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A magyar és a párbaj.
A Keglevich-Henc féle halá

los kimenetelű párbaj megmoz
dította a magyar társadalom 
komoly elemeit. Tiltakozások 
hangzanak minden felől az el
len, hogy a lovagiasság örve 
alatt valaki valakit egyszerűen 
leszúrjon.

És sajnos, hogy ez a párbaj
veszettség különösen a magyar 
társadalm at inficiálta, azt a 
lovagias magyar nemzetet, mely 
különösen politikai küzdelmei
ben mindig úgy viselkedett, 
hogy e küzdelmek alakjával is 
méltó legyen a nemzet ügyé
nek, a nemzet igazságának 
szentségéhez. Ma már az infi- 
ciáltak erre nem is gondolnak, 
m a a magyar lovagiasságot pár
baj nélkül elképzelni nem bír
ják, nem tudják. Pedig a párbaj 
m inden csak nem  magyar.

A nagyváradi párbaj ellenes 
szövetség a Keglevich féle ha
lálos kimenetelű párbaj alkal
mából feliratot intéz a képviselő- 
házhoz, melynek egy részét mi 
közöljük azoknak a gyengéb
beknek a kedvéért, akik azt h i
szik, hogy a párbaj a magyar 
lovagiasság következménye. E 
rész a következő:

„Ha a magyar parlament 
m indenha a becsületpárbaj alap
ján  állt és helyesebb becsület
ügyi eljárást nem ismert volna 
és ha egyáltalában nem létez
nék a becsületügyeknek más, 
célszerűbb és igazságosabb el
intézés módja, akkor és abban 
az esetben nehezen vehetnénk 
m agunknak bátorságot arra, 
hogy az igen t. Képviselöházat 
ebben az irányban a helyzet 
javítására felkérjük s újításokra 
reá  bírni törekedjünk. Köztudo
m ású dolog azonban a magyar 
nem zet múltját ismerő ember 
előtt az, hogy a becsületpárbajt 
nem  a régi magyar nemesi tár
sadalom nak történeti hagyomá
nyai ültették az immár nemesi 
előjogokat és nemesi előítélete
ket hivatalosan nem ismerő pol

gári társadalm unkba és hogy 
ez az intézmény a 19-ik száza 
dot megelőző időben nálunk 
meggyökeresedni egyáltalában! 
nem tudott. A 18-ik század első 
felében, a 30-as években tör
tént, hogy a napnyugatról be
jött számos igen hasznos reform 
eszmével együtt becsempészö- 
dött a magyar úri társadalomba 
a becsületpárbaj, e határozot
tan és kizárólag germán intéz
mény is. Ez szorította ki las- 
sankint a becsüíetügyek azelőtti 
elintézés módját, amely szerint 
az a gyüléstag, aki kartársának 
vagy a gyűlésnek tekintélyét 
vagy becsületét megsértette, a 
gyűlésről bizonyos időre kizá
ratott, vagy széksértési kereset 
alakjában a körülményekhez 
mért pénzbírsággal lett sújtva.

Mennyire alkalmasabb volt a 
megtorlásnak eme módja és 
mennyire alkalmatlan a becsű 
letpárbaj, mint az elintézés újabb 
eszköze: m utatja a történelem 
múltja és a mai helyzet. Mert 
jóllehet a politikai küzdelmek 
tárgya a múltban sem volt ki
sebb súlyú és horderejű, mint 
mai nemzeti küzdelmeinkben, a 
gyüléstermekben uralkodó hang 
hátározottan finomabb, az ak
kor divatban levő modor az 
emberek egymással való érint
kezése minden tekintetben n e 
mesebb vala, mint a 19-ik szá
zad második felétől kezdve és 
napjainkban, a midőn a becsü
letpárbaj legnevetségesebb torz- 
eseteit észlelhetjük?*

A helyzet.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, 1905. jun. 8.

Teljes csönd van a politikában. A 
pünkösdi szünetre a politikusok vagy 
része vidékre u tazott pihenni vagy 
gazdálkodni.

— A Kvassay —  epizóddal való 
hum orizálás is kezd unalm as lenni 
s legföljebb azok beszélnek róla, 
akik bosszankodnak a  lapok híradá
sai m iatt.

így Polónyi Géza, aki m a reggel

érkezett vissza Köröskényről, ahol 
tudvalevőleg Fedák Sári autom obil
jával könnyen végzetessé válható 
kellemetlensége volt, m a délben a 
Kossuth Lajos utcai politikai korzón 
a leghatározottabban m egcáfolta a 
tudósításoknak a kvótaem elésre vo
natkozó részét. Egyben pedig kije
lentette, hogy a  vezérlő bizottságban 
szóvá teszi azt a ta rthata tlan  álla
potot, hogy titkolóznak s igy a la
pokban a legtendenciózusabb tudósí
tások je len jek  meg.

Két újságcikk keltett m a feltűnést. 
Az egyiket Kossuth Ferenc irta  a 
«Budapest»-be s ebben sorok között 
sejteti, hogy nem ellenezné egy az 
ő szája ize szerint való átm eneti 
kormány alakulását, amelynek aztán 
hivatása volna közrem űködni a vég
leges megoldás létrehozásában. Ez 
az eszme az utolsó napokban ism é
telten felvettetett és sokaknál elég 
kedvező fogadtatásra talált. Csak a 
disszidensek ellenzik alkalm asint 
azért, m ert ő nekik ju tn a  ki az 
oroszlánrész egy ilyen korm ányalakí
tásban, am it egyébként meddő kísér
letnek tartanak.

A másik feltűnést keltő cikk a 
„N. P. Jo u rn a lé b a n  jelent meg egy 
•liberális politikus* tollából A 67-es 
pártok ta lp raállitásá t fejtegeti és 
m integy sejteni engedi, hogy a sza- 
badelvüpárt m ár legközelebb m oz
galm at indit egy uj program m al való 
harcbalépés irán t.

Ami pedig végül a korm ányválság 
dolgát illeti, ebben semmi újabb 
fordulat nem  történt, de nem is 
várható  sem m iesetre pünkösd előtt.

Politikusok sokat beszélnek a  no r
vég király elm ozdításáról és vesze
delmes hasonlatosságokat fedeznek 
fel a  norvég és m agyar politikai 
helyze között.

A válsággal kapcsolatosan egyéb
ként a  legkülönfélébb konbinációk 
és verziók vannak forgalomban. Ezek 
közt nem érdektelen am a Bécsből 
kolportált hir, mely szerint Vilmos 
ném et császár levelet ir t volna kirá
lyunknak, melyben a  többi közt 
biztatja, hogy a  hadsereg egységéből 
semmi körülm ények közt ne en
gedjen.

Egy másik verzió szerint Kossuth 
és a vezérbizottság legnagyobb része 
nem idegenkednék egy olyan átm eneti 
m inisztérium tól, amelyi ek hivatása 
volna az u ta t előkészíteni egy később 
kinevezendő koalíciós korm ánynak, 
de az átm eneti m inisztérium  élére 
nem  Fejérváry Géza bárót kívánják, 
akinek személye —  szerintük —  
akadály képezne a megoldásnál.

Egy harm adik  hirdetés szerint a  
Fejérváry-kabinet az ünnep után a 
hivatalos lapban m ár meg fog jelenni, 
am ire Ju tsh  Gyula összefogja hívni 
a  képviselőházat. A Fejérváry-kabinet
—  e verzió szerint megjelenik a 
képviselőházban, ahol Fejérváry báró 
kifogja jelenteni, hogy a kibontako
zás az ország érdeke s valam ennyi 
pártnak azon kell lennie, hogy az a 
kibontakozás sikerüljön. Kifogja je 
lenteni továbbá, hogy azért vállal
kozott az átm eneti m inisztérium  
vezetésére, hogy ezzel a többségnek 
ú tjá t a korm ány átvételére egyen
gesse.

De m indenekelőtt szükséges, hogy 
az állam  gépezete meg ne ak asz ta s
sák, s ezért kéri a szükséges dolgok 
megszavazását. Ha aztán az a felszó
lítás eredm énytelen volna, akkor
—  hir szerint —  a képviselőház el- 
napoltatik.

Persze mindez csak találgatás és 
kombináció, amelyeknek hitelessé
géért senkisem vállal felelősséget.

Norvégia háború előtt?
L o n d o n , jun. 8.

Norvégia már régen készült arra, 
hogy m egvalósítja külön konzuli 
képviseletét, még ha Svédország 
erőszakkal akarná is azt meggátolni, 
bgyancsak régen szám oltak m ár 
azzal az eshetőséggel is, hogy det- 
ronizálják Oszkár királyt és ez esetre 
beavatott körökben Valdemár dán 
herceget em legették a jövendőbeli 
norvég királynak. Norvégia nem ta r t 
Svédország fegyveres fellépésétől sem. 
Nagy mennyiségű hadikészleteket 
halm oztak fel a norvég államférfiak, 
a határvárakban nagyszám m al van
nak nem zetőrök közönséges m unká
soknak öltözve. A ha tári képező Glom- 
m en folyón á t vezető hidak aláak- 
náztattak . Szóval: Norvégia föl van 
fegyverezve és bizalommal néz a 
jövő elé. 

Weitzenfeld Márczell
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára
Telefonsam 190. SZABADKA Kovács-utca 294.

Babona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. Vízmentes és
========== rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól. ..l-.. -==K ntálárilk  ll m * latrán, kötőfék. rudálló kötelek stb. a legolcsóbb M n c ia iu n , u. n i.. árbgn c#ak|# t kenderbö, |egjObb mihösógben.

T e n n is  p á lyák  te ljes  b e re n d e zé s e  IOO K.
Fttgg# ágy (heagematto) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban 
= = = = =  Lótakaró hálók 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyári raktára. ------------
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S to ck h o lm , junius 8. jtavéri lakosnál s elbeszélte, hogy ő 
A helybeli lapok, melyek még -  i «  ^ o r  az udvarba kiment 

m egírhatták a tegnapi eseményeket
megállapítják, hogy kitört a forra
dalom, mert a z  unió csak Norvégia 
határozatára fel nem bontható. Erre 
Svédország hozzájárulása is szüksé
ges.

K rL z tfá n la , jun. 8.
A storting tegnap este tartott ülé

sében elhatározta hogy kiáltványt 
intéz a norvég néphez, melyben az 
eddig történtek rövid áttekintése 
után a következők foglaltatnak: Ha 
a fejlődés folyamata hatalmasabb 
volt, mint az egyesek akarata és 
kívánsága és azt a lépést kívánta, 
a melyet a storting tett, biztos 
reménységünk, hogy a norvég nép
nek szerencséje lesz, hogy békében 
és egyetértésben élhet minden nép
pé!, tehát leginkább a svéd néppel, 
melylyel oly sok természetes köte
lék fűz össze bennünket. Ama biz
tos meggyőződésben, hogy a norvég 
nép a stortinggal és a kormányai egye
sül a birodalom önállóságához való ra
gaszkodásban, megőrizve ugyanazt a 
szilárdságot higgadtságot és méltó 
nyugalmat, amely eljárását eddig is 
jellemezte és szívesen viseli azokat 
az áldozatokat, amelyek megkíván
tainak, elvárja a storting, hogy min
den alattvaló teljesen a törvény és 
a rend kívánságaihoz fog alkalmaz
kodni és engedelmet fog tanúsítani 
mindama polgári, egyházi és katonai
hatóságoknak, a melyekre a storting egyben utikölséget kért Huszártól,
a norvég nép nevében a hatalmat 
ruházta.

K ris z tiá n ia , junius 8.
Az Oszkár királyhoz intézett fel

iratban utalással a május 27-iki 
államtanácsban kimondott királyi ha
tározatra, hangsúlyozzák a kormány 
tagjai, hogy az alaptörvény értelmé
ben a királyi hatalom kötelessége 
az országnak alkotmányos kormányt 
adni. Abban a pillanatban — úgy
mond a felirat — a midőn a király 
politikája megakadályozta a felelős 
államtanács létrejövetelét, a norvég 
királyi hatalom hatását vesztette. Az 
igy teremtett viszony fenn nem tart
ható. Akarata ellenére a kormány 
nem kényszeríthető, hogy megmarad
jon helyén. Felséged meg sem kísé
relte más kormány összeállítását. 
Mivelhogy a királyi hatalom politi
kája a konzuli törvény szentesítésé
nek kérdésében az alkotmánynyal 
megegyeztethető nem volt, és mivel
hogy e politikára újabb kormány 
nem volt megnyerhető, épp úgy, 
mint a hogy a mostani sem akar 
abban résztvenni, a midőn hivatalá
ban marad, kötelességüknek tartot
ták a miniszterek kimondani és 
visszalépésüket a stortinggal azonnal 
közölni. Majd később azt mondja a fel 
irat: Az alkotmányos norvég király
ság kerete szétpattant és a szövet
ség felbontását a király határozata 
kezdte meg, remélhetőleg a két ed
dig egyesült nép javára és boldogu
lására. Végezetül a miniszterek kö
szönetét mondanak ama személyes 
jóindulatéit, a melyben a király ré
szesítette.

Kincsek a pincében.
Ponyvaregénybe illő történetről 

tudósítanak ZentAról. Az es d hőse 
valóságos drámaírói fantáziával ké
szítetté elő kelepcéjét, amelynek ala
posan megadta az árát a könnyen- 
hivő áldozat.

Birczlin György zentai szállási la
kos a múlt hét végén váratlanul 
megjelent idősebb Huszár Jánoscsan

kék lángu tüzet látott a földből fel- 
lobbogni.

Azonnal ásni kezdte a földet, hol 
pincét fedezett fel, melynek mélyében 
mintegy 10 métermázsa,,arany rudakra 
talált, azokat bevitte a lakásába s 
azután lefeküdt. Mikor álomba szen- 
derült azt álmodta, hogy ő azokat 
csak is egy Huszár János nevű em
berrel értékesítheti. Kérdezősködött 
mindenfelé, hogy ezt a Huszár Jánost 
hol találhatja meg. Egyik ismerőse: 
Vukó Dusán zenta tanyai lakos útba
igazította, hogy ő ismer egy csan- 
tavéri embert, akit Huszár Jánosnak 
hivnak. Azért hát rögtön fel is ke
reste s azért adta tudtára a dolgot, 
mert mindezt a nagy kincset csak 
az ő közbenjárására értékesíthetik.

Huszárt elhódította Birclin elbe
szélése. aki oly szavahihetőséggel 
ismételgette a csodahistóriáját, hogy
fia kíséretében elment Birclinékhez.£
Látni akarták azt a mesés kincset, 
amely dúsgazdaggá fogja őket tenni. 
Birclin a keresett vendég érkeztére 
mindjárt behozott néhány négy és 
félkiló súlyú aranyrudat, melynek 
valódiságáról Huszár meg is győző
dött. Szép sárga volt, ép mint az 
arany, tehát aranynak is kellett 
lennie. A szakértői vizsgálat után 
abban állapodtak meg, hogy az 
aranyrudakat csakis Parisban érté
kesíthetik s elhatározták, hogy a 
francia fővárosba utaznak. Birczlin

mintegy 500 koronát, amit meg is 
kapott. Úgy egyeztek meg, hogy az 
értékesítés után elviszik a többi 
aranyat is és pénzzé fogják tenni.

Vasárnap azután annak rendje és 
módja szerint felkészülődtek a nagy 
útra s Páris felé indultak el. Zentá
rói Csókára, onnan Szegeden át 
Kikindáre mentek.

A meggazdagodás útja közben 
mulatozók javában vigadoztak, ami
kor egy ismeretlen úriember termett 
a társaság asztalánál, ki detektivnek 
mondván magát, felhívta Vukó Du
sánt, hogy igazolja magát. Kibontotta 
a csomagot is, amely a fénylő ara
nyat rejtette s ráfogta Vukóra, hogy 
templomrabló, az arany pedig betö-
résből származik s azonnal le i^ (k ito ló  otztályat-ak unikedvelői sziuieióadaBa
tartóztatta.

Azután Huszár igazolványát kérte 
a titkos rendőr, mire ő megmutatta 
a munkakönyvét. A detektív erre azt 
mondta, hogy Huszár elmehet. Vu- 
kót pedig kocsira ültette s tudtára 
adta, hogy be fogja kisérni. Huszár 
igy egyedül maradt az idegen vá
rosban. minden pénz nélkül, úgy 
hogy adománygyűjtéssel s nagy ügy- 
gyel-bajjal tudott csak hazavergődni.

Otthon nap nap után várta Vukót 
is, de az eltűnt, nyoma veszett, 
végre róla kisütötte, hogy oda 
a mesés kincs, az 500 korona és 
hogy őt rutul becsapták. Elment a 
zentai csendőrségre s feljelentette 
Vukót és Birclint, akiket nyomban 
letartóztattak, Utóbb megtudta azt 
is, hogy az a bizonyos aranyrud csak 
rézből való volt.

A szélhámosok a zentai ügyészség 
fogházában várják bünhődésüket.

A h áb o rú .
B e rlin , junius 8. 

Tokióból megrázó részleteket kö
zölnek a csuzmiai nagy tengeri csa
táról a „Lokalanzeiger“-nak. Ezek 
közül feljegyzésre érdemes a követ
kező epizód: Mikor a „Borodino" i annak gyümölcse, s az ifjúság annak 
lángokban állt és sülyedezőfélben virága. Ha mi szereljük egymást,

volt, az „Asahi*4 nevű csatahajó ; ha összetartunk, nincs hatalom, mely 
beszüntette a tüzelést. Ellenben a azL a SẐ P hazát, mely ezer éve
„Borodino“-n még mindig egyik 
ágyulövés dördült el a másik után. 
Az utolsó lövés után az orosz hajó 
elmerült a habokban. De ez a lövés 
talált. Az „Asahi44 hajón levő hét 
ember megsebesült. Ezek között 
volt Morista japán hadnagy, aki
nek ballábát tépte le a golyó. 
-  A hadnagy a kardjára támasz
kodva felvánszorgott még a fe
délzetre, ott egy kis papirt kért, hogy 
japán bajtársainak néhány búcsúszót

yákat irta le: »Banzáj! Dicsőséges 
halállal halok meg!“ Ekkor az Írón 
kihullott a kezéből és meghalt.

T okio . jnnius 8,
Hivatalosan megállapították, hogy 

a Gsuzima-szorosban lefolyt ütközet-

meg. 137-et szabadon bocsátanak; 
65 papot és orvost ma már szabad
lábra helyeztek.

L o n d o n , junius 8.
A Reuter-ügynökség jelenti Péter-

várról: A tegnap Garskoje Szelóban 
tartott minisztertanács határozatainak

Írhasson. A hadnagy ezeket a sza- a hazáért, sz. Fábián Boza, 5. Ma

, .. . adattak elő. Tied vagvok tied hazáinben elfogott oroszok szama (.142, | sjb Végül a lél, ke,„Bjö |lazalia3 ün. 
akik közül o-éig három ember ha lt; nepély a „Szózat44 eléneklésével ért

alapján a washingtoni és párisi orosz j Lataj Sándor Zombor, Lemberger
nagykövetet tegnap délután távirati i ?n,.n jzipOI‘ dj'-, Csillag

, i Karoly dr„ Horovitz lgnacz Szabadka, 
utón értesítettek, hogy Oroszországja ujvi(léki Llojd tArsul.,tj Di„lz?e„ 
meg szeretné tudni a japánok béke- Gábor Újvidék, Bellán Mátyás Bács-
feltételeit.

L o n d o n , junius 8.
A Times pétervári távirata szerint

a cár tegnap délután Garszkoje 
S/elóban kihallga táson fogadta az 
amerikai követet.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

közkiriyvűr iun?eu □. NyUy/. 
♦zerdán < h szombaton délután 3-tól 6-ig 
V.vArnap délelőtt -C’Ől 12-itf.

Ju n iu s 11. A m. ú. v. abbz i kör niii-

a városi gzinliózban,
lu n iu s  11. A Katii, legényegylet műked

velői bzini előadása.
Jun ius 12. A Kafh. legényegylet házi 

mulatsága, nemzetközi világpostávak
Jun ius 12. Az izraelita községkerület 

kongresszusa.
Jun ius hó 12-én a Magyarországi Fa- 

munkások Szabadkai Szakcsoportjának szin- 
elöadáosal < fry bekötött táncvigalma a Ka
szinó kertjében.

Jun ius 12. A szabadkai I-s-í nóegylet és 
a szent Antal kenyere ©ina ti kát h. népkonyha 
népünnepélye.

Junius 22. A magyar as• taltaitársaság 
majálisa.

Jun ius 25. A szabadkai műkedvelő ifjúság 
táncmulatsága a G rncöl-féle házban.

— J u n iu s  8 lka  a n é p isk o lá k b a n .
Magyarország fennállásának 1000 éves 
királyunk koronázásának 38 évfordu
lóját a népiskolák növendékei taní
tóikkal együtt kerületenkint ünnepel 
tök meg. A bajai úti VI. kerületi
népiskolában is méltóan ünnepelték
meg a nagy napot. Az ünnepélyt {a .,Vadászklirt“-ben bankettet rendez 
Szikra János, igazgatótanitó nyitotta az oroszokat leverő japánok gyozel-
meg, megmagyarázván az ünnepély
kettős jelentőségét. A szózat elének-
lése után Takács Gáspár, kerületi
hitelemző a gyermekek felfogásához
mérten, gyermekded nyelven remek
beszédet mondott az ezer éves ha- • •
zárói. Összetartásra, szeretetre buz
dítva a fiatalságot. Öreg szüléink 
úgymond — hazánk fája, szüléink

lakhelyet és kenyeret ad nekünk, — 
tőlünk elvegye. Járt itt török-tatár, 
muszka és nem bírták szép hazánkat 
elvenni. Ezulán megemlékszik az első 
koronázott magyar királyról, a ma
gyar szent koronáról, melyeket aki 
lejére tesz, az a koronás magyar 
király, ki bennünket véd és kormá
nyoz. A király éltetésével végzi, itt 
csak nagyon kivonatosan adott szép 
beszédet. Ezután a következő szava
latok adattak elő: 1. Magyar vagyok, 
szavalta Vidákovits Mária. 2. Vég
rendelet, sz. Farkas Erzsi. 3. Magyar 
leány, sz. Szenei Teréz. 4. Imádság

gyár nyelv, sz. Körmöci Ilona. 6. 
Anya emlékszava, sz. Beglédi János.
7. Kis honti, sz. Tumbász József.
8. Magyar vagyok magyar, sz. Gvurá- 
szevics Islván. Közben Szikra János 
vezetésével, igen szorgalmas betaní
tásra valló következő hazafias dalok

véget. — Hasonló módon ünnepeltek 
a többi iskoiakerületek is.

— A b á c sk a ia k  ré szv é te . Kulinyi 
Zsigmond halála alkalmából a követ
kező bácskaiak fejezték ki részvétü
ket: Somogyi Imre Baja, Gerber 
Nándor Óbecse, Mikosevics Kanut 
Zombor, dr. Kohn és neje Újvidék,

szék, Falcione Gusztáv Zombor és a 
zentai kereskedő-ifjak.

— A k a lo c sa i é rs e k  h a g y a té k a .
Az elhunyt kalocsai érsek tömegének 
tartozása az érseki javadalom irá
nyában egy miidő száztizezer ko
rona, tehát a mutatkozó hiány —■ 
nyolcszáz harminchat ezer korona 
összeget tesz ki a hivatalos leszá
molás szerint.

— V iz sg á la t a buzi p é n z tá rn á l .
Ma délelőtt a városi házi pénztárnál 
a második negyedévi pénztárvizsgá
latot tartották meg dr. Biró Károly 
polgármester elnöklete alatt a pénz
ügyi tanácsos, számvevő, főpénztár- 
nők, főpénztári ellenőr, továbbá Kiss 
Ábel és Lendvay Antal törvényható
sági biz. tagok közbenjöttével. — 
A vizsgáló bizottság a pénztár álla
potát teljesen rendben találta.

— S á n d o r k ü lv á ro s  v ir i l is tá i .  
A városi adóhivatal kimutatása sze 
rint. az 1905. évi január 1-től be
kebelezett Sándor külváros legtöbb 
adót fizető polgárainak névsora a 
következő: Kudecz Milos 1614 kor. 
22 f., Iszákov Jóvó 1154 k. 55 f , 
Fleckenstein Ádám 998 k. 99 f„ 
Jaramazov Máté 845 k. 32 f„ Iszákov 
Uros 587 k. 19 f. A 12 választó- 
kerületet képviselő Sándor külváros 
ezenkívül 3 választott bizottsági ta 
got küld a törvényhatósági bizott
ságba.

A japán győzelem ünnep 
lése. A zotnbori lelkes ifjúság kar
öltve a japáni fegyverek diadalának 
örülő polgársággal, szombaton este

mére. — A bankettről táviratot me
nesztettek a bécsi japán nagykövet
hez, hogy az juttasa a magyarok 
örömét a Mikádónak, Togonak, Gya
ntának és az egész japán nemzetnek. 
A szabadságért annyit vérzett nem
zet fiai üdvözlik a testvérnemzetet 
hősi küzdelmében, midőn 48 ban a 
magyar nemzetet leverő zsarnok 
muszka halaimat a távol keleten 
megtöri. Banzáj!
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— Cftászka é rsek  S zt. István nevezetességei kezdik meg szombaton 
b e rn i- j» .  A boldogult kalocsai érsek este csupán három estére terjedő 
a vidékieknek és küldöttségeknek wondZnüfAi,nVa« „„ nnunn 
kedves örömmel mutatta műkincsei
között Szt.-lstván ereklyetartóját, 
melyet a Bachruch cég készített az 
1900. évi kiállítására. Az idom- 
talan, otromba nagy, kevés müér- 
tékkel, inkább az ezüst súly és rajta 
elhelyezett drágakövek értékével biró 
30 ezer forintra becsült monstrum 
fej alakot a hagyatéki biztos el 
akarta árvereztetni a többi tárgyak-

vendégjátékukat az Otthon kávéház 
helyiségében. A közkedvelt szórakozó 
hely tulajdonosának nagy anyagi ál
dozatok árán sikerült a Fejér Dezső 
igazgatása alatt leránduló társulat
szerződtetése. amelynek kiválóságát gyalogezrednél szolgált hosszabb idő 
már maga Baumann Károknak, a óta Möltzer Kálmán <28 éves nőtlen 
fővárosi 'Tarka Szinnatl fránialis i w -  főhadnauv  k M A U n v  hóitó lfővárosi Tarka Színpad génialis meg 
teremtőjének neve is biztosítja. De 
a többi tagok eddig itt nem ismert 
európai hírnevű akvizíciók. Így Bogé

kai. A iőkáptalan figyelmeztette a 1 Leó az utolérhetlen füttymüvész és
zeneimitator, Don Carlos bűvész, Hős 
Terka, Herényi Tilda énekesnők Bősé 
Ede stb.

C seléd-ágy
és egy

kerestetik megvételre. 
Cim a kiadóhivatalban.

miniszteri biztost, hogy az érsek 
ezen ereklye tartót a főszékesegy
háznak szánta, és ajándékozta, amit a 
szoborra vésett dedikációja is bi
zonyít, — kéri annak kiadatni. A 
miniszteri biztos ezen jogos kérel
met teljesítette és Szt. István her
máját az árverés alól kivonta és igy 
az a kalocsai főszékesegyház bir
tokába jut.

— Ü gyvéd i iro d a  m eg n y itá sa .
Dr. Tausz Fülöp ügyvédi irodáját 
B.-Topolyán (Tóth Isaszeghi féle ház
ban, gr. Széchenyi-ulca 702. szám) 
megnyitotta.

— S z a k á lla s  csecsem ő. Kapos
vár egyik szomszéd falujában oly 
szörnyeteget szült egy szegény asz-

dalom és bánat megölte A csoda-! A gyöngeelméjii fin rá n to tté .
gyermek pofaszakállal és hosszú haj -! Tóth Sándor jómódú Ötven-hatvan 
jal jött a világra, szemei a feje! év körüli nagyszalontai gazda együtt 
hátsó részén voltak. A babonás pa-j élt Sándor nevű legény fiával. A 
rasztok meg voltak győződve, hogy ' huszonegyéves erős testalkatú legény 
a csodaszülött nem más, mint maga (születésétől kezdve gyenge elméjű, 
az ördög és igy nagyon kegyetlenül erőszakos, hirtelen indulatos beteg
bántak vele. Egy hosszú póznára 
kötötték az ártatlan porontyot, végig
hurcolták a falun és aztán darabokra 
tépték, hogy igy az ördögöt a ma
guk köréből elűzzék. A vizsgálatot 
megindították ellenük.

ember. Tegnap reggel a fiú egy kapa- 
nyelet faragott, mikor az apja figyel
meztette, hogy már nagyou is vé
konyra faragta. A megszólított fiú , . . .
indulatosan, gorombán válaszolt, mire ! s^8e- Az állami, városi, megyei köz

gáz apja dorgálni kezdte A fiú egy-i épületek, az egyetemek, iskolák, kon
zulátusok és a dunai hajók lobogó- 
diszt öltött ek. Az ál (ami és községi 
iskolákban a tanárok s a növendé
kek együtt ünnepelték az évfordulót,

Szeplő, pattanás, májfolt, bőr- szerre felkapta a kapanyelet és az 
tisztátalanság ellen 4 nap alatt lehet apja fején teljes erővel végig vágott, 
sikeresen védekezni, ha valódi „Di- ! Az erős, egészséges ember a pit- 
ana arckrém" és „Diana szappan-1 varajtó előtt, megtántorodott a hatal- 
bőrápoló szereket használ. — A ra; más ülés súlya alatt s nehány pilla- 
75—75 krajcár, — Egy doboz „Di-i nat múlva összerogyott. A házbeliek amelynek jelentőségét hazafias be-
ana hölgypor" szarvasbőrrel 75 kraj-1 összefutottak s az apja eszméletlenül szédekben méltatták, 
cár; egy eredeti üveg „Diana par- i fekvő teste előtt ott találták Tóth 
feum" 5 korona; egy eredeti doboz Sándort bambán, maga elé meredve.
„Diana pirosító" 5 korona. „Bob has
hajtó a legkellemesebb.'1 Egy teljes 
doboz ára í-0 fillér; próba adag 10 
fillér. Készíti Erényi Béla Diana gyógy
szertára Budapesten, Károly körút 
5. Kapható a gyógyszertárakban. Fő
raktár: Milassin Illés gyógyszertára 
a , magyar koronához" Szabadkán.
Katona Ágost. Antal gyógyszertára, ütés alatt Tóth Sándor koponyare- 
a „szt. Háromsághoz" Csernovics • pedést szenvedett s két órai kínlódás 
utca. jután meghalt.

— Hamis pénzt gyártó gépeld A «y|lk(,s fiul a rendőrök a város- 
Bftián. A napokban feljelentés érke- házához kísérték, a hol kihallgatták, 
™<’i a hn.Ái rpnHöpcóobp. hncv de már ekkor konstatállak, hogy a

laszolt, csak később szólalt meg. két órakor volt a budapesti királyi 
Annyit mondott, hogy:

— Megütöttem.
Az eszméletlenül fekvő embert 

bevitték a házba és lefektették, legott 
orvosi hivattak, de már az orvosi 
segítség hiába való volt. A súlyos

zett a bajai rendőrséghez, hogy 
Schreier Ármin pincéjében hamis 
pénzt gyártó gépek vannak. A fel
jelentés alapján a rendőrség ház
kutatást tartott, s tényleg talált is 
két gépet, amelyek közül az egyik 
két, a másik egy koronás hamisí
tására alk dmas. Schreier azzal vé
dekezett, hogy a gépeket más rej 
tette a pincébe s ezen védekezése 
alaposnak látszik, mivel a korcsma 
pincéjébe sok mindenki lemehet s 
hamis pénzt nem talállak. A nyo
mozás tovább folyik.

— L ó v ersen y  Ó becsén . Az óbe
csei Gaszdászati társulat pünkösd 
napján délután lóversenyt, rendez a 
kistéren. Alkalmas és a éclnak meg
felelő hely hiánya miatt, nem nagy 
siker vár a lóversenyre, mert a gaz
dák jón inkább állatkiállitást szere
tett volna rendezni Óbecsén.

Sokáig hiába szólongatták, nem vá

fiú gyönge elméjű.
A nagyváradi kir. ügyészséghez

kora délután érkezett jelentés a sze
rencsétlen Tóth Sándor bűnéről. Az 
első hir nyomán intézkedés történt, 
hogy a legényt letartóztassák s a 
vizsgálat vezetésével a szalontai já- 
rásbirót bízták meg. Lázár Márton 
kir. ügyész helyettes azután intézke
dett, hogy Gerő Sándor dr. és Fisch 
Áron dr. törvényszéki orvosok még 
az est folyamán utazzanak ki a hely

L etartóztato tt főhadnagy
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .

Budapest, junius 8

•iy
czel Lajos. Próbaházasság. Vigszinmü 
a fővárosi életből. Dalokkal 3 fel-I ó
vonásban. Irta: Gerő Károly. Zené- 

J jót szerezte: Erkel Elek. Rendező: 
dr. Demidor Imre. Karnagy: G. F.

A budapesti honvédtisztikar köré-'Súgó: Eberstark József. Személyek:;
—  V arie té  az Otthonban. A fő-1 ben nagy megütközést kelt egy tiszt- Szikora Márton magánzó Neumann VVeisz, julius 26—augusztus lü-ig 

város legjobb és legismertebb brettli társuk letartóztatása, a ki bűnös A., Rozália a felesége Kiss Sarolta Jócits. Oláh Ferenc julius 8—aug.

üzelmek miatt jutott összeütközésbe urhülgy, Kanócz Gyuri őrmester Tóth 
a törvényes renddel. A letartóztatott Lajos, Birike testvére Rozália ro-
honvédtiszl neve Möltzer Kálmán 
kezelőtiszt főhadnagy.

Az eset részleteire nézve a követ
kezőket jelenti tudósilónk :

A budapesti j. számú honvéd

főhadnagy, kezelőtiszt Néhány héttel 
ezelőtt Möltzert áthelyezték a ver 
seci 8. számú honvédgyalogezredhez. 
Möltzer el is utazott Budapestről, de 
amint, csakhamar kiderült nem vo
nult be Versecre.

Katonai felettes hatósága azóta 
nem ismerte Mötzer tartózkodási he
lyét és megtette az intézkedéseket a 
főhadnagy hollétének kikutalására. 
Hosszú nyomozás után végre nyomra 
akadtak és sikerült is Möltzer főhad
nagyot egyik vidéki városban letar
tóztatni.

A letartóztatott főhadnagyot tegnap 
este hozta Budapestre az államrend- 
01

kona Pietsch F. úrnő Hajdú Bokor 
Berci zárosi hiv. Tary Tibor, Hajdú 
Bokor István szentesi gazdag paraszt 
Orosz Jenő, Zsuzsána a felesége 
Bauer Ilonka urleány, Patonia Bódog 
mészáros Ognyanov Milán, Gzira 
Klári kávémórőné Ivánovics Margit 
urleány, Sági Julcsa Szeghő Etel 
urhölgy Rákóczi Alajos cselédszerző 
Kertész Lajos, Cili néni cseléd Ni- 
kolin Zsófia, Egy káplár Katona Béla, 
Egy dada Mészáros Zsuzsika urleány, 
Egy levélhordó Lehner Sándor, Egy 
pincér Lehner Aladár. Hely árak ren
desek. Jegyek előre válthatók az elő
adás napján a színházi pénztárnál. 
Az előadás kezdete 7 és fél órakor.

5957/905. tan. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.V
A szabadkai kir. törvényszék mint

hűtlenül kezelte a katonai kincstári, 
i vagyonát, s mikor áthelyezése bekö
vetkezett, attól tartott, hogy erre rá 
jönnek s a büntetés elől megszökött.

T Á V I R A T O K
A koronázás évfordu ló ja .
Budapest, junius 8. Ma van a 

kiráiy koronázásának harmincnyol
cadik évfordulója. Az emlékezetes 
napot ezúttal is szokott módon ün
nepelte meg a székesfőváros közön

’ség egyik detektivje és átadta a, , , ' J‘ J.. „ - I. ... .- i / i  tkvi hatóság közhírré teszi, hogyhonvedkeruleti parancsnokságnak. — s  . . . ° , véurehai atónak
Möltzer lőhadnagyot azonnal elzárták. L / J  p . . /  ‘- , í ,

Úgy hírlik, hogy Möltzer főhadnagy , ,, J '
n t l o r .n l  O U M n o !  U n n c l ő r  i 0116111 ») I v  K O I. lOKG b J d l  .

iránti végrehajtási ügyében a szabad
kai kir. törvényszék területén levő, 
Szabadka város belterületén fekvő a 
szabadkai 3412 sz. betétben A. f. 
5149. hrsz. foglalt Péits Fábián és 
neje Czrnkovits Olíva, kkoru Czrnko
vits Boldizsár. Bódog, Róza és Czrnko
vits Anna Szkenderovits Máténé tu
lajdonát képező s a végrehajtási bí
róság 156. § a értelmében egészben 
elárverezendő lakház 1594 koroná
ban ezennel megállapított kikiáltási 
árban és pedig a P. 12. hrsz. a. 
Czrnkovits Albert javára bekebele
zett haszonélvezetijog fentartása mel
lett azzal a megjegyzéssel azon I,an, 
ha az árverési vételár a haszonélve
zetijogot megelőzőleg bekebelezett 
jelzálogos hitelezők 1300 koronányi 
követelést meg nem ülné, az árverés 
hatálytalanná válik s az ingatlan 
nyomban a haszonélvezetijog fentar
tása nélkül fog elárverezietni.

Az árverést elrendelte s a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1905. évi aug. 
ho 25-ik napján d. e. 9 órakor ezen 
kir. törvényszék mint tkvi hatóság 
árverési szobájában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is oladal.ni fog.

Árvezezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának . át 
vagyis 159 kor. 4'J íillén ic - bűz
ben, vagy az 1-81. 60 l.-c. 42. ,< ban 
jelzett, árfolyamot számított és az 
1881. nov.-ben 3333. sz a. kelt ig. 
ügy. min. rendelet 8. §-ban kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni vagy az '88 i. 
GO t.-c. ! 70. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előlegen el
helyezéséről kiállított, szabályszerű 
elismervénvt átszolgáltatni.

Szabadkán, 1605. évi május hó

Az egyelem  uj rek to ra .
B u d ap est, junius 8. Ma déli tizen-

magyar tudományegyetemen a rek
torválasztás. A rektorválasztó elek 
torok rövid tanácskozás után mind
annyian Láng Lajosra adták szava
zataikat s igy az 1905—1906 tan
évre ő lesz az egyetem rector mag 
nificusa.

M U L A T S Á G .
M űkedvelő  e lő ad ás  » v á ro s i 

s z ín h á z b a n . A máv. altiszti kör 
műkedvelő szakosztálya 1905. évi 
junius hó 1 1-én pünkösd vasárnap
ján a városi színházban részben az 
Önkéntes Tűzoltó Testület és Mentő 
Osztály javára jótékonycélu műked
velő előadást rendez. 1. Nyitány.
Szabadkai tűzoltó induló. Előadva: a 
városi zenekar által, Gaál Ferencz 
a szerző személyes vezetése mellett.
11. Prolog. A tűzoltókhoz. Irta: dr.
Csillag Karoly Szavalja: Kellert Benő I T ö rv é n y sz é k i b írá k  sznbads.i-

színére. A hullát felboncolják, hogy \ , * A .,7'° T i  T r u
a halál khz.ve.llun okát pontosan é9 ' ""‘es, ' nz 'Á  ! í  kT a“  T ‘ • ,  3Z' ' T ,' g" '*
»n h/'ITh ifinc; ól az önkéntes luzoltó testület é s . következőkben állapíttatott meg:

‘ I ' ’ Mentő Osztóivá által. Rendező: Wen- Marián Miklós iunius 27 - iuüus 6-iu:

29-ik napján.
Széli P:.I,

kir. töívszcki b in .

TÖ R VÉNY iJCZÉS.

junius 27 ju „ .„, 
augusztus 22 — szeptemb r -2-ig, 
helyettesité Dr. Salánki József. Szer
dahelyi Sándor július 8 augusztus 
18-ig, helyettesíti Marián Miklós. 
Máhr Antal julius 15 augusztus 25. 
helyettesíti julius 15 -julius 26 ig

ntlor.nl


BÁCSMEGYEI NAPLÓ.

18 ig, helyettesíti julius 8—26-ig 
Solti, jul. 26—aug. 19 ig Jócits. Dr. 
Solty Károly jul. 26—aug. 22 ig; 
okt. 3—16-ig, helyettesíti Dr. Jócits. 
Emánuel Győző jul. 8—aug. 18-ig, 
helyettesíti jul. 15—aug. 10-ig Marián, 
aug. 20-26-ig Szerdahelyi. Strelicki 
Antaljuk ’5 aug. 25-ig, helyettesíti 
jul. 1 7 -aug 8-ig Kindris, aug. 8—27. 
Dr. Bakuié. Dr. Salánki József jun. 
28—aug. 1-ig, szept 8 —14 ig, he
lyettesíti Dr. Fischer. Ernuszt Gyula 
jul. 26—szept. 5. Dr. Costán Miklós 
jul. 1—aug. 1 l-ig, helyettesíti Széli 
Pál. Dr. Jócits Milorádjul. 3—24-ig, 
helyettesíti Dr. Kindris Gábor. Dr. 
Kindris Gábor aug. 8—szept. 7-ig, 
okt. 16—26-ig, helyettesíti aug. 8—19. 
Salánki. aug. 9—szept. 7-ig Oláh. 
Széli Pál aug. 13—szept. 23-ig, he
lyettesíti Gr. Costán. Dr. Weisz 
Aladárjuk 26—szept. 5-ig, helyette
síti Salánky és Solti. Dr. Fischer 
Fiigyes albiró augusztus hó 1—8-ig, 
helyettesíti Salánki és Dr. Bakuié. 
Dr.’ Bakuié Géza junius 28—augusz- 
tus 8-ig, helyettesíti Strelicki és 
Kindris.

REGÉNY CSARNOK.
A

Ném etből: K örm öczy Ernő. 9.

— Egy napoleon! — kiáltott föl 
vígan a cigány.

— itt ezen a papírdarabon va
lami írást látok! — szólt oda az
asszony.

— Add csak ide, Mali! — Kikapta 
az asszony kezéből a szelet papirost 
s elolvasta azt a néhány szót: „Men
jetek vissza, nincs rátok szükség!

— Azt megtehetjük — felelte a 
cigány s szerteszakitotta a papírda
rabot.

— Én sem bánom; ha már meg
kaptuk a pénzt — szólt az asszony. 
— Legalább nyugodtan alkatunk, 
úgyis alig lihegek már.

Lassú léptekkel haladtak tovább.
Eközben a lovas fölért a magas

latra, melyen az aranycsizma szál
loda állt. A nemes állat csupa taj
ték volt, de gazdája újra véknyába 
vágta az éles sarkantyút . . . mire 
az türelmetlenül ágaskodni kezdett. 
Toporzékolása közt egyszerre csak 
egy éles kő hasitá fel lábát . . . 
megugrott s a másik pillanatban 
már ott feküdt az utszéli mély 
árokban. Lovasa azonban ügyes 
ember volt, villámgyorsan szökött 
le hátáról oldalt az útra s mi baja 
sem esett.

A szálloda vendégei segítségére 
siettek a szállodásnéval élükön, ki a 
lovast „herceg urnák11 szólította.

— Köszönöm — szólt oda nyer
sen, — de szerezz másik lovat, még 
ma a lengyel vashámoroknál kell 
lennem.

— A báró ur itt van len.
— Tudom.
— Csakhogy utolsó lovunkat is 

fuvarba küldtük, herceg ur, legfeljebb 
két óra múlva lesznek itthon.

ingerülten s türelm etlen léptekkel 
m éregette végig a herceg a korcsm a
szobát, anélkül, hogy bárkihez is csak 
egy szót szólt volna. Ekkor egy elő
kelő tartásu  ifjú jö tt  elő a  szoba 
másik oldaláról s a herceg elé lé
pett. A herceg megállt s viszonozta 
a fiatalember üdvözlését.

— Bocsánat, uram  — kezdte az 
ifjú _  ha segíthetek helyzetén, bá
torkodom  felajánlani lovamat.

— De nincs szerencsém  ismerni 
ön t, felelte a herceg habozva.

— Mit sem tesz az —  válaszolta

mosolyogva az ifjú — csupán arra 
kérem, hogy mielőbb származtassa 
vissza.

A hercegre mély hatást telt a 
fiatalember szeretetreméltó modora, 
ki alig húsz éves lehetett s csak úgy 
nézett ki, akár egy ártatlan gyer
mek.

— Jó! Ajánlatát elfogadom s 
azonnal visszaküldöm a lovat.

— János! — kiáltott ki az ifjú az 
ajtón — nyergeid fel a fakót s vezesd 
ide.

— Erről a vidékről való ön ugy-e 
bár? — kérdezte a herceg.

— Nem, uram — válaszolta amaz 
— csupán ügyeim tartóztatnak itt fel.

— Páris felé tart?
— Igen.

— Azt hiszem nyolc nap múlva én 
is ott leszek. Lehetne szerencsém 
házamban üdvözölhetni önt? Íme itt 
van névjegyem.

Az ifjú átvette a kártyát s elol
vasta: Palmávi herceg. Epén viszo
nozni akarta a herceg kegyességéi, 
a hogy János elővezette a lovat. A 
fakó láttára a herceg egyszerre cso
dálkozva kiáltott fel s figyelmesen 
nézte egy ideig az ifjút.

— Öné ez az állat? — Kérdezte 
aztán.

— Igen uram, — felelte amaz 
büszkén.

— De nem Frankhonban szerezte, 
mi? — legalább is nem francia 
származású ?

— A herceg úgy látszik alapos
ismerője..........jegyezte meg az ifjú
kitérőleg.

— Annyira — mennyire, igen! 
Az ön fakóját a Moldva vidék szülte, 
más föld nem terem meg ilyen szép 
állatot!

Könnyű ború futott át az ifjú 
arcán.

— Megengedem, — felelte — de 
én nem vettem ezt a lovat.

— Szabad tudnom becses nevét ?
— Kérdezte a herceg kíváncsian.
— Nem sokat nyer vele, ha ne

vemet ismeri, herceg — de nincs 
okom eltagadni. Rajmundnak hív
nak. Atyámat sohasem ismertem, 
anyám is már régen halott.

A herceg egy darabig mintha 
gondolatait rendezte volna, aztán 
hirtelen a nyeregben termett.

— Én most távozom, fiatal bará
tom, de újra eszébe juttatom Ígé
retét. hogy egyszer meg fog lá
togatni.

— Igyekezni fogok.
— Viszontlátásra tehát, Rajmond 

uram!
Azzal elvágtatott.

(Folyt, köv.)

házi Koszt Kspliatd
ugyanott

butorozott szoba kiadó.
Az ételek kívánatra 
házhoz is hordatnak.

ÖzV. £«mti í ‘ rcncöí,
Széchenyi-tér 103.

Felelős szerkesztő :
D ü ö  » V I C H I K E. 

Laptulajdonosok: AZ A L A P I T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

Palicson
2 villa lakás

a földmives iskola közeiében 
levő fenyvesben

b ú t o r o z v a
v a g y  a n é lk ü l

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

hivatal.

-  Kishegyesen,
a község legforgalmasabb 
—  heyen, jó forgalmú —

k o rc s m
egybekötve

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó ©  f i l l é r  V astag betűkből ©  
f i l l é r  L egkisebb h ird etés 3 0  f i l l é r

1905. junius 9.

Jobb csilládnál beméi házvezetőnői
állást keres a házvezetés minden ágában 
jártas középkorú nő. Megkeresések e lap 
kiadóhivat dáha intézendők.

|ÍA f t 'l f l l l lü  felvétetik Vig Zs. Sándor 
IVvl Id illi  IV könyv- és papirkereskcdé-

’ seben Szabadkán.
I ______________________ _______ ________

Irodai gyakornok f«ívétetik6 Óim
í a kiadóhivatalban.

fű s ze r-ü z le tte l,
a tulajdonos betegsége 
m iatt előnyös feltételek 
mellett úgy a korcsmái, 
mint tőzsde-jogokkal és a 
házzal együtt azonnal el
adó avagy bérbeadó. —
—  Értekezhetni lehet —

GZ1GLER GYULA
—  füszerkereskedönél—  
SZABADKÁN, VI., 643. sz.

B« £ £
M i n d e n

> l & lí
i

GowÉÖ rtw  i

és

z e t c a c le h e t ,

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A útik v á 
ri mii könyvkereskedés Szabadkán szem 
ben a gym nasiunim al. A vib’gh rü »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár v Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 k\, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc ók Kölcsön  
könyvtár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereső edéében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba

• 9

i k u s
I
í helybeli elsőrangú gyári cégnél 
a zo n n a li b e lé p é sr e  állandó 
alkalmazást nyer.

Cim a kiadóhivatalban.

r  Tiszta b  ja t b i

p o r t
’’anbstí.iha az üzletének reklámot csinál és 

azokat Kladek és Han bm<er v il
lanyerőre berendezett könyvnyom

dájában készítteti.----------

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Födes féle 
fvlARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-KRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT KRÉM
A Földes-féle 

MARGIT-KREM
A Földes-fele 

MARGIT-KREM 
A Földes-féle 

MARGIT-KREM

......y

H ö lg y e k  részére
n é lk ü lö z h e te t le n !

▼  e g j o b b  =  
s z é p i t ő s z e r !

Pár nap a la tt e ltá v o lít  szcplöt, máj- 
fo ltot, pattanást, borátkát (H itesser)  
és m inden más bőrbajt* K isim ítja  a 
ráncokat és az arcot fehérré, sim ává  

v a rá zso lja , Ildit és fiatalít.
Ára : kis tég e ly  1 kor., nagy 2 kor.

h lv á ló  to ile tt-c ik k ek :  
MARGIT-IIÖLGYI’OR (8 színben) korona 1.20, 
MARGIT-SZAPPAN 70 fllb, MARGIT-FOGI’ÉP 
(Zuhnp sla) 1 kor . MARG1T-ARCV1Z 1 kor. 
Póstán utánvétel el vagy a pénz előzetes bekül

dése után küldi a készítő :

FÖLDES KELEMEN gyógvszerész Árad.
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában 
és illatszel kereskedésben. Főraktár Szabadkán 
Decay D., GáKíGy.,’Zalák

A Földes-féle 
MARGIT-KREM
A Földes-féle 

MARG T- ÍREM!
A Földes-féle 
M RG.T-KREM
A Földes-féle 
MARGIT-KREM
A Földes-féle 
MARGiT-KREM
A Földes-féle 
MARGIT-KREM
A Földes-féle 
MARGIT-KREM

Szeplő 9
pattanás, májfolt, bőrtisztátalanság ellen 4 nap ala tt lehet sikeresen véde
kezni, ha valódi „Diana arckrém 44 és „Diana szappan44 bőrápoló szereket 
használ. Ára 7 5 —75 krajcár. Egy doboz „Diana hölgypor44 szarvasbőrrel 
75 k ra jc á r ; egy eredeti üveg „Diana parfeum 44 5 k o ro n a ; egy eredeti doboz 
„Diana pirosító44 5 korona. oSMT* Bob hashajtó  a legkellemesebb 1 
Egy teljes doboz ára 80  fillér; próba adag 10 fillér. Készíti Erényi Béla „DIANA 4 
gyógyszertára Budapesten Károly körút 5. Kapható a  gyógyszertárakban. 
F őrak tár Szabadkán: M ILASSIN IL L É S  gyógyszertára a „M agyar koro
nához44, KATONA ÁGOST ANTAL gyógyszertára a  ,,Szt.-Háromsághoz“

.... - ..........i -  r-------• -  Czernovics-utca. -  -------
Ham burger




