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FOi'dóbál '
paraszt je lm ezek k el.

Érdekes estélyük lesz szombaton 
este a palicsi füríövendégeknek. A 
fürdő igazgatósága ugyanis elhatá
rozta, hogy a jelzett napon tánc
mulatságot rendez, mely alkalomra 
felkéri a táncmulatságban résztvevő 
közönséget, hogy valamennyien pa
raszt jelmezeket öltsenek.

Kellemesebb meglepetéssel aligha 
szolgálhatott volna a fürdőközönség
nek az élelmes fürdő-igazgatóság, 
minthogy alkalmat nyújtson szép 
hölgyeinknek, hogy a kényelmetlen 
divatnak egy báli est tartamán ne 
hódoljon s hogy bokorugró szoknyá
ban, pántlikás viganóban ropja a 
csárdást ezüstgombos mándliba öltö
zött deli ifjaink karján, akik a selyem 
zsebkendő’helyett a bőszáru ingujakat 
fogják lobogtatni széles jókedvükben.

A nemzeti szellem megnyilatkozása 
idején bizonyára tömegesen fogják 
fiatalabb hölgyeink és uraink a nép 
ruháját felölteni, hogy az egyenlőség 
és testvériség tudatában együtt ér
zésüknek adjanak kifejezést azokkal, 
akiknek a legnagyobb szerep jut a 
nemzet életében.

Úgy értesülünk, hogy ezen alka
lomra a fürdőigazgatóság az összes 
elfoglalatlan szobákat a résztvevő 
közönség rendelkezésére bocsájtja. 
hogy különösen a városból kirán
dulók a kellő kényelemben öltöz
ködhessenek át.

A belépti jegyek ára a mulatság 
jellegének megfelelőleg csupán egy 
korona lesz.

1905. augusztus 8 ._________

kálóit a rendőrre.
Csak a gondviselés akadályozta 

meg, hogy vasárnap délután ember- 
halállal nem végződött egy ember 
üldözése, aki semmiképen sem akart 
megbarátkozni a közrenddel és az 
erre felügyelő rendőrrel.

Rósz fát tett már délelőtt a tűzre 
az illető, s ezért a rendőr megin 
tette. Délután ugyancsak kedvét ta
lálta a közrend megháboritásában, 
s oly botrányt csapott, hogy a 
rendőr szükségesnek tartotta őt le
tartóztatni. Erre azonban nem kerül
hetett a sor, mert a botránycsináló 
futással iparkodott menekülni a sze
gedi utón.

A rendőr üldözőbe vette, mint
hogy azonban az üldözöttnek gyor
sabbak voltak a lábai nem érhette 
utói. A menekülővel szemközt jövő
ket pedig hasztalanul hívta föl a 
rendőr állítsák meg az üldözöttet, 
mert ez piszlolylyal a kezében fu
tott, s igy az éleiét senki sem akarta 
kockára tenni.

A villamtelepen túl azonban meg
unta a menekülő a futást, egy sző
lőnél megállt, s közeibe várva a 
rendőrt rálőtt. A rendőrrel vagy 
ötven ember futott már ekkor. Dél
után négy óra volt s igy amúgy is 
sokan járlak az utón. Az utasokkal 
tömött villamos is akkor jött arra. 
Valóban a gondviselésnek lehet csak 
tulajdonítani, hogy a revolver go
lyója nemcsak a rendőrt, de mást 
sem talált a járókelők közöl.

A merénylőt elfogni nem leheteti 
mert a lövés után eltűnt a szőlők 
kötött, üldözni pedig épen nem lett 
volna tanácsos.

Mindenesetre jellemző közbizton
sági állapotainkra, hogy ma már egy 
élénk forgalmú utón délután négy 
órakor nem csak hogy botrányt 
csinálnak, hanem a bolránycsináló 
a járókelők között álló rendőrre 
rálő. Bizony, bármit mondjanak is

azok. akik a rendőrségben bizonyos 
autonomikus intézményt látnak, na
gyon is kívánatos volna már, hogy 
a csendőrséget minél előbb behoz
zák Szabadkának belterületére is.

Hogy a külterületen mit tesz a 
csendőrség, arról sokat beszélnek 
a kelebiaiak. Mióta csendőrség van 
azóta mindent tárva-nyitva hagy
hatnak nem kell tartani a tolvajoktól, 
mig ezelőtt még zárt ajtók mellett 
sem volt biztos a vagyon meg az 
élet.

T Á V I R A T O K .
Választási m ozgalm ak a II. 

kerületben.
Budapest, augusztus 7. Miután a 

főváros 11. kerületében most Nyíri 
Sándor lemondását várják, a Bánffy- 
párl dr. Lendl Adolf jelölésével már 
zászlót bontott, a kerületben a függet
lenségi párt is szervezkedik. A füg
getlenségi párt hívei minden kedden 
este b órakor az Iskola utcai 44. sz. 
vendéglőben összejövetelt tartanak. 
A sza ad polgári párt, amely a köz
ségi ellenzéket képezi, úgy a Banffy- 
párt, mint a függetlenségi párt kép
viselő-választás mozgalmától távol áll.

P esti ezredek pusztulása.
Budapest, augusztus 7. A 69-edik 

gyalogezred három zászlóalja és a 
24-ik vadász ezred egy zászlóalja 
szombaton vonult be két napi me
netelés és ütközet után Székesfehér
várra, ahol a bevonulás éppen olyan 
szomorú képet nyújtott mintha va
lódi csatából jöttek volna. A béké 
ben történt ütközetnek közel száz 
áldozata van. Mindannyit napszurás 
terítette le. A sebesültek egy tizede 
már halott. Túlnyomó áldozata a 
vadász zászlóaljnak van, mert az 
egy zászlóaljnak hatvan legénye esett 
el.
R ablótám adás a fövárosbau.

Budapest, aug. 7. Posfai János 
bicskei baromfikereskedő az éjszaka 
két órakor a Bercsényi-utcában haza
felé tartott, amikor a Losoncy-utca 
sarkán négy ember megrohanta és 
a pénzét követelte Posfai segítségért 
kiabált, amire a négy ember a földre 
teperte és elrabolva löO koronát 
tartalmazó pénztárcáját, elfutottak. 
A rendőrség nyomban megindította 
a nyomozást és még ma délelőtt 
sikerült elfogni a rablókat. Ezek 
Méri Gyula, Tabi János, Kósa György 
és Kacor Lajos lóhajcsárok. Egy 
Tisza Kálmán-téri korcsmában mu
latlak.

Ny akszírtm  ere védés.
Budapest, aug. 7. Trencsónből 

írják, hogy a tiszti orvos megállapí
totta, hogy Polilzer Berta bosáci 10 
éves leány nem nyakszirtmerevodés- 
ben halt meg.

G yilkosság egy múzeumban.
Prága, aug. 7. A prágai kereske

delmi és iparkamara iparművészeti 
múzeumának egy folyosóján az ott 
éjjeli őrként alkalmazott 20 éves 
Shanel Vencel nevű lakatossegédet 
agyouszurva találták. További kuta
tások után a kertben egy idegen em
bert találtak felakasztva. Minthogy 
az utóbbinál egy véres kés volt, azt 
hiszik, hogy ő gyilkolta meg az éjjeli 
őrt. Az esel rendőri kutatások tár
gyát képezi.

Uj regényünk
r
Erdekfeszitö regényünk, melyet 

Körmöczy Ernő kitűnő fordításában 
most közlünk, néhány nap múlva be
fejeződik. Gondunk van arra, hogy 
regényrovatunkban is változatosság 
legyen. E héten új erdekfeszitö ere
deti regényt kezdünk, melynek tárgyat 
a szerző, DUGOVICH IMRE, a délvidék 
magyar társadalmának történetéből 
mentette.

Uj regényünk címe:

A HÁREMNÖ.
Bizonysága e regény annak, hogy a 
legnagyobb regényíró maga az élet, 
melynek eseményeit igaz keretben, 
hü leírásban keli csak megörökíteni, 
hogy érdeket keltsenek, s tanulságo
sak is legyenek.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
A m uzsikus cigány halála.

Egy jánoshalmi korcsmáros és 
családjának összes férfitagjai álltak 
ma a szabadkai kir. törvényszék 
büntető tanácsa előtt azzal vádolva 
hogy Lakatos Kálmán muzsikus ci
gányt múlt év augusztus 1-én a fa
lubeli korcsma előtt holtra verték.

Faddi Ferenc korcsmáros a jel
zett nap estéjén két fiával és Mes
ter Antal nevű vejével iddogáltak a 
korcsmahelyiségben, mikor Lakatos 
Antal jánoshalmi muzsikus cigány 
bandájának öt tagjával belépett és 
Mesternek, aki a legjobb hangulat 
ban volt, játszani kezdett. A korcs- 
máros ügyel meztette a cigányokat, 
hogy játszani már nem lehet, mert 
záróra van. A figyelmeztetésre azon
ban azok nem igen hederitef lek, 
mire Faddi kiutasította őket.”

Az erőszakos cigányok erre szé
keket ragadtak és a korcsmáros felé 
dobáltak velük. A megtámadott a 
segélyére siető családtagjaival mind- 
annyiokat az utcára tuszkolták, hol 
újra kezdődött a verekedés, amely
ben a cigányok vezére, Lakatos Kál
mán életével fizetett. Mester Antal 
egy gumós bottal ütötte fejbe Laka
tost, aki az üléstől a földre rogyott, 
mire Faddi Ferenc a fejét, Faddi Pál 
pedig az oldalát addig rugdosták, 
mig ki nem adta a lelkét.

így adták elő a beidézett tanuk a 
bűntett részleteit a vizsgálat során, 
azonban a mai főtárgyaláson kihall
gatott tanuk, kik között több rendőr 
is volt, terhelő vallomásukat vissza
vonták és semmire sem tudnak vissza 
emlékezni.

A bizonyitéki eljárás befejeztével 
a törvényszék Marián Miklós elnök
lete alatt meghozta Ítéletét, mely 
szerint Mester Antalt és Faddi Fe
rencet, a cigány tanuk vallomása 
alapján, erős felindulásban elkövetett 
halált okozó súlyos testi sértés bűn 
tettében mondotta ki bűnösnek s 
előbbit egy évi börtönre és 1O0Ü 
korona kártérítésre, utóbbit pedig 
három havi fogházra Ítélte. Faddi 
Pált ellenben felmentették. Az Ítélet 
ellen dr, Eperjessy Béla kir. ügyész 
sulyosbbitásért, az elitéit vádlottak 
és védőjük Winkler Elemér dr. pe
dig a bűnösség kimondása miatt fe- 
lebbeztek.

o o o o o o  A o o o o o o

„Báfsmegyei N»plő“-ra
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az első egy v idék i városban, 

nagyon elegáns és jó,

c s i n o s  lakásberendezéssel
rögtön vagy megegyezés szerint óla ló.

Cim : T k e m e n t R o m a n  fodrász, 
Balaton-Tapolca, (Zda megye.)

Palloson
a L eov ics-v illáb an

egy szo b a  b ú to r r a lK  azonnal kiadó, w

REGÉNY CSARNOK.

Németből: K 8nn8c/.y Kruö. 6 4.

Rajmund letérdelt.
— Oh anyám! Oh Irén! — szólt 

megindultan, — neveteket egy sze
retet egyesíti szivemben. Oh anyám, 
oltalmazz! Irén, bocsás meg nekem!

— Hirtelen megrezzent s ijedten 
tekintett föl. Egy alakot látott ott a 
sirok közt mozogni, melynek láttára 
megdöbbenve sikoltott föl.

A Palmári herceg állt előtte.
— Ön itt?! — kéi dé csodálkozva 

Rajmund. Miért háborgatja anyáin 
sírját ?

Nem hitt szemeinek. Ez az ember 
az, kivel holnap élet-halálra fog 
küzdeni, Inkább kisértet volt mint 
ember. Milyen halvány, mily erőtlen, 
milyen megtört!

A herceg fáradtan emelte fel kezét.
— Nem akartam zavarni, — szólt 

oda tompán. — Azonnal távozom. 
Nem akartam imájában háborgatni, 
mert jól esik itt látnom önt.

— Uram! — kiállá Rajmund, — 
hát a gyilkos még a sírnál sein 
hagyja nyugodni áldozatát.

A herceg megrázkódott.
— Oh halgasson! — mormogta. 

Rajmund! Ön engesztelhetlenül gyűlöl 
engem, — k ’tségkivül, megérdem
lőm, — de sohasem fogja megtuhni, 
milyen nagyon szerettem önt. Isten 
vele! Isten vele!

Aztán megfordult s elrohant a 
sötét éjszakába.

Rajmund töprengve állt ott egyedül.
Nem tudta magának megmagya

rázni e látogatást.
Egyszerre csak egy lövés hangja 

zavarta meg az éj csendjét.
Mihály mialatt a sirót a sírnál egye

dül hagyta kőrülbolyongta a vidéket 
s egy sziklás bércre ért, melynek 
lábánál egyhangú csobogással tört 
meu a tenger tajtékzó hulláma. Egy
szerre csak egy emberi alakot pil
lantott meg a homályban. Nem is
merte meg. Olyannak látszott, mint 
egy égből levotődő hatalmas árnyék.

— Háttal a tenger felé állt, s mi
előtt Mihály észrevehette volna, hogy 
mit csinál, lövés dördült el 8 a férfi 
hanyatesve a meredekről, hangos 
locscsanással tűnt el a tarajos hul
lámokban.

A távolban messze-inessze már 
derengni kezdett a pitymallat. 
Könnyű szellő kapott szárnyra, a 
kéklő víznek simára oszolt szét vég
telenségbe vesző síkja, a fák lombjait 
halkan susogó mozgás lebbeuletta 
meg.
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Mihály előrehajolt a sziklán.
Ott alant semmi sem látszott, csak

a viz csókolgatta a hegyek alját, 
mintha uj zsákmányra várna.

X.
A bőrönd.

Másnap alig ébredt fel Rajmund, 
Mólón Lajos jelent meg nála.

Rajmund eléje sietett.
•— Hogy van Irén ? — kérdő, meg

ragadva barátja kezét.
— Irén túl van a veszélyen, — 

felelte mosolyogva Lajos. — Ma es- { 
téré megjelenhet nála.

— Majd megijesztett, — szólt 
Rajmund, — hogy olyan komoly 
képpel állított be.

— Úgy is van, — felelte az or
vos, — épen egy szörnyű látványnak 
voltam szemtanúja, mely alaposan 
megrendített.

— Honnan jön ?
— A hercegtől. Hivattak.
— A párbaj ügyben ?
Lajos fejét rázta.
— Oh! — felelte aztán, — az a 

párbaj nem fog megtörténni. Az ön 
ellenfele meghalt.

— Mit mond?
— Két órával ezelőtt hívtak, s 

láttam a herceget, kit épen akkor 
szállítottak haza.

— De hát mi történt?
— Kérdezősküdésemre azt felelték, 

hogy a borzasztóan eltorzult holt-

Myiíttér.*)
Felhívom ismeretlen larlóskodásu J <IZ UJ dinnye

Aubcrger Janka szabadkai lakost, 
hogy címét velem tudassa, elleneset
ben kénytelen leszek ellene csalás 
címén büntetőfeljelentést tenni.

H irth Aladár.
*) K rovat, alattiakért nem felelős a Szerk.

te a -ü ja t
m v e i r e

K e r e s  b á r m i l y  t n m y i -  

s é g b e t t ,  e l ő n y ö s  á r b a n

ifj. Vejalcli ötté
S z a b a d i j a .

M inden sasó 3  f i l l é r  YastagJbctUkbffi ©  
f i l l  é r  L egkisebb  h ird e té s  3 0  f i l l é r

testet olt találták a tengerparton, s l7 „A atjaÍ Í  lönyve-a nála levő papírokból megállapilot-; KCFCSkCuCillUt lön. , ki

ták személyazonosságát is.
— A tengerbe fulladt?
•— A szolgák is azt gondolták.
— És ön doktor...........
— Én ? Én bizonyosan tudom, hogy 

a herceg agyonlőtte magát.
Rajmund felemelkedett s izgatot

tan járt föl és alá. Ezerféle bizar 
gondolat kergette egymást fejében. 
Egyszerre csak megállt.

— Hát azt nem mondták önnek, 
— fordult Molonhoz, 
messze Villierstől a herbiersi teme
tőnél találták.

— Dehogy nem! — felelte csodál
kozva Lajos, — ön is tudott ez 
esetről.

— Nem uram, csakhogy azon éjjel 
én is ott voltam a temetőben, van 
ott egy drága sirhalom, hol párbajom 
előtt még egy imát akartam elre- 
begni végső bucsuképen s ott akad
tam Palmári hercegre.

— Beszélt önnel ?
— Igen. Nagyon izgatott volt — és 

megmagyarázhatatlan gyengédségét 
és rokonszenvet mutatott.

— Különös.
(Folyt, köv.)

az iróg 'pen is te jes jártassággal bir, bár
mily irodai alkuima ást kere*. Cim a ki- 
adóhivatalban.

Bcltéren jutányosán j S ' K i
b ifo ro ro lt szoba azo nal k'adó. Ugyanott 
ízletes házi koszt is kapható. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá- 

i íJuni könyvkereskedés S zabadkán  szem- 
hogy nem , jjeu a gynínasiuiniuitl. A vilóghirü »Prog- 

t..™... fgg. cigaretta hüvely 1 őraktar - Isikotiu 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 k\, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bám ulatos olcsók. Kölcsön 
kön y v tár h av i d ija  30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr
drbja az Antikváriumba.

Varró leányok S C O U T S -
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János fáríiszabó VI. kör, Tompa-u

IMIúrllAV kö el e° y nagyobbb udvnri 
í v l L l I l v Z i  helyiség, mely alkalmas 
ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

Kerékpár kaiban lovö- 11,1 küiŝ g?vmikkal, 35 írtért eladó. 
Kölcsey-utca 238. sz

o piaczon, a

“ T t  bérbe adandó .
Bővebb felvilágosítást 
nyújt a kiadókhivatal.

■ ■
Ü z le t  k i á r u s í t á s  1
Értesítem a t. vásárló közönséget, 

hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részben

! minden elfogadható
árban kiárusítom.
A raktár áll: Szövőt szoknya, blouse, 
karton, zephir, batist, mosó- és szövet
pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és 
kötények, továbbá szövet, mosó és 
batist kelmék, melyet méter számra 
is igen olcsón elárusítok. A n. é. kö
zönség b. pártfogását kérve, vagyok

tisztelettel

F a r a g ó  M .
(Edénypiac.)

k e r e s t e t i k .
Egy fiú tanoncul felvétetik WCÍSZ 
S í i l ld o r  kefekötő műhelyében — 
(Kölcsey-utca, SUmegi-félc ház).

fires

k eres te tik

kézmü- és diva’áru üzletembe,
kik a magyar és szerb nyelvet bírják. 

Önálló eladás kívántatik.
100 k orona havi fizetés. “18H8
Cim a kiadóhivatalban.

k ö lc s ö n t
bekebelezés mellett 3r a, 4, 41Í'2°/O kamatra, 
földekre, házakra, 5, 6, 7%  kam atra, vidékre 
is bárhova gyorsan folyósittatok. Személy- 
hitelt minden hitelképes egyénnek három 
nap alatt. Privátpénzt aznap 8°,o kam atra.

fiatalem bert
sül

Keresztyén

2000 koronával
in g a t la n , ü z le te k  a d á s
v é t e l i  és b a n k b iz o m á n y i
vállalatomhoz, mely 4 éve fennál,
havonkénti átlagos kereset 300 ko

ronának megfelel. 
Közreműködés gyakorlat után.

T a r á c sk y  tF erenez,
bankbizományos

Budapest, Rottenbiller-u. G/b.

h á z
Szép nagy telekkel és hozzá 
-----— való kerttel --------

ju t á n y o s  á r é r t
Erdő-utca 79 szám.

é t  e le g á n sa n

BÚTOROZOTT SZOBA
esetleg istáiéval,

a K o s s u t h - u t c a  k ö z e l é b e n

^azonnal Kiadí
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Jó karban
a városliget 

niellett
Jutányos árban eladó.
Értekezhetni a tulajdonossal Sáncz- 

utcza 135. szám.

E la d ó  sz ő lő
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7l/2 kapa

s z ő lő
FelolŐn szerkesztő:

D D ö 0  V I  C II 1 M K E. 
L uptulajdonosok : A Z A L A P I  T 0 K 

Szerkesztőségi és kiadóhivatal!
telafon szám: 62.

wwaww: ők rr. TsaiTME* wx/n»

17. 1 o 4 A I) ó 7 Fííszerkcreskedésnek 
S’j 1 l l  u  V II d  Zj« vagy korcsmának,
igen alkalmas ház, mely áll o szoba konyha 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, j u 
tányosán eladó. Bővebbet 1Y» kör, Bárdics- 
utca 348. szám alatt.

Ma inár minden ember tudja, hogy a vihlg'iiiríi 
Valódi Növény Essenezia-Flnid =

rr

/ A-t c

T  a r  A e s k  y  V  e  r  c  n  c  z
bankbizományos

Byiiapas’ , Roítenbilíer-uíca 5 /B . válaszbétyeg.

‘ v .  - I  . *<.•?. «*«i •» * i \ •• ••• •.

főképen olasz rizling és csemegével 
beültetve és teljesen karózva, rajta

egy lakházzal és budárházzal,

szabadkézbő1 e la d ó .
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű

csak „KATOIf A.-félc“ »K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATONA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
«.----------mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillé r.------------

Valódi Növény Essenczia-FIuid
B

• \* • ’ > * ‘ • • e A •" ' .♦ • • X

C •’ ’• 1 *• vfAu’ yEd- • •
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

Vissza kell utasítani, mivel hamisított.
, Budapesten: Törők József gyógyszertára;

Kapható «jzajyadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Csor- 
novits-utca; Wacbsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossutb-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. I iT: ff 1 'r

Megvizsgálva és véleményezve !

csak „K A T 0  N A -fé le“ „ K. A .“ védjegygyell
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlonül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
lest súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult k<3szvényuél 
--------------  osuznál, tagszaggatásuál sth.-nél. ------- -------

Nyomatott a Kiadók Kiadok és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




