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KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcsa 8. s í.MM
„Katonai kérdések.**

Igazán jó lenne meghallgatni 
ebben a pillanatban, hogy né
pünknek ama bizonyos legöre
gebb emberei, miként gondol
koznak az aratásról?

Mert hát valamikor régen, a 
mikor ez ország határain belül 
nem ismerték még a belviszály 
ellenséges hangulatát, amikor a 
törvényhozás még oly végtele
nül fontos hivatásának magas 
latán állva, tényleg az ország 
sorsát szivén viselő törvényho
zói testület volt, valami csodá
latosan tisztult hangulat vegyült 
az aratás poézisébe, melynek 
nem lehetett szebb allegóriája, 
mint az a gazdálkodó ember 
szivéből fakadt hálaima, melyet 
a kalászkoszoruval diszitett Szűz 
Mária előtt mondott el.

S nézzük meg most az 1905. 
évi „arató-ünnepélyt."

Egyenesen áll a kasza a nye
lében. Nem arra való az most, 
hogy rendredöntse a termésétől 
lehajló aranykalászt, hanem b i
zony ebből a magyar nép aj
kain megnótázolt, poétikus szer
számból fegyver lett, melylyel 
alkalmasan lehet védekezni a 
csendörszurony e llen !

Amint eltűnik lelkünk sze 
mei elöl ez a sötét kép, amely
nek keretei között a maga vé
rét szivja a magyar ember, 
nyomban feltűnik a másik, ame
lyen eddig marokverő leányok, 
kepéslegények danája csodás 
szinfoniává olvad egybe.

Bezzeg most nem hallatszik 
nóta a mezőn. Szemrecsapott 
kalappal kaszál a legény, az 
aratók öregje is szótlan nézi a 
kedvetlen ifjúság elkényszeredett 
munkáját. Valami olyan já r az 
eszébén az öreg gazdának, hogy 
más esztendőben ilyenkor öröm
mel folytatta maga is a munkát, 
elgondolkozván, hogy a beta
karított „élet“-böl őrölt lisztnek 
első hófehér cipójából a katona
sorból hazatérő legényfia fogja 
az első falatot enni.

Ma erre az örömre nincs ki
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látás. Csukva marad a kaszárnya 
kapuja, nncs szabadulás s az 
„öreg baka" sorjába került le
gény, hiába számolja a há tra
levő „kis napok“-at.

Sőt! Az a legény is, ki még 
most rendre kaszálja a búzát, 
akit csakúgy a harmadik kor
osztályból, vagy tán mint csa- 
ládfentartót a póttartalékba dug
tak, ki tudja rövid néhány hét 
múlva nem-e eszi m ár a ,,csá
szár kenyerét", nem-e hoznak 
neki cédulát, melynek rideg pa
rancsolata ellen nincs appeláta. 
Hát persze hogy nincs!

Magyarország alkotmányos ki
rályának törvényben gyökerező 
joga, a kiszolgált katonák benn- 
tartása, a póttartalék behivása, 
mely törvénybe iktatott felség
joggal szemben, Úristen, hogyan 
érvényesül majd a parlamenti 
többség bármily hatalmas tilalma 
is, mert letagadhatatlan, hogy 
a Ház egy törvénybe nem ikta
tott határozata, nem absorbeál- 
hatja a szentesített törvények 
végrehajtását.

Tehát újra bu, újra kőnyázott 
bánat költözik a falu hófehér 
házikóinak Szűz-Máriás falai 
közé!

A katonasorban álló legényt, 
ki az öreg, nehéz m unkában tö
rődött gazdának minden re
ménye, fogva tartják a kaszár
nyák tölgyfa kapui mögött s 
nem sokára odakerülnek azok 
is, kik most még szabadon járva, 
támaszaik a családuknak — s 
könyezve fognak mesélni a ben- 
rekedt katonatestvéreknek arról 
a szomorúságról, mely már 
hosszú idő óta tanyát ütött az 
öreg szülök, a vágyakozó feleség 
s a gügyögő gyermekek szivében !

Felszóla lások a  választók
összeírásánál.

A központi választmány ma dél
előtt megtartott ülésében tárgyalta 
az l'JOG. évi képviselőválasztók ösze- 
irására vonatkozó felszólamlásokat.

Az ülésen dr, Biró Károly polgár- 
mester elnöklete alatt résztvettek: 
dr. Bókeffy Gyula, dr. Dembitz La-
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jós, Dulics Gergely Jenőfi, Haverda 
Mátyás, dr. Milkó Izidor, Szkende- 
rovics Alajos, Sztojkovics Dusán biz. 
tagok és dr. Vojnics Ferenc biz. 
jegyző.

Az I. választó kerületben választói 
jogosultságuk igazolása alapján a 
névjegyzékbe felvétettek: dr. Mann
heim Ármin birtok, Bónis Antal 
jövedelmi adó, Schwimmer Simon 
és Tyityity Gvetkó értelmiség alap
ján. A felvétel iránti kérelmükkel 
elutasitattak: Jenovai Mihály adó
elégtelenség, Rizsányi János kiskorú
ság, Kollár Csányi Jakab és László 
Ádám gazdai hatalom, Miskolci Já
nos igazolás hiánya, Bera István 
adóelégtelenség és dr. Hirschberger 
Félix kiskorúság alapján. Antunovics 
János felszólamlása Vukmanov Ger
gely, Farkas György és Kovácsevics 
Márton kihagyása iránt elfogadtatott, 
Huzsvár András és Jenei Gergelyre 
vonatkozólag elutasittatott.

A II. választó kerületben a név
jegyzékbe felvétettek: Lengyel Kál
mán jövedelmi adó, Szendi Antal 
házbirtok, dr. Korpássy Gyula bir
tok, Brcsics Kosztics Szilveszter föld* 
birtok, Gyubek Géza jövedelmi adó, 
Mácskovics József házbirtok, Oravetz 
Ignác földbirtok, Nagy Sándor és 
Vas József jövedelmi adó. Rizsányi 
János házbirtok, Mácskovics Titusz 
és Kunc Ede jövedelmi adó alapján. 
Elutasitattak: Csik Antal gazdai ha
talom, Fényes János gazdai hatalom, 
ifj. Klein Géza cégkivonat hiánya, 
Páncsics Fülöp kiskorúság, Vermes 
Béla adóelógtelenség, Garzó Zsigmond 
jövedelem élógtelenség és Kovács 
Sztrikó Bernát adóelégtelenség alap
ján. Takács Sánta Mihály felszólam
lása tárgytalan, mert a névjegyzékbe 
már fel van véve. Dr. ÁC3 Jenő fel
szólamlása Pollák Zsigmond és Weisz 
Mór kihagyása ellen elfogadtatott, 
Acs Lajos felvételére vonatkozólag 
azonban elutasittatott.

A névjegyzék kiigazítására vonat
kozólag dr. Vojnics Ferenc biz. 
jegyző által előterjesztett felszólam
lásnak a választmány helyt adott. 
Stampl Pál, Pollák iMiksa, Bruck 
Ignác és Glüch Gyula más városokba 
költözött választók választói jogo
sultságát azonban a jövő évre ép
ségben tartotta.

A felszólamlások elleni felebbezó- 
sek julius hó 20-tól 30-ig nyújtha
tók be.

A helyzet.
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Budapest, julius 5.
A szövetkezett ellenzék soraiban 

nagy ribilliót keltett a Magyar Nem

zet tegnapi szenzációs közleménye. 
Ha a Fejérváry kormány csakugyan 
olyan szigorú eljárást fog követni a 
passzív reszisztenciával szemben, ak
kor szinte beláthatatlan következmé
nyekkel jár a baloldal által indított 
nemzeti ellentállás.

Kétségtelen dolog, hogy ezek után 
után Kossuth Ferencz sietni fog 
mentül előbb összehivni a vezérlő
bizottságot.

Szabadelvüpárti körökben úgy íté
lik meg a dolgot, hogy a Fejérváry 
minisztérium csak törvényadta jo
gaival fog élni, ha nem tűri, hogy 
minden vonalon kitörjön az anarkia. 
Egyébként már nóhény nap múlva 
meg fogjuk tudni Tisza István gróf 
véleményét is.

A szabadelvüpárt ezidőszerinti ve
zére ugyanis néhány nap múlva 
nagyszabású cikkben fog válaszolni 
Andrássy Gyula gróf hírlapi táma
dásaira. Természetes dolog, hogy 
ilem fogja elejteni a legjobb alkal
mat arra, hogy megszabja a sza
badelvüpárt követendő magatartásá
nak irányát. Tisza megnyilatkozása 
egy nagy program lesz, amely előre
láthatólag nagy mozgalmat fog elő
idézni politikai körökben.

Mint értesülünk Fejérváry Géza 
báró néhány nap múlva rövid sza
badságra utazik.

Magyarok utazása Japánba.
Eötvös Károlyhoz, a magyar japán 

bizottság elnökéhez a következő ma
gyar tudósításban közölt táviratot 
küldte Makinó, a bécsi japán követ:

Vonatkozással május hó 2ö-ről 
kelt b. levelére, valamint Kardhordó 
ur látogatására, kérem, szíveskedjék 
amennyire lehet, sürgősen nekem 
azon személyiségek nevének és fog
lalkozásának jegyzékét beküldeni, 
kik a Japánba menő magyar kül
döttségben rászt vesznek és velem 
közölni az elutazás és Japánba ér
kezés pontos dátumot, úgyszintén 
az útirányt, melyet követni fog.

Makino, követ.
Eötvös Károly a következő sür

gönyt küldte:
Kardhordó ur a követség elé ter

jeszti a Japánba menő magyar kö
vetség neveit és foglalkozásait.

Bées, jul. ő.
Kardhordó Árpádot ma délben

kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára
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fogadta Makinó Japán követ. A ma
gyar-japán bizottság nevében Kard
hordó ezt a névsort adta át a kö
vetnek azokról, akik a nagy és fá
radtságos utazásra vállalkoznak. A 
névsort még kiegészítik a jelentkező 
újságírókkal.

A követség tagjai ezek lesznek: 
Eötvös Károly, Barabás Béla, Brüll 
Alfréd, Klein Gyula gyáros, Csizmadia 
Ferenc orsz. képviselő, Deutsch Arthur 
keresk. tanácsos, Dömóny Gyula 
gyógyszerész, Feledi Dezső igazgató, 
Földiák Gyula bankár, báró Har
kányi György földbirt., Hock János 
országgyűlési képviselő, dr. Hart
mann Sándor ügyvéd, Kardhordó 
Árpád, Linzer Béla gyáros, Molnár 
Jenő ügyvéd, Márkus Gyula ország
gyűlési képviselő, Olay Lajos ország 
gyűlési képviselő, dr. Perl Soma 
ügyvéd, Rákosi Viktor országgyűlési 
képviselő, Szende D. asphalt utazó, 
Szász József országgyűlési képviselő, 
MezŐfi Vilmos országgyűlési képviselő, 
Tiller Róbert nagyiparos, Udvary 
Ferenc országgyűlési képviselő.

Forradalom Oroszországban.
Odessza, julius 5.

A Pobjedonescevsn ma a tenge
részek ismét meghasonlottak egy
más között. A parancsnokság erről 
értesítette a hatóságokat és hat 
bujtogatót társaik őrizete alatt part- 
raszállittatott. A tegnap feltartóz
tatott Granley nevű angol gőzöst ma 
gondos vizsgálat után szabadon bo
csátották. A kikötőben lévő torpedó
naszádok útnak indultak. A kikötői 
munkálatokat ismét megkezdték. 
Áruberakásra külföldi gőzösök ér
keztek és Kersonba, valamint Ni- 
kolajevbe is indultak gőzösök.

Bielostok, julius 5.
A város közepén a Lipiow-utcában 

a rendőrség közelébe bombát dobtak. 
Hir szerint többen elpusztultak. Né
hány utcában lövéseket hallottak.

Pétervár, julius 5.
A Vecha szállitóhajó még tegnap 

az orosz vizeken megadta magát.
Szebasztopol, jul. 5.

(Póterv. táv.) tigyn. A gyakorló 
hajóhad, mely Riegeraltengernagygyal 
ismét Odesszába ment, ide visszatért 
a Georgi Pobjedonoscevvel.

Fürdői levél.
Cleichenberg, julius 4.

Az ember azt hinné, hogy itt 
a Steyer hegyek közt nincs meleg, 
pedig nagyon meleg van. Egy hót 
óta itt tartózkodom, de a hőség 
ép oly tűrhetetlen mint otthon. 
Egész éjjel nyitott ablak mellett 
alszunk s bár hova is menjen az 
ember, — legalább igy Írják a la
pok, — a hőség mindenütt rettene
tes. Mindezek dacára mégis van 
szórakozásunk elég és csinálunk jó 
és rossz élceket. Hiszen itt alig 
hallhatni mást mint magyar be
szédet.

Gleichenbergben 90 százalék ma
gyar vendég, sőt a mi itt nagy ha
ladást jelent, magyar vendéglő, ma
gyar pincér mindenhol található. 
Szabadkáról is vagyunk körülbelül 
tizen itten, (többek között 2 bunye- 
vác család is). A zenekar is igyek
szik kedvünkben járni a sok ma
gyar nótával. Megszereztem a kapel- 
lának a János vitézt.

A helyben működő színtársulat 
igen jó, mert a gráci tartományi 
színház tagjaiból áll. A véletlen úgy 
hozta magával, hogy ennek révén

megismerkedtem a gráci színház 
főintendánsával, ki hajlandó az „Ud
vari kaland* daljátékomat a télen 
Grácban előadatni. Elkérte tőlem a 
darab zenéjét, mert itt nem a szö
veg, hanem a zene képezi a lényeget. 
Én e hó végéig itt szándékozom 
maradni. Ha a hőség enged, Marien- 
badba megyek, ellenben pedig haza
megyek a buckákba tovább nya
ralni.

Tisztelt szerkesztő urnák maradok 
őszinte hive

György Mór.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeiun. Nyitva 

jzerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt •  tői 12-lg.

Ju liu s 8 . A Szabadkai Kör táncmulat
sága Palloson.

Julius hó 9-én. A szabadkai kereskedő 
ifjak házi mulatsága I. kör W em lényi-utca  
191. az.

J u liu l IS. Országos athlotikai viadal P a 
lloson.

J u liu l 16. A magyarországi szabómun- 
kások és munkásnők szakegyesiilete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julius 16. Az általános ipart^stlilet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Ju liu l 16. A szabadkai építő iparosok 
körének közgyűlése d. u. 3 órakor, a kör 
helyiségében.

— A polgármester szabadsága.
Dr. Biró Károly polgármester hat 
heti szabadságát holnap kezdi meg.

— A Szabad Lyceum illései. A 
szabadkai Szabad Lyceum elnöksége 
ezúton is meghívja a végrehajtó bi
zottság tagjait a csütörtökön (6-án) 
délután 5 órakor, az igazgató vá
lasztmány tagjait ugyané napon dél
után 6 órakor a Nemzeti Kaszinóban 
tartandó ülésre.

— A szabadkai építő iparosok 
köre f. évi julius hó 16-án d. o. 3 
órakor a kör helyiségében (Eötvös- 
utca 110. sz. a., Dr. Guln-féle ház) 
tartja közgyűlését a következő tárgy- 
sorozattal: 1. Elnöki jelentés. 2. Két 
tag kiküldése a jegyzőkönyv hitele
sítésére. 3. Jelentés az évi zárszá
madásról. 4. A kisorsolt választmányi 
tagok pótlása. 5. Indítványok.

— Elmaradt elöljárósági ülés.
A szabadkai általános ipartestület 
elöljáróságának tegnap kellett volna 
megtartania julius havi rendes ülé
sét. Minthogy azonban a tagok hatá
rozatképes számban meg nem je
lentek, az ülést jövő kedden tart
ják meg.

— Az alkoholellenes kongresszus 
és Szabadka. A tanács mai ülésén 
foglalkozott a Budapesten megtar
tandó alkoholellenes nemzetközi 
kongresszus előkészítő bizottság meg
hívásával. A tanács a meghívót ki
adta az egészségügyi bizottságnak, 
hogy a kiküldendő képviselők neveit 
terjessze a tanács elé további hatá
rozathozatal végett.

— Katonáink Boszniában. A
bileki katasztrófa emlékezete ebben 
az óriási melegben aggodalommal 
töltik el a szülők sziveit, akiknek 
kalonaliai Boszniában vannak. De 
megnyugtathatja őket a hir, hogy 
az idén gondosan ügyelnek arra, 
hogy a katonák a bileki katasztró 
fához hasonló bajba ne kerüljenek. 
A parancsnokok erre vonatkozólag 
szigorú utasítást is kaptak a hadvo- 
zetőséglól. A minket közelről érdeklő 
ezredek állomásai a kővetkezők : 
A zoinbori 23-ík gyalogezred 2-ik 
zászlóalja Szentmiklósi és óvári 
Pongrác Henrik őrnagy parancsnok
sága alatt A szabadkai 86. gyalog

ezred 4. zászlóalja Visegrádon Fiessl 
József őrnagygyal. Egy század Pri- 
bojban van, összeköttetési szolgála
tot teljesít 1 — 1 különitmónynyel 
Bjelobrodon és Han-Semeisen.

— A Szabadkai Kör hazafias 
célú táncmulatsága iránt a közönség 
körében is nagy az érdeklődés. A 
táncos fiatalemberek már kijelentet
ték, hogy a hazafias cél érdekében 
megszakítás nélkül fognak táncolni. 
A hölgyek tehát azzal a biztos tu
dattal mehetnek a táncvigalomra, 
hogy onnan egy áttáncolt éjszaka 
kedves emlékeit viszik magukkal. A 
rendezőség Kossuth Ferencet, gróf 
Apponyi Albertét, Justh Gyulát és 
báró Bánffy Dezsőt is értesítette a 
mulatságról. Jegyek a tegnap emlí
tett helyeken kívül még Balog Lina 
virágüzletében, a palicsi bazárban és 
Somogyi fürdőpónztárosnál is kap
hatón.

— Egy vidékies lap szerkesz 
tőségében. Q. fölös szerkesztő (fogait 
csikorgatva): Már megint lefőzött a 
krrrrrajcáros újság.

Du. főmunkatárs (rezignációval): 
Azért is vagyunk mi csak három 
krajcáros papiros. (Lehajol és felszedi 
a szerkesztő két kicsikorgatott fogát.)

Q. (megpillantva a fogait, felzokog, 
majd hirtelen elállnak patakzó köny- 
nyei): Főmunkatársam, kedves Dum, 
írjad meg mégis Bródy öngyilkossá
gát, hogy könnyeim hullajtását ne 
fogaim vesztének, hanem Bródy sze
rencsétlenségének rovására irhásam. 
Ha már lefőzött is a krajcáros újság, 
legalább könnyeim árjában fürödhes- 
sera én, a sűrített közönség.

— Sok az elmebeteg. Szomorú 
érdekessógü hirt kaptunk közkór
házunkból. Az élőhalottak osztályán 
annyi a beteg, hogy már nincs több 
hely és ma már egy Pletek Márton 
nevű szerencsétlen őrültet, akit a 
rendőrség botrányos viselkedés miatt 
tartóztatott le, a K. osztályról vissza
utasították. Elszállítják a bajai köz
kórházba.

— A napszuráa áldozatai. A
rekkenő hőségben naponként meg
ismétlődik a napszurásokról szóló 
híradás, lfj. Vojnics István nagyfényi 
tanyáján tegnap Romcsek Anna 15 
éves arató leány esett a nagy hőség 
áldozatául. — Baján Vujevlcs János 
dunagőzhajózási részvénytársasági 
kézbesítő napszurás következtében 
az utcán összerogyott és nyomban 
meghalt.

— Mentőink múlt havi műkö
dése. A mentő osztály a lefolyt hó
ban igénybe vétetett a következő 
eseteknél u. m.: Sebzés, sérülés 64 
eset, belső bajok 5 eset, betegeknek 
a kórházba szállítása 23 eset, el
mebeteg szállítás 1 eset, tűzhöz 
kivonulás 1 eset, Hullaszállitás 9 
eset, összesen 106 esetben. A folyó 
évben 542 esetben, a mentő-osztály 
fennállása (1896. óv szeptember 12.) 
óta a mai napig összesen 6126 
esetben működtek.

— Életunt kofa. Zsulyevics Mária 
53 éves III. köri gyümölcskofa gya
kori pálinkázással tette változatossá 
a kofaélet egyhangúságát. Ma reggel 
azonban egy elkeseredett pillanatá
ban a türkülyös bütykös helyett a 
zsirszódás üveg tartalmát Ízlelte meg. 
Teltét idejekorán észrevették és a 
mentők a kórházba szállították, hol 
a gyorsan alkalmazott orvosi beavat
kozás folytán csakhamar jobban lett.

— Baleset a villamoson. Ma
délelőtt tél 9 órakor érkezett palicsi 
villamoskocsi utasai izgalmas lát
ványnak voltak tanúi. Salver Dezső 
tanuló a törvényszéki palota előtt 
haladó villamosról leugrott és az

aszfalton elterült. Az előhívott men
tők azonnal segélynyújtásban része- 

I sitették, de komolyabb baja nem 
történt, csupán fején szenvedett je
lentéktelenebb sérülést.

— H irtelen halál. Tegnap este 
a Prokes téglagyár közelében egy 75 
év körüli koldus kinézésű embert 
eszméletlen állapotban találtak. Be
szállították a kórházba, hol anélkül, 
hogy magához tért volna, az éj fo
lyamán elhunyt. Ma délután a ren
dőri boncolás alkalmával a halál 
okául szivszélhüdóst állapítottak meg.

— Ékszorlopások. Lehrer Henrik 
százados lakásáról ma ismeretlen 
tettes egy arany melltüt, közepén 
opál, körül gyémántkövekkel, ellopott. 
— Klein Kálmán panaszt tett, hogy 
szobájából ugyancsak ismeretlen tet
tes egy kerek, aprószemü hosszú női 
aranyláncot, egy rubinköves arany
gyűrűt és egy brilliantgyürüt két 
rubinkővel ellőtt.

— Ha Jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, Cipő, kalap, 
url ét női divat cikkekben, úgy 
forduljunk a Versenyáru üzlethez 
Szabadka, Papucs piac.

— Bohn M. és Társa gőz tégla 
gyár Nagykikinda, átfestő* cseréprak
tárt létesített Szabadkán a magy. kir. 
állaravasut területén. Ezen vállalat, 
e szakmában a legnagyobb s a leg
jobb is, nem csak Magyarországon, 
hanem a külfölddel szemben is a 
legelső helyet foglal el. Ajánlhatjuk 
a venni szándékozóknak már azért 
is, mert ezen nagy vállalat előkelő
ségét igazolja az, hogy legtöbb és leg
előkelőbb vevői vannak, u. m.: ő cs. kir. 
fensége József főherceg, Herceg Lich
tenstein, Gróf Nemes, Nádasdy, Sza- 
páry, Károlyi, Forgách uradalmai. A 
magy. kir. államvasut, több másik 
vasutak, nagy- és kirbirtokosok, gyá
rak és vállalatok. Venni szándéko
zók ügyeimét felhívjuk a gyár mai 
hirdetésére.

Építkezések és árlejtések a
m egyében.

Bácskeresztur. Bácskeresztur köz
ségben levő patak és kántoriak á t
alakítása és bővítése 9061 k. 88 f. 
és 10,664 k. 38 f. azaz összesen 
19,726 k. 26 f. összeggel engedélyez
tetvén, ezen munkálatok vállalat ut
ján való biztosítását illetőleg Bács- 
keresztur gör. kath. egyház tanácsa 
f. évi julius 7 napjának délutáni 2 
órájára nyilvános szóbeli árlejtést 
hirdet.

A versenyezni szándékozók azzal 
értesittelnek, hogy az ajánlatban 
kitüntett vállalati összeg ö°/0-ának 
megfelelő biztosítéki összeget az ár
lejtés megkezdése előtt tartoznak 
leiizetni.

Az építésre vonatkozó műszaki 
művelet és tervek a községi jegyző 
hivatalos helyiségében megtekinlhe 
tők.

Zeuta, A zenlai szakadópartok 
biztosítására tervezett partburkolat- 
hoz szükséges mintegy 459.000 drb. 
elsőrendű fagyálló tégla és a burko
lat felső szegélyéhez, a hullámtörő 
párkányhoz, a lépcsőfokok felfala
zásához szükséges mintegy 15.000 
drb. idomtógla beszerzésére Zenta 
város tanácsa újabb árlejtést hirdet. 
Az ajánlatok és a tégla minták f. é. 
julius hó 24-én d. e. lO.óráig Zenta 
város polgármesterénél nyújtandók 
be. Bánatpénzül a város pénztáránál 
az ajánlati összeg 5 százaléka teendő 
le. A szállítási teltételek valamint az 
ajánlat mintája Zenta város mérnöki 
hivatalában megtekinthetők.
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Topolya. A topolyai kir. járásbí
róság f. é. augusztus 28-án d. e. 10 
órakor versenytárgyalást tart 79 m3 
elsőrendű gyertyánfa szállításának 
biztosítására. Bánatpénz 100 korona. 
Az árverés feltételei a topolyai, sza
badkai, bajai, zentai és bácsalmási 
kir. járásbíróságnál megtudhatók.

T Á V I R A T O K .
B ilek i katasztrófa Auszt

riában.
Bécs, jul. 5. Képvisalőház. Schö- 

naich honvédelmi miniszter felel Rizz 
képviselő interpellációjára az egyik 
osztrák honvédezred menetelésénél 
előfordult napszurási eseteket illető
leg. A miniszter felolvas egy táviratot, 
mely szerint a gyakorlat reggel 6 óra 
25 perctől délelőtt 9 óra 30 percig 
tartott, — közben többször tartot
tak, pihenőt, — hol a legénység 
vizet kapott. Egy ember meghalt, 65 
menetgyengélkedő közül 16 kivételé
vel valamennyi meggyógyult. E 16 
közül 13 holnap bevonul száza
dához. A többi is minden veszedel
men kívül van. — Az orvost, 
ki lábát kificamította, — vasúton 
visszaszállították s igy maradt az 
ezred orvos nélkül. A miniszter 
kilátásba helyezte, hogy részletes 
jelentést terjeszt a ház elé. A ház 
ezután áttér a napirendre és foly
tatja az épületadó törvény módosí
tásáról szóló javaslatot.

A háború.•i '
London, julius 5. A Daily Tele

graph jelenti Tokióból: A legutóbbi 
Kuzeban épült Odszivo nevű törpe- 
dórombolót a japán hajóhadba be
sorozták.

Tokió, julius 5. A béketárgyalá
sokra delegált japán kiküldött báró 
Komura kísérete a legkiválóbb ja
pán diplomatákból áll. Remélik, hogy 
a béke rövid idő alatt meglesz.

Nagy szerencsétlenség  
Budapesten.

Budapest, jul. 5. Ma déli fél 12 
órakor nagy szerencsétlenség történt 
a budafoki helyiérdekű vasút for
galmi telepén. Négy munkás az 
áramfejlesztósuól használatos gőz
kazánt tisztította. Mind a négyen 
benne voltak a kazánban, amikor 
Kórsai István fütő hideg viz helyett 
forró vizet eresztett a kazánba, 
amely a benn dolgozó munkásokat érte.

Veszedelmesen megsebesült Becker 
Mihály 52 éves villamos munkás, 
súlyosan sebesültek Nagy Gyula 36 
éves és Barga Miklós 42 éves mun 
kások. Az összeéget emberekhez a 
mentőket hívták, akik a sebesülteket 
behozták a fővárosba és a Rókus 
kórházban helyezték el.

Bródy Sándor állapota.
Budapest, jul. 5. Bródy Sándor 

állapota iránt fővárosban óriási a 
részvét. A délelőtt folyamán érkezett 
bécsi tudósítás szerint az életunt az 
éjszakát nyugtalanul töltötte, de foly
ton eszméleténél volt. Reggel 38*8 
fokú lázt konstatáltak rajta. Az ope
ráció még nem történt meg. Délben 
telefonon Allgemeines Krankenhaus 
igazgatósághoz fordultak Budapestről, 
amely azonban azzal a megokolással, 
hogy telefonon nem ad értesítést, 
minden felvilágosítást megtagadott.

óriási hőség.
Szekszárd, jul. 5. Tegnap az or

szágos vásár alkalmával oly nagy hő
ség uralkodott, hogy sokan összees
tek s elájultak s az állatok közül is 
négy tehén napszurás következtében 
azonnal kimúlt.

V onatösszeiltközés.
Salzburg, junius 5. Tegnap Szent- 

Lőrinc salzkamerguti vasúti állomá
son hibás váltóállítás folytán két 
vonat összeütközött. Hárman köny- 
nyebb sérülést szenvedtek, két kocsi 
összezuzódott.

Földrengés, v ihar.
Verőce, jul. 5. Tegnapelőtt ’/ 210 

órakor meglehetősen heves négy per
cig tartó földöklés volt. A földren
gést földalatti moraj kisérte- Gróf 
Jankovich Aladár Lúg pusztáján he
ves vihar volt. A villám megütött 
egy asszonyt és felgyújtott egy is- 
tálót, mely porrá égett..

REGEN¥ CSARNOK.
A í@k@te boríték .

Németből: Körmöoay Ernő. 29.

A herceg egy darabig gondolataiba 
merült s aztán elbocsátotta Spaven- 
tót és a koldust. »Kétségtelen, — 
morinogá, — hogy Rajmundnak is 
titka van, a mit nem egy könnyen 
lehet kipréselni oelőle.< Azt is be
látta, hogy veszély környezi őket s

jónak tartotta Geromino szolgálatát 
továbbra is igénybe venni.

Ugyanaznap, pár órával később 
a badeni villában és a nubiai nő 
palotájában olyasvalami történt, ami 
történetünk megértésére bő magya
rázatot nyújthat.

Két órakor az olasz boulevárdon 
egy bérkocsi állt meg, melyből Raj- 
mund és Mihály szállott ki. Alighogy 
Raj mund szobájába vonult vissza, 
a portás egy levelet nyújtott át neki, 
mely távollóte alatt érkezett:

»Követtem tanácsát, melyet utolsó 
együttlétünk alatt adott — irta Hektor 
— és meglátogattam Irént. Szívesen 
fogadott. Különösen hangsúlyozni 
akarom azonban, hogy jövő vasárnap 
Guillemot ur fényes házi estélyt ren
dez. Szeretném, ha Önnel szórakoz
hatnom s épen ezért Irénnel egy 
meghívót eszközöltem ki az Ön szá
mára, melyet ő maga kis kacsóival 
irt. Tehát vasárnap 8 órára!<

Raj mund arca hol kipirult, hol 
elsápadt, a mint végig olvasta a le
velet. Hirtelen zsebébe rejté 8 szobá
jába lépett.

Ez estén a nubiai nő tizenegy 
órakor jött meg az operából. Csak
hamar Bernát jelentkezett nála. A 
nubiai intett, hogy beléphet.

— Bernát már visszatért ? — kér
dezte izgatottan, — kéretem, — 
azonnal 1

Bernát gyönyörű csokorral lépett 
a terembe. A nő elvette tőle s resz
kető ajkáról csókot lehelt az illatos 
virágokra.

— Ott volt a helyén?
— IgenI Nyolc év óta sohasem 

hiányzott e napon!
A nubiai arcán két forró nehéz 

könycsepp gördült alá.
— Oh mi pótolhatná ezt a végte

len szerelmet! — suttogta maga elé. . .
VII.

A vak és a sánta.
Vasárnap este pontban kilenc ér

kezett Rajmund kocsija Guillemot 
palotája elé. Szive hevesen dobogott, 
a mikor Irénével való közeli találko
zására gondolt, a kit őrülten szere
tett. Miként fogadja majd ? — Hogy 
szólítja őt? Mily sikerrel fog haza
térni ?

A mint a hágcsóra lépett, legna
gyobb csodálkozására Beaulieu Hek- 
tort látta a kapu aljában, a mint 
egy nagyszakállu koldust ütlegelt nem 
kis derültségére az ablakokban ösz- 
szesereglett nézőközönségnek.

Alighogy Rajmundot megpillantotta 
pár francot vetett oda a koldusnak 
s vígan sietett oda kisegíteni barátját 
a kocsiból.

— Mi történik itt? — kérdezte 
Rajmund.

— Ah ostobaság! Amint Guille- 
monthoz be akarok menni, ez a hit
ványság elémbe lép s mint született 
vak alamizsnát kórt, — nyakon akar
tam csípni, — de amint kinyújtom

kezemet, kisiklott kezemből mint a 
gyik. Odaszóltam neki: >Fickó! hisz 
jó a szemed!* S az akasztani való azt 
feleli: Persze hogy jó, ha megfizet
nek! Persze innen is, onnan is óriási 
hahota! Bosszantott a dolog s gon
doltam magamban, legalább jól el
látom a baját.

Rajmund is jót kacagott a külö
nös tréfára, aztán felmentek a lép
csőn, mely csillogó lópcaőházból ve
zetett fel s süppedő szőnyegjeivel s 
aranyozott karfáival fejedelmi pom
pát árult el. Tíz órakor a zenészek 
a négyesre húzták a toborzót. Egy 
díszbe öltözött inas szedte le róluk 
a felöltőt s nyitotta ki nekik a te
rem ajtaját. Hektor egyenesen nagy
bátyjához ment s üdvözölte őt.

Mialatt az hamiskás komolysággal 
korholta unokaöcscsét a gyér láto
gatások miatt s az ujonan bemu
tatott Rajmundot szívélyesen üdvö
zölte, egy másik fogat állt meg a 
ház előtt. Csakhamar egy férfi ug
rott ki belőle kezében óriási cso
korral.

— Ej! ejl Spavento ur! — kiáltá 
Salome, ki a vendégek fogadására 
volt rendelve, — úrnőmnek hozza 
ezt a gyönyörű bokrétát?

(Folyt, köv.)

felelős uerkeiztő: 
D Ü O O V I C H  I  V R B. 

L » 0 n la )d o n o so k : A Z  A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatall 

telefon szám: 62.fii érni

ft gyümölcs befőzés titfta
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salicyl néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedősben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál- 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs 8mlt{Xd( gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható.fKapható 10—20—30. 
filléres és 1 koronás csomagokban 
Vásárlásnál csak Amerikai Gyü
mölcs Salicylt az Oroszlán véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmanu ős 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

Ma már miudeu ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „K A T Ó N A -féle" „K. A .u véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-fóie 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.
Kanható Budapesten: Török József gyógyszertára;
Aapnaio . Katona Ágoston gyógyszerész Cser-
novits-utca; Wach3inann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tór; 
Zalán Béla droguislás Kossuth-u; ifi. Hoffmann József 

gyógyszertára 111. kör Zimonyi-ut 
Megvizsgálva és véleményezve 1
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L apelánisitók
h av i f iz e té s s e l  é s

magas jutalékkal
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
— Valódi Növény Essenczia-Fluid =====
csak „K A T 0 N A -fé le “ „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít mindem 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgdreeit. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, ótvágytalanságbam stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokosódását — a 
tost súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesem bizonyult keszvémyméi 
--------------  esuzmál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

Megvizsgálva és véleményezve 1
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Eredeti SINGER v a rró g ép ek . t ,T  ■

03

-CD

In gyen es w flh iw zfe i K iállítás.

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget és 
b vevőinket értesíteni, hogy

Szabadkán. Kossuth-utca 22. szám alatt, saját 
üzlethelyiségünkben gsBF eredeti SINGER

varrógépeken e lőá llíto tt
CD
CD

CÜ atSWnizdseWI Kiállít CD
UJCD
cz>
03
03

rendeztünk. — A himzési technika minden fajtá
jából mutatunk be saját személyzetünk által ké
szített hímzéseket, a melyek szives megtekintésére 
a t. közönséget ezennel meghívjuk.
B elépti-d íj n in c s ! Vétel kényszer n in cs !

Egyben van szerencsénk köztudomásra hozni, 
hogy üzletünk mellett varrógép javító műhelyt is 
tartunk fenn s hogy abban mindenféle varrógép 
javításokat jutányosán, alaposan és gyorsan esz- 
közlünk. Tiszteletiéi

S I N G E R  C o .
varrógép részvénytársaság.

03

CD'■o
CD

Van szerencsénk a nagyérdemű 
vevő közönséget ezúton is értesí
teni, miszerint

s s a r  S z a b a d k á n ,
a vasút terü letén ,

szabadalmazott 272. sz.

cserepeinkből
a nagyérdemű vevő-közönség 
kényeimére kellő mennyiségben

á j ls u d ó an HhzUNeii tartunk
s ezen raktárunk kezelésével

E redeti SINGER v a rró g ép ek .

Itávolit mindenféle bőrfol- 
Fehér és rózsaszínben
y ára 1 kor. 30 fillér

Keleti mosdoViz.
Finom toilette mosdóviz, hasz 
nálati utasítással I üveg 3 K

Legfinomabb pnderek fehér eréme 
és rózsa színben o o o o o o o o
fC®* Raktár: MILASSIN ILLÉS gyógyszertára SZABADKÁN.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag bctlikbSl ©  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  A l l é r

k o l l'liione  felvétetik F ierst ÜLI lílilUllli rászdájában.

2 5 0 0 - 3 0 0 0  liter
ségü, 1G—18 kr. literje eladó. Cim a kiadó
hivatalban

Vesz használt tankönyvekét
regényeket ós zenemüveket az A ntikvá
rium  könyvkereskedés Szabadkán  szem 
ben a gym iiasium nnil. A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktár* Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak V ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bám ulatos olcsók. Kölcsön 
k ö n y v tá r havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á r iu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

ítészletözetósre zek, lámpák. Meg
keresésre árlap ingyen. Jovánkovics Károly 
szegeden.

azŐke 34 éves jó  állású 
völllvd nőtlen úriember ismeretség

hiányában ez utón akar ismeretséget kötni 
házasság Jcéljábol fiatal özvegyei vagy ha- 
jadvnnal 25—28 évig, ki pár ezer korona 
hozománnyal bír. Fényképpel elláto tt leve
leket titoktartás me, lett, „Goudnélküli jövó“ 
a la tt a kiadóhivatalba kérek.

Nagy jövedelmet
natóriuin és más fajta sorsjegyek eladásával 
foglalkozik, Uj 1 az eladást lényegesen meg
könnyítő módszer. Ajánlatok Bank és pénz
váltó r. t Budapest V i l i , József körút 16 sz.

áiuituvizsgálatra

J . cuk
Ü

13 krér
Cim a kiadóhivatalban.

E g y

Egy

kénél előkészít. Cím a kiadóban.
biztos sí

¥

urat ( l a k i k  S z a b a d k á n )  bíztuk m eg.
Fő-fő törekvésünk o lairányul, hogy t. vevőinket pontos 

és gyors kiszolgálásban részesítsük s kérjük szives pártfogását.

O l c s ó  á r a k !
Kitűnő tisztelettel

B ő im  M . és  Társai
gf^téglagyúr, Nagykikinda

50 h e k to l i te r

üterenkint

• t  e l a d ó

Konyhamérleg 3 60 kor. és feljebb
Húsvágó gép, valódi 

Standard 4*— kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai 

cédrus fából 12’— kor és feljebb 
Vajkószitö 360 kor. és feljebb
Zsemlyereszeiö gép 2 80 kor. és feljebb 

valamint nagy választék

háztartási és m ezőgazdasági
c ik k e k b e n .

Mezőgazdasági gépek az eredeti
------------- gyári árakon. — *---------

M indennem ű vasáru cikkek a legjutáuyosabb árakon !
l’ontoi és figyelmes kiszolgálás. 

gftSsT Meg nem felelő tárgyak készséggel lesznek kicserélve,

0  ÍH I  Ü l  S  !E> M í  I  ÍS E az ARANY HARANGHOZ
az István-utczában, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

a z o n n a i  k ia d ó .
Felvilágosítást nyújt a házmester.

G y a k o r n o k u l
felvétetik

n a g y o b b  u g y a ö z j  B z h t h a  
n € b á u y  H f a f p is H o lá t  W g K l t

Németnyelvben jártasak előnyben 
részesülnek.

Cim a kiadóhivatalban.

KE A. §5 A O K  A X  I&udicN-utcn.

E l a d ó h ő / h ő h  Mii*

a város szélétől .-'00 méter távol
ságra fekvő

22 Vpa halasi szőlő,
a rajta levő

villaszerű épülettel.
Esetleg az épület kisebb területtel is 

Bővebb felvilágosítást nyújt
K o v á c s  A n ta l,

Népbank.

o.cson
2  v illa  la k á s

a fóldmives iskola közelében 
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 .
Eelvilágositást nyújt a kiadó- 

hivatal.

Nyomatott a Kiadók KlAduk és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




