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A gazdakörök feladatai.
Egy helyesen vezetett gazda- 

kör a legbiztosabb intézmény a 
népnek tömörítésére és ahol 
együttes munkálkodással vezet
hető, anyagi boldogulásra. A 
korcsmákkal szemben a gazda
kör valóságos templom.

Nyáron vasárnap délutánon- 
kint egyedül szórakozásra, be
szélgetés olvasás és tekézésre 
gyűlnek össze a tagok, de téli 
estéken naponkint megtelik a 
helyiség.

A gazdakörben való érintke
zés, tázsalgás által javul a nép 
modora, szaporodik tiszteség- 
tudása, gyengül benne az alat
tomosság és furfang, helyet 
adva a nyíltság és őszinte szó
nak

A gazdakör legalkalmasabb 
melegágya minden letésitendő 
intézmény, keresztülviendő re
form elpiántálásának.

A gazdakör, e célra szolgáló 
eszközeivel terjesztheti a gaz
dasági ismereteket, melyek szük
ségesek, hogy a föld népe a 
maradiság sülyesztő terét el
hagyva, az okszerű, belterjes 
gazdálkodást kedvelje meg és 
váltsa valóra az értékesítés olyan 
módozatával, mely őt a vidéki 
közvetítők körmei közül meg
menti.

Kellő fölvilágositás és ma
gyarázás után könnyen életbe
léptethető a községi állatbizto
sítás, amely nagy károsítástól 
ment meg egyeseket és legtöbb 
évben a kör javára megtakarí
tással, jövedelemmel jár.

A gazdakör titkára vegye 
kezébe a felek tűz és jégbizto- 
sitási ügyeit, ez által ezen vé
dekezési mód is általánosabb 
elterjedést nyer

A gazdakör betekint két estét 
szánva az ifjúságnak, helyette
síti részben az ifjúsági egyle
teket, melyeket sok helyen tisz
tán a vezető emberek lefog- 
laltsága nem enged életre kelni,

mivel a kitartó, buzgó vezetést 
nem biztosíthatja.

Talán legelőször kellett volna 
említenem a kör tagjai részére 
való beszerzéseket, mint gépek, 
takarmány neműek, műtrágya, 
szőlővédekezési szerek stb Hogy 
ezek íoganatositásával mily nagy 
megtakarításhoz jut a nép, ta
pasztalásból tudom, de bizony
ságul hívhatom fel vármegyénk 
gazdasági egyesülete központját, 
hol sokszor eredményesen ko
pogtatva sok-sok koronát sze
reztem meg a gazdakörök tag
jainak.

így ismeri csekélységem a 
gazdakört, mely ily utón ha
ladva, egy község életében je 
lentős szerephez jutott irányt 
adólag működhetik.

De ha a község vezetésére 
hivatott minden tényező pap, 
jegyző, tanító, orvos, földesur, 
mind kiveszi részét a munká
ból, valóban oly kép tárul elénk, 
hol megnyugtatói ag látjuk egy 
községnek béke és megelége
dettségben való föl virágozását

A nép lelki életét legjobban 
ismerő lelkésznek a gazdakör
ben van alkalma, hogy a ne
mesnek, szépnek, jónak magvát 
mintegy észrevétlenül hinte
gesse, az illetlent, helytelent 
tapintattal irtsa, a felebaráti sze- 
retetet lángra lobbantsa, a bi
zalmat élessze és nevelve áldóz
zatkészségre vigye. Es ilyen 
működésben mindig talál apos
tolokra a lelkész a gazdakör 
tagjai között, kik maguk és 
családjuk példájával hathatós 
segítségére lesznek a rossz szó 
kások elnyomásában, közerkölcsi 
rend emelésében a népnek be
csületben, tradíciókban, nemzeti 
jellegében való megerősítésében

A hetekint 3 4 egy óra
hosszat tartó előadások egyikén 
a község népe érdekeit szivén 
hordó jegyzőnek is a gazda 
körben nyílik alkalma a közrend, 
család, község, államfentartó 
intézmények szükségessége ér

zetét a családfők szivébe plán
tálni, hogy azt azok a család 
fiatal tagjainál is érvényre jut
tassák a nyilvános életben 

Ott akad alkalom — és hálás 
közönségre is talál — a tör
vények népies előadására és 
azokat megmagyarázva, a népet 
a felsőbb hatóság iránt biza
lomra, tiszteletre szoktatni és 
amellett öntudatos polgárokat 
nevelni. Meg van a lehetőség 
— és ezt a mindennapi tapasz
talat is sürgeti — a község 
népét saját ügyei kezelésében 
az önkormányzat erős és biz
tos talajára vezetni, hogy az 
a községi háztartásnak olyan 
életképességet adjon, mely első 
sorban a körnek javát szolgálja. 
Úgy a jegyzőnek, mint az 
összes vezetőségnek minden 
alkalmat meg kell ragadni, hogy 
előadásokkal megvilágítsa és 
gyakorlatban bemutassa, azon, . , , , kormánytól mint az, hogy alkotmány
szép jog es hataskoit, melyeket bármely rendelkezését megsértse.
törvényeink az elöljáróság ja
vára tartalmaznak. Különösen 
érvényre emelendő a községi 
bíráskodás eredeti szépsége, 
amely visszahozhatja a múlt 
idők szép patriárkális képét.

A helyzet.
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  — 

Budapest, junius 24.

A kormány intencióival ismerős 
helyről Írják nekünk a következőket:
A F e jé r v á r y  k a b in e t  sz á n d ék a iró l.

Eltekintve attól, hogy a kormány 
a képviselőház bizalmatlansági sza
vazatát, mely az elnapoló királyi kéz
irat félrelökósével jött létre, szabály
szerűen keletkezettnek nem tartja, 
a főrendiház bizalmatlansági sza
vazatát pedig kormánybuklatásra al
kalmasnak nem ítéli, a Fejórváry 
kabinetre az országgyűlés bizalmat
lansági szavazata mély hatást tett. 
A kormány abban a hitben van, 
hogy a bizalmatlanságot nem érde
melte meg, mert a bizalmatlansági 
szavazat politikai manifesztáció még 
pedig az ilyen manifesztációk leg
erősebbje. A kormány azonban po
litikai pragramot nem adott. Mi ellen

irányult tehát az országgyűlés bizal
matlansága? Az ellen e, hogy a 
Fejőrváry kabinet magára vállalta a 
korona és a koalíció közötti ellen
tétek kiegyenlítését ? Az ellen-e, hogy 
csak rövid időn át marad a helyén 
és hogy leghőbb vágya a kormány
zatot a többségi kormányzatnak át
adni ?

A Fejérváry-kormánynak ma is az 
a komoly becsvágya, hogy a kiegyen
lítés munkáját sikerrel vezesse. Ebből 
a célból a kormányelnök mielőbb 
alkalmat fog keresni arra, hogy a 
pártok vezetőfórfiaival érintkezésbe 
lépjen és velők egy becsületes kompro
misszum lehetőségeit megbeszélje.

A Bán ffy-féle határozati javaslat 
elfogadását a kormány teljesen és 
tökéletesen törvénytelennek tekinti, 
mert nincs olyan közjogász-tartozzék 
bármilyen párthoz, aki sikerre argu
mentálhatna a mellett, hogy királyi 
elnapoló kézirat felolvasása után a 
Ház érdemileg határozhat. A határo
zati javaslatnak érdemi tartalma 
azonban a kormányra semmi hatást 
nem gyakorol. Nem pedig azért, 
mert semmi sem állott távolabb a

Törvénytelen adót, törvénytelen újon
cot szedni nem akar. A törvényha
tóságoknak nem lesz mi ellen ellent- 
álni. Ha az ország eddig sínylődött 
adó és újonc nélkül, szomorú teng- 
életét még egy-két hónapig folytat
hatja. A kormány abecsületes kompro
misszum létrehozásán fog fáradozni. 
Reméli, hogy buzgalmát siker koro
názza és a szerdai ülés eseményei
nek közvetlen hatása alatt is vigasz 
talja a minisztereket az a tudat, 
hogy a parlamentből való kivonulá
suk homlokegyenest külömbözni fog 
a bevonulásuktól: az egész ország 
rokonszenve közepette fogják elhagyni 
helyüket eredményes munka vé
geztével.

K o ssu th  v é le m é n y e .
A Fejérváry-kormány tehát marad. 

Benyújtotta lemondását a királyhoz, 
de nem fogadták el. Ez a tény még 
szokatlanságánál fogva sem lepte 
meg a politikai köröket, oly annyira 
el volt készülve mindenki erre az 
eshetőségre. Sőt még azt is hangoz
tatták némely helyen (a szabadelvű- 
pártban is), hogy Fejérváry Géza báró 
nem is fogja benyújtani a kormány 
lemondását. A kihallgatás után pedig 
még azon csodálkoztak, hogy a kor
mány egyáltalán lemondott.

E sorok írója ma délelőtt felkereste 
Kossuth Ferencet és kérdést intézett

Versenyára üzlet Szabadka, Papucs-piac, 

Sztojkovics-féle festék llzlet m ellett.

1» K bevásárlásnál életnagysága Ingyenfénykép

A V er se  n y á r  u üzletn ek
megérkezett a tavaszi szezonra vásá
rolt alkalmi vételei, ami olcsóságoknál 
fogva bám ulatba ejti a vásárló közön
séget, amiről mindenki me győződhet, 
aki szükségletét ily bámulatos olcsón 
óhajtja beszerezni. Férfi, női és gyer
mek cipőkben, kai pokltan, nyak
kendőkben, harisnyákban. Női, férfi 
és fiú fehérneműkben, tiu és leány 
ruhákban, mindennemű keztyilkben, 
nap és eső ernyőkben, sétái álcákban 
o o o  és sok-sok más cikkekben o o o

Verse yáru Üzlet Szabadka, Papucs-piac,
Sztojkovlcs-féle festék Üzlet m ellett.

Telefon : Geiger, 202. szám.
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hozzá, hogy mi a véleménye a k i-: 
rályi döntésről. A koalíció elnök'* 
a következőkben volt szives nyilat-■ 
kozni: I

— A kormány maradása nem
változtat a helvzeten. Mert az •>
elhatározás a küzdelemre ép oly 
komoly volt ezelőtt, mint most. 
Előre láttam a király elhatározá
sát, mert az a tény, hogy a par
lamenten kívül álló kormányt 
állított, előttem nyilvánvalóvá tette 
azt a szándékot, hogy a parla- 
mentárizmus alapfeltételeihez ez 
időszeri nt nem szándékozik ra
gaszkodni.
A szövetkezett ellenzék vezérének 

ez a nyilatkozata megvilágítja a hely 
zetet. A koalíciós többség el volt 
készülve minden eshetőségre és 
kérlelhetetlenül folytatni fogja a küz
delmet a törvényhatóságokban és a 
sajtóban.

A d e r o u te  fe lé .
A politikai helyzet mindeddig érin

tetlenül hagyta a tőzsde hangulatát, 
azonban az újabb fordulatok ma 
már katasztrofális hatással vannak 
reá. Az értékek rohamosan hányát- 
lottak, ami kínos konsternációt kel
tett úgy a budapesti, mint a bécsi 
értéktőzsdén.

Justh Gyula a képviselőház elnöke 
ma a Házban járt és távollétére 
Bolgár Ferenc alelnököt bízta meg 
az ügyek vitelével.

Egyébként pedig a politika kezd 
szünetelni. A képviselők elutaztak a 
fővárosból s nem is várható élénk
ség addig, amig Fejérváry Géza báró 
a béketárgyalásokat meg nem kezdi.

A n d rá ssy  e lő té r b e n .
A Magyar Estlap bécsi tudósítása 

szerint Andrássyt fogják legközelebb 
megkínálni a miniszterelnökséggel, 
állítólag ugyanazon engedményekkel, 
melyeke' Andrássy kívánt. De a 
kormányt a koalícióra való tekintet 
nélkül uj többség , megteremtésével 
kellene megalkotnia, akár választás
sal akar anélkül.

A szabadkai országos iparos-
k on gresszu s.

A szabadkai országos iparos kong
resszus előmunkálatai már a köz
pontban is szt rgalmasan folynak.

Az iparlestületek központi bizott
sága Reisner Lajos dr. személyes 
közbenjárására a bizottsági ülés ha
táridejét f. évi julius hó 2-dikának 
d. e. 9 órájára tűzte ki az egyesület 
üléstermébe (Budapest, VI. kér. Uj- 
utca 4 szám) Ezen ülés napirend
jébe felvették a Szabadkán megtar
tandó VII országos ipartestületi gyű
lés előkészítését is

Ezen az ülésen, Thék Endre elnök 
és Gelléri Mór főtitkárral létrejött 
megállapodás értelmében résztvesz- 
nek a szabadkai előkészítő bizottság 
tagjai is, hogy igy a programm mi
nél előbb szétküldethessék.

A központi ülés tagjai a szabad
kai helyi bizottság tagjai is.

Ezen ügyben f. hó 30 dikán d. e. 
fél 12 órakor Szalay Mátyás főka
pitánynak, egyúttal a helyi előkészítő 
bizottság elnökének hivatalos helyi
ségében értekezlet lesz, melyen a 
kongresszus ügyében a legközelebbi 
teendőket is megbeszélik.

Kereskedelmi Iskola Sza-
b ad kán.

— Az iskolaszók határozata -

A legutóbb határozatképesség hiá
nyában elhalasztott iskolaszéki ülés 
meglehetős érdeklődés mellett tarta
tott meg.

Kiemelendőnek tartjuk a nem nagy 
fontosságú tárgyak mellett az iskola
szék kebelében felvetett eszmét, mely 
szerint a szabadkai tiu polgári isko
lán ik párhuzamos osztályokkal való 
ellátása helyett felsőbb kereskedelmi 
iskola létesítését mondotta k i ha 
tároaatilag.

Hézagot pótló intézmény csiráit 
vetette el ezen határozatával az 
iskolaszék, az indítványozók felismer 
ték a város szükségletét és ezért 
elismerést is érdemelnek. Az indít 
ványt Meznerics Ferenc felügyelő
igazgató tette meg, melynek támo
gatására siettek dr. Klein Adolf, dr. 
Lipozencsics Lázár, dr. Mukics Simon.

A részletek kidolgozására és rö
vid időn belül való beterjesztésére 
dr. Klein Adolf indítványára hattagú 
bizottság küldetett ki, melynek tag
jai Varga Károly iskolaszéki elnök. 
Kovács Mihály iskolaszéki jegyző, í 
Abrasics Antal polg. iskolai igazgató,; 
dr. Lipozencsics Lázár, dr. Klein 
Adolf és Meznerics Ferenc. Városunk 
jól felfogott érdekében kívánatos, 
hogy ezen eszme mielőbb megva
lósuljon.

— B u d ap esti levél.
Irta : Faragó Jenő.

Budapest, junius 23.

Pakkolunk! . . .  Az aszfalt járda 
immár gőzölög s ez a kellemetlen 
pára űzi, hajtja, kergeti a pestieket. 
Menekül, aki csak tud, aki csak 
teheti. A város teljesen magára öl
tötte már a nyári képét: kihalt, 
forró és unalmas; a pályaudvarokon 
és a kávéházak elé kirakott pesti | 
kertekben van csak élet. Elszéledt a ; 
társaság s bárha jórésze a közeli i 
tájaknak jutott s Budakeszi, Nagy- { 
Maros, Gödöllő, Mátyásföld már-már: 
kiakaszthatja határába a „megtelt" 
táblácskát; igen sokan távoli vidé
kekre s a külföldre utaztak. Persze,, 
csak olyanok, akik tehetik. Akik el 
vannak látva rézzel, nickkellel, ezüst
tel, aranynyal bőségesen s akiknek 
idejük is van hozzá. Legelsőbben is 
a Thália papjai és papnői széledtek 
széjjel. A kőszinházak bezártak a 
hét legelején s a kőszinészek szét- í 
futottak a szélrózsa minden irányá
ban. Csak ilyenkor látni igazán, 
hogy milyen jó soruk is van ezek
nek az embereknek. Hiszen legtöbbje 
a maga nyaralójába megy pihenni. 
Blahánénak Balaton Füreden, Fedák 
Sárinak Beregszászon van villája, 
Küry Klárának Tahin, Halton Mary- 
nak Hinterbrühlben és Firenze mel
lett, Fenyvessy Emilnek Gödöllőn, 
Vizváry Gyulának, Tapolczai Dezső
nek, Tollagi Adolfnak, Verő György
nek a Mátyásföldön, Hegedűs Gyulá
nak Cinkotán, s ki tu Iná mind meg
mondani, hogy hol és merre vagyon 
hajléka a szegény histriónak 1 . . .

A szinésznépet követte a tisztelt 
Ház! A szerdai nagy nap után széjjel

futottak a tisztelt honatyák és 
szeptemberig — legföljebb, ha ös- 
budavárában találkozunk velük. Ér
dekes, hogy csütörtökön este az 
egész szabadéivüpárt -- még a puri
tán Tisza István gróf is! künn 
járt Ösbudában: ahol tudvalevőleg 
szintén virít az ex-lex; a törvényen
kívüli állapot! . . .

♦
Meleg van és az uszodákban han

gos élet járja A trambulin, amely
ről a Duna habjai közé ugorhatik 
az ember, ma népszerűbb minden 
katedránál és bizonyára sokkal kere
settebb valami, mint — a miniszteri 
bársonyszék. Mert ezek után ugyan 
nem vágyakozik senki. A legrende- 
zetlenebb viszonyok közt élők sem; 
pedig ugyancsak nem megvetendő 
benificiumokkal jár ez a bársony
szék. De amikor az a Pozsgay olyan
kellemetlenül köpköd! . . .

*
A szalmaözvegyekre rossz idő jár 

az idén. Budapest unalmas. Mintha 
kicserélték volna ezt a várost, min
den vidámsága, minden ókedve el
tűnt és végtelen, nehéz unalom ter
peszkedik fölötte. Tavaly még más
ként volt s talán az idén is másként 
lesz: de most unalmas a főváros és 
ha Féld Matyi hamarosan nem segít 
rajtunk, hát megöl bennünket az una
lom. Am de Matyi most színigazgató és 
irói babérok helyett obulusokra vá
gyik.

És unalmas és szomorú a hires• •
Osbuda is; ahol olyan hevesen van
nak esténként, hogy még az apa
gyilkosokat is — bebocsátják. Szo
morúan hangzik a honvéd rezes 
banda zenélése, unalmasan cincog a 
cigány és a „Moulin rouge" négerei 
is úgy járják a kékvókot, meg a 
kánkánl, mintha az valamelyes teme
tési ceremónia volna! . . . Szóval: 
Budapest unalmas és a szalma-
özvegyek szomorúak I . . .

*
Csak néhány napja még, hogy a 

„színésznő vőlegényéi" szanatóriumba 
majd meg a tébolydába zárták és 
immár egy újabb szenzáció tartja 
izgalomban a kulisszamenti világot. 
Ez a szenzáció pedig az, hogy egy 
másik színésznő vőlegényét viszont 
kibocsájtották a héten a szanatórium 
ból. De alig hogy kijött a nemes 
gróf, a famíliája összepakkolta és 
vitte, vitte nagy külföldi utazásra. A 
színésznő Lalán soha el nem éri az 
automobiljával! . . .

H  I R  E K
TÁJÉKOZT ITÓ.

Szabadkai közkönyvtár muzeuui. Nyitva 
jzerdán ég szombaton délután 8-t<»l 6 ig
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Jnnius 25. A szabadkai műkedvelő ifjúság 
táncmulatsága a Gőncöl-féle házban.

Junius 28. A szabadkai Sport egylet 
közgyü éae, d. u. 6 órakor, az egnlet helyi 
ségében.

Juuius 25. Az általános ipartestük köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Julius 16. Országos athlctikai viad.l F '-  
licson.

Julius 2. A cipész és esiztnadia inunké 
ok szabadkai csopoitjának tánevigöma a 

s ungáriában.
Julius 16. A magyarországi szabémnn- 

kások és munkásntik szakegyesiileie sza
badkai csoportjának zártkörű táucviga’m i 
a városligetben.

Országon vásár. Julius 1. Szabadka.

—  A k ö z o k ta tá sü g y i b iz o ttsá g  
illése. A közoktatásügyi bizottság 
dr. Bólits József kultusztanácsnok 
elnöklete alatt igen látogatott ülést 
tartott, amennyiben a tagok szokat
lan nagy számban jelentek meg. A 
tárgysorozatnak első pontja a fő- 
gymnasiumban kiosztás alá kerülő 
jutalmak és pályadijak odaítélése volt 
és itt kürizumképen felemlítjük, hogy 
Szabadka város egész társadalmát 
óriási izgatottságban tartó Brcsics 
Kosztics Miklós inaturans diáknak 
ítélték oda az egyik nagyobb juta
lomdijat. Még élónkebb érdeklődéssel 
tárgyalták a tárgysorozat második 
pontját az immár harminc év óta 
húzódó zsidó népiskola városi keze
lésbe való átadásának ügyét. A bi
zottság a zsidó hitközség kérelmét 
minden tekintetben méltányosnak 
és jogosnak jelentette ki és a zsidó 
iskolának a szerb hitközség iskolá
hoz hasonló módon leendő átvé
telét javasolja a közgyűlésnek. — 
Részünkről őszintén örvendünk az 
ügy ilyetén való megoldásán annál 
is inkább, mivel köztudomású, hogy 
zsidó felekezetű polgártársaink kö
zött általános a panasz és az elé
gedetlenség az alig elviselhető fele
kezeti adó miatt.

—  P a llo s  ü gye. A mai tanács 
ülésen bemutatásra került a Palics 
kiépítésére vonatkozó tervpályázat 
programja. Ezen programra a jury fő
városi tagjai és dr. Bévfy fürdő 
orvos javaslatainak figyelembe véte-, 
lével a mérnöki hivatalban készült- 
A tanács elhatározta, hogy az igy 
elkészített programmot a teljes jury 
elé terjeszti, melyet e célból jövő 
keddre a polgármester össze is hivott. 
Jóváhagyás után a pályázat azonnal 
ki fog íratni. A mai határozat egy 
kis lépést jelent csak a rég húzódó 
ügyben, de ugylátszik hogy az egész 
dolog már a helyes útra jutott.

—  A K ec sk em éti jo g a k a d é m ia  
uj ig a zg a tó ja . Kecskemétről távi
ratozzék lapunknak, hogy ma az 
ottani jogakadémiánál a lemondott 
Kovács Pál dr. igazgató helyébe az 
egyháztanács Kiss Albert dr. jog
tanárt választotta meg. Bennünket 
ez a hir annyiban érdekel, hogy az 
uj jogakadémiai igazgató városi fő
gimnáziumunknak volt egyik leg
kitűnőbb növendéke.

— K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s . A „Magv. 
asphalt részvénytársaság" igazgató
sága az önkéntes tűzoltó testület 
tűzoltó és mentő szertárát díjtalanul 
kiasphaltoztatta, a tégla törmeléket 
pedig az „Első szabadkai géptégla 
és cementáru gyár részvénytársaság1 
igazgatója ingyen bocsájtotta rendel 
kezésre, miért is fogadják ezen nemes 
szivü áldozatkészségükért a testület 
parancsnokságának hálás és nyilvá
nos köszönetét.

— A v á ro s /á r  szil ni ad ás a. Mucsy 
György és Höbl Ferenc, a számvizsgáló 
bizottság tagjai az 1904. évi zár
számadást tételről tételre felülvizsr 
gálták és miután ezt mindenben 
helyesnek találták, e zárszámadás 

i tárgyalás végett a f. hó 30-dikárt meg
tartandó törvényhatósági bizottsági 
közgyűlés elé fog terjesztetni.

— Esküvő. Fényes esküvő volt 
ma délelőtt Szegeden a szt. Demeter 
templomban. Társadalmunk kedvelt

Szab & d a, Terézia parit, V.isut mellett

GváttVffládök • raas5a32’ vizcura, szíttsaVas fiirdó'H (naubeimi).
villanyoz4St lo m b á  oWwl --------------

Telefou 211. sz. 
prospectus "W

Javalva van: az Id eg b eteg ség ek n é l mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél. 
A lég z ő  szerv ek  b e te g s é g é n é l:  tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthm aj. — G yom or  
és b élb a  jó k n á l: székrekedésnél. —  S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynól. StST Mérsékelt árak. "Ml M T  Nyáron at frissitő fürdők.
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tagja, dr. Pillér Arthur ügyvéd ve
zette oltárhoz Dahnay Edith kis
asszonyt, dr. Dahnay Pál kir. ítélő
táblái bíró leányát. Az esküvőn az 
egész szegedi bírói kar megjelent. 
Násznagyok voltak: a menyasszony 
részéről dr Raskó István, kir Ítélő
táblái biró, a vőlegény részéről 
Traumhold Arthur kir. tanácsos. Az 
esküvőt a belvárosi plébános végezte 
fényes segédlettel és az uj párhoz 
lendületes beszédet intézett.

M ajális. E címen jeleztük 
előre, hogy a Magyar Asztaltársaság 
nak, ennek a szerény és törekvő kis 
egyesületnek kellemes mulatsága 
leend Űrnapján s most elismeréssel 
számolunk be annak szép sikeréről. 
Mintegy 60 tag indult délelőtt a ki
rándulás helyére s a kellemes, üde 
levegő, valamint a csinos vidék, 
nénik ülőmben a figyelmes kiszolgálás 
a legkedvesebb hangulatba hozta az 
ebéd idejére már közel 1 Ott személyre 
gyarapodott társaságot. Kitűnő bor 
mellett az egyik, kellemes lánccal a 
másik része a társaságnak szórako
zott el Csengő Jani muzsikáját él
vezve, mert hát un és polgári höl
gyekben, üde arcú kedves leányokban 
sem volt hiány, kikkel s a délutáni 
vendégekkel J80 volt a résztvevők 
szama. Persze, hogy felköszöntő is 
volt. Az elnök, Sztanties Károly, 
városi bizottsági tag, kezdte mesteri 
szónoki tehetségével, Joó Zsigrnond 
máv pénztárnok adta meg a hozzá 
méltó visszhangot, buzdítva a tago
kat, hogy ezt az igazán érdemes kis 
kultur-egyestiletet további fejlődésé
ben mnden erejükkel elősegíteni 
sohse szűnjenek meg. A kellemes 
mulatságról a társaság több fénykép- 
felvételt készíttetett.

— C sikód Íjazás. A „Szabadkai 
Gazdakör" ez utón értesíti Szabadka 
város gazdaközönségét, hogy a ló 
tenyésztés emelése céljából Szabadkán 
19''5. évi szeptember hó 10-ik nap
ján délelőtt 9 órakor az országos 
barom vásártéren csikódijazást rendez. 
A midőn ezt a t. gazdaközönség 
tudomására adjuk, egyben mihez
tartás végett a következőket közöljük:
1. Gsikódijazásra csupán 1 és 2 éves 
mén és kancacsikók állíthatók elő.
2. Előállíthat minden mezőgazdaság 
gal foglalkozó szabadkai földtulajdo
nos és haszonbérlő, ha nem szabad
kai illetőségű is, de csak saját nevelésű 
csikót. 3. Az előállítani szándékozók 
kötelesek ebbeli szándékukat a „Sza
badkai Gazdakör" elnökségénél leg
később f. évi szeptember hó 1-sö 
napján délután 5 óráig bejelenteni. 
Későbbi bejelentések figyelembe nem 
vétetnek 4. Az összes kiosztandó 
összeg 1000 korona. Ebből: az l.dij 
200 kor., a 2. dij 150 kor., a 3. dij 
125 kor., a 4. dij 100 kor,, az 5. | 
dij 05 kor., a 6. dij 85 kor., a 7. 
dij 75 kor., a 8. dij 65 kor., a 9. dij 
55 kor., a 19. dij 50 kor. Szabadkán, 
1905. évi junius hó II. napján meg
tartott választmányi ülésből a „Sza
badkai Gazdakör" elnöksége.

— J ó té k ö lly e é iu  tá u cv ig á lo iii.
Holnap vasárnapa délutáni football ver 
seny után este 9 órakor a városli
getben láncvigalinal rendez a Sport 
egylet football csapata a szegény ta

nulók felsegélyezésére. A táncvigalmi 
jegyek nagy keletnek örvendenek 

i ugylálszik a Budapestiek vonzóerővel 
bíznak. A táncvigalom hűvös idő 
esetén a városligeti nagyteremben 
lesz megtartva.

— Az ip a r testü le ti dalárda f.
hó 22-dikén tartotta meg évi rendes 
közgyűlését, melyen a jelentések 
tudomásul vétele után a tisztikart 
és a választmányt következőképen 
alakították meg: Elnök Arnold Pál,

1 pénztárnok Gergely János, ellenőrök 
Tikviczky Péter és Sörös Pál, gond
nok ifj. Horváth József, jegyzők 
Körtvélyessy Béla és Arnold Mátyás; 
választmányi tagok: Korom Sándor, 
Molnár Lajos, Szám Antal, Arnold 
Lajos, Richter János, Milassin József, 
Szigli Antal, Herger János, Maconka 
Károly, Bezzeg István, Eckert Mihály, 
Majland György. Minthogy Vaal Alajos 
karmester lemondott, neki eddigi 
odaadó működéséért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaznak meg.

—  Ism ét uj p én zin tézet. Ismét 
uj pénzintézet alakul Szabadkán ,a  
szabadkai leszámítoló bank és zálog- 

! kölcsön intézet, mint szövetkezett" 
címen. Az uj pénzintézet tagjai f 
hó 25 én délelőtt fél I I órakor tart
ják alakuló közgyűlésüket.

M in iszter i k öszön et. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter a bajai 
4 '-as honvédegyesületnek az ottani 
főgymnasiurn tanulói javára 200 ko
rona tőkével tett alapítványért 'kö
szönetéi nyilvánitolta.

— A szeri) vám m u zeu m  ;és a 
m a g y a r  k iv ite l  ér d e k e  A buda 
pesti szerb főkonzul'közölte a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarával, hogy 
a szerb pénzügyminisztérium Belg- 
rádban váminuzeumot létesített és 
most kiegészíteni kívánja az intéz
ményt úgy a szerb vámügyi szolgálat, 
mint azon ipdrosok és kereskedők 
érdekében,akik Szerbiába exportálnak 
oly rendeltetéssel, hogy a Szibériába
bevitt cikkek természetéről, erede-

1

léről és használati módjáról pontos 
ismereteket szerezhessenek a váin- 
közegek és igy elkerülhetők legyenek 
a félreértések és téves áru megha
tározások, melyek a vámkezelésben 
sok kellemetlenséget okoztak a fe
leknek. Más célja a múzeumnak még 1 
az is, hogy a szerb kereskedők össze
hasonlítás utján tudomást szerezze
nek a kedvezőbb és jobb bezzerzési 
forrásokról. Ajánlatos volna azért, 
ha a szerbiai kivitelünkben érdekelt 
cégek e múzeumnak megküldenék az 
árjegyzékeiket, áru mintáikat, modell-1 
jiiket, cikkeik rajzát stb. Útmutatás
sal a szegedi kereskedelmi és ipar
kamara készséggel szolgál az érde
kelteknek.

— F ed ák  S ári e se te i. A Polgár 
írja; Fedák Sári hétfőn junius 19-én 
automobilon berobogntt Újvidék vá
rosába A gépkocsin járó színésznő 
nek ezúttal is szerencséje volt, — 
olyasmi történt vele, amit tudomásul 1 
szokás venni, amiről írnak az ujsá-1 
gok s igy éppenséggel nem mondható 
eredménytelennek az újvidéki Kirán- ' 
dulás. A kisasszony automobilja — > 
ugyanis ismét elütött valakit, ezúttal ' 
változatosság okáért — egy juhász- 
bojtárt, a ki a bokáján szenvedett

sérülést. Néhány nap inulva boldogan 
konstatálták az újvidéki hetilapok, 
hogy az isteni művésznő nyolcvan 
koronát adott az elütött legénynek 
hogy orvosságot vegyen rajta. Ámde 
az e8et nagyon kicsi lett volna ah
hoz, hogy Fedák Sári újvidéki sze- 

; replése mélyebb nyomokat hagyjon a 
lelkes közönség emlékezetében. Hát. 
történt egyéb is. A Király-Szinház 
primadonnája nemcsak elgázolni ment 
le Bácskába, hanem egy kicsit hang
versenyezni is. Vagy rövi iebben, 

i hang nélkül: versenyezni. A rende
zőség kikötötte, hogy a busás föl
lépésért táncolnia is kell valamit. A 
vendég pedig nem táncolt és hang 
verseny után nyilatkozott is, hogy 
miért nem. Azért, mert hangverse
nyen nem szokott táncolni és külön
ben is a „legnagyobb áldozatot" hozta, 
amikor Újvidékre ment.

—  E ltű n t  d iák . Brcsics Kosztics 
Miklós az írásbeli érettségin elbuk
tatok diák még mindig nem adott 
életjell magafelől. A rendőrség ma 
az eltűnt diák hollétének kikutatása 
végett az összes közigazgatási ható
ságokhoz körözvén^ t bocsátott ki a 
következő szeméiyleirássaI: Termete 
közép, testalkata sovány, arca barna 
haja fekete oldalt fésüli, bajusza 
szakála nincsen, ajka duzadt. Külö
nös ismertető jele: felső fogsorban 
elől egy)k -kiáll. Ruházata fekete 
hosszú kabát, fekete kemény kalap.

— G on d n ok ság  A szabadkai tör
vényszék ifj. Künsztler Jakab béreghi 
lakost tékozlás miatt gondnokság 

i alá helyezte.
— Az O tthon szen zá c ió ja . Való

ságos elragadtatással beszélnek azok, 
i akik tegnap este az Otthon kávé- 
! házban megjelentek, arról az élve
zetes előadásról, amelyet a Szűcs 
Laci féle társulat produkált. A sza
badkai brettli »művészet*-tői tel
jesen elkedvetlenedettközönség eleinte 
ezúttal is tartózkodóan viselkedett, 
s bár az első számok is igazolták, 
hogy elsőrendű társulat mutatkozott 
be — különösen a kis Szűcs Laci 
bámulatos rutinjával és ügyeskedé
sével aratott zijos tapsokat — a 
jelenlevők meglepetese akkor érte 
el tetőpontját, mikor Göndör Aurél 
lépett a pódiumra. — Bármelyik 
elsőrendű kőszinházmegirigyelheti-ezt 
a minden Ízben művészi kvalitások
kal rendelkező artistát. Pompás 
orgánuma, kitűnő énekelőadása, frap
páns ötletei, geniális eredeti kup
iéival valósággal lázba hozta a 
közönséget. Az előadás-másik meg
lepetése Fips angol hangutánzó 
művész produkciói voltak, aki ki
tűnő bohóc, akrobata és táncművész 
is bámulatos hangutánzó képessé
gén felül. Ferenci Kamilla is szép 
sikerrel adta elő koloratur ének
számait. A vidéken páratlanul álló 
varieté társulat hihetőleg hoszabb 
ideig fog városunkban méltó pár
tolás mellett működni.

— M argit créiu . Kevés hölgy 
van az országban, ki a Földes Ke
lemen gyógyszerész ezen kiváló arc- 
kenőcsét ne ismerné. Ugyanis az 
összes szépítő szerek között a Földes
féle Margit erőm örvend a legnagyobb 
kelendőségnek, mert teljes, n ártal

matlan a bőr mindennemű tieztát- 
lanságát, szeplőt, pattanást, mitessert, 
stb. néhány nap alatt eltávolítja és 
az arcot üdővó, fiatallá varázsolja. 
Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, 
váll és kéz fehérítésére és szépíté
sére is használják. Nagy tégely 2, 
kicsi 1 korona. Kapható a készítőnél 
Földes gyógyszerésznél Aradon és 
minden gyógyszertárban Utánzatok
tól óvakodjunk.

- -  V árosunkban  legutóbb elő
fordult betörés alkalmából jó szol
gálatot vélünk t. olvasóinknak tenni, 
amidőn figyelmüket felhívjuk Arnheim 
S. I. cég, Budapest, V. Árboc-utca
3. híres páncélszekrény gyárára, a 
melynek thermit biztos páncélszek
rényei a modern technika vívmá
nyaival működő betörők legnagyobb 
erömegfeszitésének is ellentállanak 
és a melyek betörők által sohasem 
nyittattak fel.

—  A n yak ön yv i h ír e k . Halottak: 
Fekete Simon 8 hó, Bojanovics Ist
ván 6 hó, Antal Mária 20 óv, Botka 
Gergelyné 36 év, Aradszki Katalin 
3 hó, sulinov Miklós H hó, Bénis 
János 6 hó, Rómics István 42 év. 
Eljegyzés: Antunovics Alajos —Grsich 
Rózát. Házasság: Dimitrie.vics Mi
hály— Neszvadba Mária, Mihajlovics 
Pál —Szárics Teréz, Petyarics Máté— 
Mamuzsits Alojzia, Szárics Antal— 
Kocsis Katalin, Simokoyics Tamás— 
Berkes Margit, Malagurszki Albert— 
Rajcsics Sztáne, Zemkó Lukács—Szá
lai Anna.

meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság A m erik a i tGyiii- 
m ölca S a lic j  1 néven jön forgalomba 
amelynek használata által .a befűzött 
gyümölcsök, ’tiszta .átlátszó szinüket 

' és keménységüket éveken ikeresztül 
megtartják. Nem drágább, sót még 
olcsóbb, a ftiszeekareskedósben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az A m erik a i 
G y ü m ö lcs S n lic y lt  .gyártó rész
vény társaság neve és az O rosatán  
védjegy látható. Kapható 10—20—510 
filléres és l koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak ►Amorikui G yü 
mölcs Salicyit az O ro sz lá n  véd. 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: W aoh sinaiin  <és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, iKossuth-utca.

VARRÓNŐK FIGYELMÉBE! A napi 
cikkek és napernyők árai leszáll t- 
tattak Schulhoff Albert női divat és 
ruhadisz üzletében Szabadka, Kossuth- 
utca.

K i a d ó  l a k á s ,
I. kör Árpád utca 151. szám alatti 

lakház^utca felőli része
azonnal kiadó. 'UI#

Áll 3 nagyobb és 1 kis szoba, elő
szoba, élés kamra, konyha és mosó
konyha, pince és ■ esővizes* kutból. — 
Értekezhetni lehet K a rá cso n y i 'Ár
pádnál, VII. kör I'üzfás-utoa 315.

Rufbburgi, Creás, Izlandi és különféle Pamut
vászon, Canavász, Oamaska szövet, Grenadin 
Lüster szóval minden raktáron levő cikket

Értesítem a mélyen tisztelt vevő közönséget, hogy 
tulhalmozott raktár miatt a cikkeim árát mélyen 
leszállítottam s többék között megemlítem u. m.’finom
Zepheirt méterenként 32 , Selyem battistokat 4 0  
50ktSráttnok, Delamekéf 50'fillertöl‘feljebb. Carton,’

l’.gy kész női ruharaktár heláiség 
tlr. Szila<si h zban azonnal kiadó

Palicson :• Leovics-féle 3 szobás villa azon
nal k iad ó .— Bővebbet'Havas Ferencnél

/

•»fHET JUVSS pítCUC, Deálí-ulca, az .JVany yHI*h«z
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Szerelmi dráma líaján.
Egy viruló, szép ifjú leány ellen 

gyilkos merényletet követett el az 
elmúlt este Jegy legény. A szerelmi 
dráma hősnője Dankó Gábornak, a 
hírneves cigányprímásnak az árvája, 
hőse pedig Jung Jakab asztalos. 
Az esetről tudósítónk a következő
képen számol be:

Jung Jakab fiatal asztalos mester i 
már hosszabb ideje udvarol Dankó 
Erzsikének, a JBraziliában elhunyt 
művész cigányprímás árvájának. A 
leány testvérei ezt az ismeretséget 
nem jó szemmel nézték és Jung 
Jakabnak megtiltották, hogy testvé
rükkel összejöjjön beszélgetni

A szerelmes legény ebbe sehogyan 
sem akart belenyugodni és kereste 
a módot és "alkalmat, hogy Dankó 
Erzsikével találkozzék. — E miatt 
gyakran volt a Dankó fivérekkel 
összeütközése, sót nem egyszer an
nyira jutottak, hogy a bíróság elé 
került az ügyük. Az utóbbi időben, 
úgy látszott, lemondott Jung a szerel
méről, mert nem kereste Dankó 
Erzsikével a találkozást. Annál meg
lepőbb volt a testvérekre, kik árva 
nővérüket imádással szeretik, a teg
napi merénylet.

Dankó Erzsiké az este az ipar
testületben tartott gyermekelöadáson 
volt és onnét Balázs asztalos le
ányaival Ilonka és Paulával kilenc 
órakor ment haza. Amikor a leá
nyok Erzsiké öregapjának Vajda Fe- 
rencznek a lakása elé értek, eléjük 
toppant Jung Jakab asztalos — ki 
különben szintén ott volt az elő
adáson — és izgatottan mondott j 
néhány szót Dankó Erzsikének. Egy
szerre csak 3 lövés dördült, ame
lyek közül egyik Erzsikének a te
nyerét, a másik jobb mellét fúrta 
át és a harmadik fején érte.

A megrémült nagyszülők rögtön 
orvosért futotiak, ki a súlyosan meg
sérült leányt igyekszik az életnek 
megtartani. Jung Jakabot a csendőr- { 
ség rögtön letartóztatta. A merénylő 
legény azzal védekezik, hogy ő teg
nap öngyilkossá akart lenni és mi
előtt ezt megtette volna barátaitól 
akart elbúcsúzni. Egyébként boros 
állapotban izgatottan, véletlenül ta
lálkozott Dankó Erzsikével, néhány 
szót váltottak, hogy mit, arra nem 
emlékszik, csak azt tudja, hogy lőtt. : 
Hányszor, hova, arra nem emlékszik. j 
A merénylőt még a mai nap folya
mán átadják a bajai bíróságnak.

T Á V I R A T O K
Az orosz forrad alom .

P ó te r v á r , junius 24. A fölkelés 
az Eríván-kerületben mind nagyobb 
arányokat ölt és egyre borzalmasabb 
események járnak nyomában. A föl
kelők számát 40.000-re becsülik. A 
saruchanskii járásban egy fölkelő 
csapat négy örmény falut ro
hant meg, rabolva és gyújtogatva 
mindenfelé. Valóságos csata fejlő
dött ki s körülbelül száz halott ma
radt a csatatéren. A telepesek védel
mére az 5. vadászezred egy százada 
vonult ki s nyomban utánuk érkezett i

egy nagyobb kozákcsapat. Éjjel a 
csapatok a fölkelőket megtámadták s 
ezúttal a kozákok sokkal sikereseb 
ben harcoltak, mint a japánok ellen a 
keletázsiai harctéren. Nyolcszázhet
ven főik élőt foglyul ejtettek, megölték 
a fölkelők vezérét és elvették fekete, 
a próféta kezével díszített zászlóju
kat. Sok fegyvert és mohamedán 
proklamációt találtak, amelyek az 
örmények ellen való harcra buzdítják 
a mohamedán lakosságot. A fölkelés 
lassankint átterjed a szomszéd kerü
letekre is. Szunbuláriban csatározás 
volt a katonaság, a kurdok és tatárok 
közt. A katonák kénytelenek voltak 
oldalfegyverüket használni. Két falut 
a harc közben porrá égettek. A ta
tárok az örmények jószágait rabolták 
el. Sok örmény félelmében áttért a 
mohamedán vallásra. Bakuban ötezer 
kozákot küldtek a fölkelők elé.

A m unkások k iván d oro ln ak .
Budapest, jun. 24. A Ganz gyár 

és a Révay gyár sztrájkban álló 
munkásai megkezdték a kivándorlást. 
Tegnap indult ei az első csoport a 
Bombatéri hajóállomásról hajón Bécs 
felé. Ezek Németországba utaznak. A 
budai Fácán vendéglőből, ahol a 
sztrájkoló munkások tanyája van, 
mintegy 200 kisérték őket a hajóállo
másra A hajó elindulása percében fel
hangzott a munkások soraiból! Éljen 
Németország, a magyar ipari munká
sok uj hazája! A hajó elindult. Az 
itthon maradt munkások ezzel vigasz
talták a távozókat: Ne búsuljatok, 
mi utánatok megyünk!

SPORT.
É rd ek es  fo o tb a ll  m a tse li. Ma 

vasárnap a déli vonattal érkezik a 
Bpesti Magyar Úszó Egyesület foot
ball csapata, de a mint értesülünk 
nem csak a 11 játékos jön el, hanem 
úgyszólván testületileg jelenik meg, 
mivel este 9 órakor a football ver 
seny után a városligetben tisztele
tükre táncvigalmat rendez a Sport 
egylet football csapata. A Bpestiek 
összeállítása a következő: Kapus: 
Kazár 11 Hátvédek: Keresztes, Ka
nyarok. Fedezetek: Kazár L, Pecely, 
Kertész. Csatárok: Radócy, Bittnar, 
Holies, Műnk 11., Szedlyák. Színük: 
fehér-sárga. A szabadkai Sport Egy
let játékosai pedig ezek: Kapus: 
Balázs. Hátvédek: Lenárd, Tary. Fe
dezetek: Tonkovics, Mrkovics, Tik- 
vicki. Csatárok: Kuluncsics, Noszy,; 
Sztantics, Lepedát, Tumbász. Tekin
tettel, hogy a football és a tánc
vigalom is a szegény tanulók segé
lyezésére lesz rendezve, felülíizeté- 
sek köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak

T Ö K V É N  Y K É Z  É S
BU niigyi fö tá r g y a lá so k . A sza

badkai kir. törvényszék e hétre a 
következő bűnügyeket tűzte ki fő
tárgyalásra: Junius hó 2ii-án Berta 
András és tsa' súlyos testi sértés, 
dr. Valentin Emil és tsai becsület- 
sértés, Horovicz Gusztáv rágalmazás, 
Vidákovics János és tsai hatóság

elleni erőszak. Junius hó 28-án: 
Berényi Maris lopás, Hanák Lajos 
súlyos testi sértés, Mojzes József 
közokirat hamisítás, Turda Orbán 
súlyos testi sértés, Weigz Emma 
zsarolás. Junius 30-án: Földvári Ist
ván gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés, Varga Pál erőszakos 
nemi közösülés, Kékely Victor sajtó 
rendőri vétség, Pletikosztits Mihály 
súlyos testi sértés.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes“ Magyar Általános váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapesti 
heti jelentése a tőzsdeforgalom ról és 

a pénzpiacról
Budapest, 1905. jun. 22,

A budapesti tőzsde a lefolyt héten 
rendkívül tartózkodó volt, miután 
bevárni kívánta azon hatást, melyet 
a Fejérváry kabinetnek kinevezése 
a politikai viszonyok alakulására 
gyakorolni fog. Az üzlettelenség maga 
után vonta az árfolyamok lemor
zsolódását, mely azonban nem mond
ható jelentékenynek, és csakis a for
galomba került helyi értékek, mint 
pld. az Első magyar általános biz
tositó társaság részvények, a Pesti 
magyar kereskedelmi bank rész
vények szenvedtek nagyobb árha
nyatlást. Szilárd maradt az osztrák 
magyar államvasut részvények árfo
lyama, mely részvények különösen 
Bécs részéről vásároltattak, miután 
az osztrák Reichsrath egyik bizott
ságában történt rainisteri kijelentés, 
az államosítás kérdésének újabb ko
moly tárgyalását valószínűvé tette.

A befektetési értékek piacának 
irányzata a lefolyt héten lanyha volt, 
ami különösen a 4°/0-os magyar ko
ronajáradéknál mutatkozott érzéke- 
kenyebb módon; ez annál szembe
tűnőbb, miután a pénzbőség még 
egyre tart, úgy hogy jogosult azon 
azon következtetés, hogy egyedül 
a politikai viszonyok miatti bizony
talanság képezi e lanyhaságnak leg
főbb okát.

A sorsjegyek piacán sok áru ke
rült piacra a kisebb sorsjegyek kü- 
lömböző nemeiből, de különösen 
erős volt a kínálat — amint ezt 
folyó hó 8-iki jelentésünkben, mint 
minden valószínűség szerint bekö- 
vetkezendőnek jeleztük — Erzsébet 
sanatórium sorsjegyekben, melyek 
a lefolyt héten kb. 3 koronával 
mentek vissza. Ezen erősen hanyat
lott árfolyam mellett azonban újra 
vevők mutatkoztak, és a sorsjegyek 
a legutóbbi két napon jelentékeny 
árjavulást értek el. Jó keresletnek 
örvendtek a nagyobb értékű és ka
matozást nyújtó sorsjegyek, mely 
utóbbiak közül különösen a 3%-os 
magyar jelzáloghitelb&nk sorsjegyek 
vásároltattak nagy tételekben, és az 
ezen sorsjegyek átvételére múlt év 
novemberében alakult, és a Magyar 
leszámítoló és pénzváltóbank, és 
>Hermes« Magyar Általános Váltó
üzlet B. T. vezetése alatt álló syn- 
dikatus a Magyar jelzáloghitelbank
tól fix átvett darabokat immár tel
jesen eladta.

A nevezetesebb értékpapírok ár
folyamai a lefolyt héten a követke
zők voltak: junius 15. junius 22. 
4%-os magyar koronajáradók 98- — 
97 55. A pesti magyar kereskedelmi 
bank részvény 2895'—2875’—. Első 
magyar általános biztositó társaság 
részv. 8750'—8G5O-—. Osztrák ma
gyar államvasut részvény 66750— 
6tí8'50. Budapesti közúti vaspálya 
részvény 574'—570-—.

=  M i n d e n  —

ü z l e t  e m b e r

és

szerencsés
ha as flileftének reklámok óéinál áe 
azokat liladek ée Hambnrfer vil- 
lanyerőre berendezett könymjom- 
—■ ", dájában készítteti.----- -- ■

Németből: Körmöczy Ernő. 21. 

VIII.

Irén unokaöcscse.

Poll Henrik Musseline számára 
pompás villát bérelt, ahol a fiatal 
hölgy minden csütörtökön a párisi 
aranyifjuság szine-javát láthatta maga 
körül. Musseliuenek nem volt gonosz 
szive, csakhogy, mint az előkelő 
házak gyermekei, rossz nevelésben 
részesült. Anyját korán elvesztette, 
férjének zilált anyagi viszonyai ker
gették először messze idegenbe, az
után a sírba. Tizennyolc éves korá
ban teljesen magára maradt. Szép 
volt, dolgozni nem tudott, örömmel 
cserélte fel tehát a dohos padlás
szobát a pompásan bútorozott ragyogó 
termekkel.

Ma is díszes tarka társaság gyűlt 
össze nála. Kilenc órakor kigyultak. 
a fényes csillárok; elhelyezték a já
tékasztalokat s a háttérben álló 
zongoránál már várta a jelt egy 
zongoramester. Különben a tánccal 
nem igen törődtek, de annál inkább 
csábított a játékasztal.

Tíz órára nagyobbrészt együtt 
voltak már. Néhány pár már meg
kezdte a körtáncot. Musseline ked
ves háziasszony volt s mivel Poll 
vagyoni bukásáról suttogott a fáma, 
annál pazarabb fényt fejtett ki ez 
estén.

Csakhamar úgy megtelt a terem, 
hogy sehol sem volt üres hely már

G L O U
ELET és JARADEK BIZTOSÍTÓ TARSASAG
=  T eljesen  befizetett részv én y tő k e  2 m illó  kor. - =

L E N G Y E L  M A N Ó

Bácsmegyei vezérügynökségünket I Mi Mik bank és bizományi üzlet-bUilUlhlJ lU/lllV, tulajdonos, ottani lakásra 
bíztuk, aki intézetünk titkári minőségében fogja ottani ügyeinket vezetni és bárkinek 
szivesen szolgál felvilágosítással. .1 . Az élet és haláleseti biztosítások mindennemű 
combinátióját a legolcsóbb dijak és legelőnyösebb feltételek mellett 4%-os nyere
mény gyűjtéssel cultiváljuk. A tisztelt közönség szives figyelmét különösen - —~

gyerinebbiztositási táblázataink dernebb biztosítási technika vív
mánya szem o r v o s i  VÍZSO álat n é lk ü l fogadunk el biztosítást már 500 koronától 
előtt tartva -------------------- ------------------- kezdődóleg.
Ügyes üzletszerzők előnyös feltételek mellett mindenkor alkalmaztatnak.

b an k - é s  b íz o in á n y ü z le t  tu la j íIoiiom, NZABABkA
Vili., Kállay Albert utca, Medgyánszky-féle házban. = = = = =  Telephon szám 10.
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legtöbb asztalnál a baccarat járta, 
_  egyik asztalnál ott játszott Ri- 
cordi is Briolaye asszony lovagja,
_ egyszerre csak vig zsivaj rázta
meg a levegőt. A hölgyek egy újonnan
érkezett elegáns, nyúlánk urat fogtak 
körül, ki egyszerű, majd utcai öltö
zetben jelent meg Beantien Rektor 
volt ez ifjú, ki két év alatt szeren
csésen nyakára hágott a nagy örök
ségnek, mi atyja után maradt rá s 
most örökös pénzzavarban volt. De 
aért odatelepedett az egyik asztalhoz 
Bolonnával szemközt. Eleinte sze
rencsével játszott s egyre seperte a 
téteket, de utóbb fordult a kocka s
mindene elúszott.

A körülállók feszült érdeklődéssel
kisérték a játékot. Ott volt köztük 
Rajinund és a herceg is, kik nagyobb 
feltűnés nélkül már játék közben 
értek a terembe. Rajmundnak első 
látásra megtetszett Hector nyílt, 
becsületes arca s igazán sajnálta, 
hogy oly kevés szerencsével játszott.

— Ki ez a fiatal ember? kérdezte 
a herceget.

— Beantien Hector, egy tönkre
ment ember, felelte a herceg.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő s 
ü  L G  0  V I C,H I .V It E 

La,(tulajdonosok : A Z A L A 1* I I 0 K 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám : 62.

Nyilttér .*)
A ra k é iu l fii. I.
és. es kir. udvari szállító

pénzszekrény és tressorgjár
-------- BUDAPEST.---------
Gyér: V., Árboc-utca 3. bz.
____(Váci-ut mentén.)-------

Mintaraktár: V., Erzsébet-tér 17. sz.

Tűz, betörés és ther- 
mitbiztos pénzszekré
nyek, páncélszekrények, 
páncélszobák. Tüzmen- 
tes könyv- és okmány- 

szekrények. -------SAFE DEPOSITEK.

K evéssé h aszn ált, de jó  kar- 
■- ban levő  ■—
a m a t e u r

féuyképezó-késziilék
megvételre kerestetik. Gim a kiadóban.

Egy jó házból való

F IÚ

1905. junius 2 5 .__________

KIS
Műdön szó S  f i l l e r  Vastag bellikből S  
f i l l é r  Le.* kisebb hlrdetéft 3 0  f i l l é r

P Ó ir /tn r ilü L  HÓ felvétetik eKY helybeli 1 v l l / j t í l l  l l v h l l v  nagyobb üzletben ma
gyar, német és bumevác nyelv ismerete 
megkivántatik. Ovadékkéoesek előnyben 
.észtsülnek Cim a kiadóhivatalban.

írni és olvasni K  X  SÉÉ
•égben nálam alkalmazást nyerhet. — 
Vig Zs. Sándor könyv- és papirkereskodé- 
sében, Szabadkán.

Könyvelésben és irodai teendők
ben vala

mint a gépírásban is jártas leány irodai 
alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szóm
ban a gymnasinmmnl. A világhírű »Prog- 
ras« cigaretta hüvely főraktára Nikotiu 
menes egyptomi papír 100 hüvely agy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
falszarelések bámulatos olc-ók Kölesön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban estik 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

P l n 11 IÁ felvétetik Kováts Kál- 
E g )  IHIIIIHI mán fűszer üzletében 
Szabadkán, Wesselényi-utca.

Alig használt rékpár jutányosán
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Egy új 
Vadkerten

Sting-féle zongora jutányosán 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

állomáshoz 15 percre 74 
holdas birtok, benne 3 

éves 16 holdas szőlótelep kedvező árban 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

VarrO leányok K í ' t V Tanuló  
esek hon

véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás 
ban jártassággal bír előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfijszabó VI. Torma utca HOj;

|Z A f felvétetik Tumbász Ferenc
H ű l IdlHHIC főtéri kézmüáru üzletében.

V édjegy: „ H o r g o n y 0 .

A Liniment. Capsici camp.,
i Horgony-Pain-Expéíier

pótléka
ogy régiónak biaonyult háziszer, mely 
már több mint év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, u 
esnnnál és meghűléseknél bedörzsölé.s- j 
kénpon használva. j

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok j 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és J 
csak olyan üveget, fogadjunk el, a mely a B 
,,Horgony’' védjegygyei ós a Richter ezég- fi 
jegyzéssel ellátod dobozba van csomagolva b; 
Ára üvegekben SO filler. 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy- 
Mertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában, 

E lis a b e th s tra s s e  5 neu. 
Mlndenaapi vétküldés.

4977/1905. tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A szabadkai kir. törvényszék mint 

telékkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Szalay Simon és társai végre- 
hajtatóknak Szalay Katalin férjezett 
Kis Jánosné végrehajtást szenvedett 
elleni 180 kor. tőke és járulekai 
iránti végrehajtási ügyében a sza
badkai kir. törvényszék [a szabadkai 
kir. járásbíróság] területén levő s 
Szabadka város területén fekvő, a 
szabadkai 10417. sz. betétben A. I. 
5412. és 5413. hrszámu az 1881.: 
évi LX. t.-c. 156. § ának 1. pontja 
alapján egészben elárverezendő Sza
lay Katalin férj. Kiss Jánosné és 
Balogh Teréz férj. Göncöl Andrásné 
nevein álló 137 Q-öl és 98 n-öl 
területű lakház és udvarra 1242 
koronában megállapított kikiáltási 
árban a 1. 10. sorsz. a. özv. Balogh 
Jánosné sz. Borza Mártha javára 
bekebelezett árvajogi haszonélvezeti 
jog fentartása iránt, amennyiben ily 
módon a vételár nem ütné meg a 
fenti szolgalmi jogot, megelőző jel
zálogos hitelezők kielégítésére szük
séges 2516 kor. 56 fillért. Az árverés 
hatálytalanná válik s az ingatlan a 
fenti haszonélvezeti jog fentartása 
nélkül rendeltetik el nyomban elár- 
vereztetni, úgy azonban, hogy a 
fent megjelölt ingatlan az 1905. évi 
augusztus ho 4-ik napján délelőtti 9 
órakor ezen tlkvi hatóság árverező 
helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10 száza
lékát, vagyis 129 kor. 20 fillért kész
pénzben, vagy az 1886.: t.-c. 42. §-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 
1888. november hó 1-én kelt igaz- 
ságügyminiszteri rendelet 42. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi 60. t.-c. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Szabadkán, 1905. évi május hó 
10-ik napján a kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnál.

Dr. Kosztén,
kir. törvény»zéki bíró.

2 0 0 0  h e k t o l i t e r
h aszn á lt és nj I. ren d ű

boros bordók
u. 111.: 50, 100, 150, 200, 300, 
400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 
1500 és 1800 űrtartalommal 
----------- = kaphatók .........  -

S Z Á N T Ó  M Ó K
ecetgyárosnál

Szábadkán.------- Telefon szám 255.

A KATÓN A-fóIe NővónyeHBxe.ela- 
Fln'd egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK.

Páratku 1! NélkttiVsIietetleii! !
Tessék egy próbát tenul, ■ ■induuki 
meg feg győződni az egyedüli valódi, 
s évek óta forgalomban levő K A TtN A - 
féle jó Illatú , igazi NövényesBencia- 
Pluidról „K . A .“  védjegygyei, an- 
— nnk gyógyerejéröl és hatásáról. —

V alód i K A T O N A -féle

„K. A.“ Növény esszencia-
c£yet*eu Magyar család- 

r i l l l U  nai sem szabadna hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az árak oly olcsón vannak szabva,

miszerint
1 próba-llveg 20 kr. 40 fillér.
12 üveg 4 kor. póatadiijal együtt.

KATÓNA-félc Növényesszencia-FI uid 
teljesen és biztosau gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt (lanságban.
KATÓN A-félc Növényesszencla-Fluld  
megszünteti a gyomor- és hasgörcsöt, 
gyomorrendetlenségnek minden nemét.
KATONA-féle N övényesszencla-Flnid  
kitűnő szer savanyú felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít győrien 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, várza

vart és ájulást.
KATONA-féle N övényesszencla-Fluid  
megszünteti a szivszoruláet, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kólika mellfájdalom, tü- 
dőbántalmak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat, gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi eló , az egész ideg- 
reudszert m egerősíti. Pontos haszná* 
lati utasítás m ellékelve van I ! Mint 
külszer „KATONA-féle F lu id44 néven 
ismeretes, igazán népszerű házi szer, 
már több mint 20 év óta fáj dalom csil
lapító bedőrzsőlésnek fényesen bizonyult 
köszvénynél, csuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran ajánl
ható! — — — U tasítás m ellékelve! 
Minden íregrenüelés pontosan cimzendő

csalt: KATONA ÁGOSTON
gyógyszerész a Szent Háromsághoz,

SZABADK AN,
V III. kör Csernovios-utca.

Budapesten: Török József gyógyszer- 
tára, Király-utca.

Palicson
2 villa lakás

a földmives iskola közelében 
levő fenyvesben

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

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

hivatal.

illa már

tanoncul felvétetik Jelűnek fa
szobrásznál Szabadkán Zentai ut.

(* K rovat alattiakért nem felelős a Szork

linden ember tudja, hogy a világhírű
=  Valódi Növény Esscnczia-Eliiid =
Diák „ K A T O N A -fe le / „ k . A .w véd jeg y g y e i!
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 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
K , Budapesten: Török József gyógyszertára;
Raphaté s zabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
nevits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és véleményezve 1

Ma már minden ember tudja, hogy a világliiri
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid — —
csak „K A F 0 N A -fé le “ „K. A .“ véd jegygyei!
Páratlan nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgircaöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságba! stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, így a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
-----------------  csuznál, tagszaggatásnil stb.-nél. -----------------

M eg v izsg á lv a  és v é le m é n y e z v e  !
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L a k a t o s  m ű h e l y  á t v é t e l !
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

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

néhai fiilöji £ajos-féí«

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

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. in. ópüiet 
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gópmunkákat stb.

Elvállalunk tovibbá épületek és kutak  jó karbon tartását 
évi átalányban. — T akarék  tű z h e ly e k  k ész íté se .

E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a 
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint ju tá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán
mü- es géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

árb an  e s z lj f  z o l

i t z e r 1ÍV 11 r/ Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi-
I! (Ív I sinus hirfis

k e r t  h e ly  isé g é b e ii
»» &

le g ju
Weisz János Anta

vízvezeték-, villany- és gázberendezési műhelye ----------
E ö tv ö s -u te a -----------------S z a b a d k á n ------------ E ö tv ö s-u te a

Mintcraktár megtekinthető.
WMT ícrVezckKH’l n  KelhégVetéssel sziVwn szolgálod " W á

Ugyanott egy tanonc felvétetik.

H y d r a u l i k u s  s a j t ó k

C s tfig ú  J a n i
la m b u ra z eu ek a ra

zenees té ly t
ta r t.

f ü lo I  a j a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül T örök  J ó z s e f  
gyógyszertárában Budapest, Király
utca 1'?. kapható. — Használati uta

sítás van hozzá.
Ára 2 frt ü v eg en k én t.

hydrau
likus

sajtóért

Konyhamórleg 3 60  kor. és feljebb 
Húsvágó gép, valódi 

Standard 4-— kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai 

cédrus fából 12’— kor és feljebb
Vajkészitö 3 60  kor. és feljebb
Zsemlyereszelő gép 2 80 kor. és feljebb 

valamint nagy választék

háztartási és mezőgazdasági
c ik k e k b e n .

Mezőgazdasági gépek az eredeti
-------------  gyári árakon -------------

M indcnneiu ii vasáru c ik k ek  a le&jHiányosabb árakon !
P o n to t ‘s ü g y e im  k isz o lg á lá s .

Meg nem felelő ta /ak készséggel lesznek kicserélve, '''fejj

r VASKERESKEDÖSCM M IERIM IRE az ARANY HARANGHOZSZtaiBKÁV, R u d ic» -iitoa .

e n z ö c  c r t a e

a legfinomabb arcpomádé!

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. Fehér és rózsaszínben
1 tégely ára 1 kor. 20 f illé r

taosdoViz
Finom toilette mosdóviz, hasz  ̂
nálati utasítással I üveg 3  K

Legti uomnbb púderek fehér créme 
és rózsa színben o o o o o o o o

Baktár: M lL A SSlN  IL L É S g y ó g y sz e r tá r a  SZABADKÁN.

Weilzenfeld
kender, kőiéi, zsineg zsák, ponyva és lépokróc raktára

T o.eíon s/jíiii 190. S Z A B A D K A  k <>\ ács-u tca  294.

sz ö liö  és a y iim ö lc sm u st sajtolasra 
anagy üzem számára, 2 kitolható ko

sárral vagy I kosárral.
bor-, gyümölcsbor és gyümölcsnedv-sajtókat
kézihajtásra Herculesnyomerő-szerkezet- 

tel, vagy 
vastáuyórral. 
Gyümölcs- és 

szőllö-őrlöket, 
Bogyózuzógépeket
Gyümölcsaszalo 

készülékeket
gyártanak és szállítanak jótállás mellett mint különlegességet a legújabb szerkezetben

M A Y F A R T H  P H .  é s  T A . ,  B É C S ,  II,
különlegességi gyár gyümölcsértékesitési gépekben.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Megrendelések idejekorán kéretnek.

Arany érem
Szeged 1899

A rany érem  
Bpest 1899

Arany érem
Pozsony 1902

<<
: <

> :>
> :

> :

> :

>
> :

> :

>

>>
Gabona zsák 4 nyüstös 39. Ion zsák 4 0  krtól. Borszürő zsák. Vízmentes és 

■------------------- l rostáló ponyvák negyzetmeterenként 4 0  krtól. = — —Kötéláruk, u. ni. • istrán, kötőfek. rudálh kötelek stb. a legolcsóbb  
— * árban, csakis I. kenderből legjobb mihösegben.

fcST T enn is pályák te ljes  b e re n d e z é s e  100 K. 'W-
Flk'gö ágy (hengcniatte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 

Lótakaró hálok 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyári rak tá ra .

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




