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KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-utcza 3. sz.

Kormányozzon a koalíció!
Budapest, julius 7.

A ,,Pester Loyd“ néhány nap
pal ezelőtt olyan eszmét vetett 
fel, mely a legnagyobb m érték
ben foglalkoztatja a politikai 
köröket. Cikkében melyet hatá
rozottan a koalíció köréből szár
mazódnak jelent ki, azt a pro- 
poziciót teszi, hogy vegye át a par
lamenti többség a kormányzást. 
Ezzel közvetlenülösszeköttetésbe 
lép a királylyal és elhárítja az 
előítéleteket. Ha a kormány 
végleges átvétele rögtön nem tör
ténhetnék meg, mert a katonai 
programm megállapítása hosz- 
szabb időt vesz igénybe, ám 
álljon a kormányzati ügyek élére 
egy a többségi pártokból vett 
és a többségre támaszkodó ügy
vezető minisztérium, a mely a 
kompromissumot előkészítené. 
Ezzel lehetővé tennék, hogy az 
ex-lex-nek vége szakadna, a 
kvóta parlam entárisán döntetnék 
el és a kereskedelmi tárgyalá
sokat is teljesen a törvénynek 
megfelelően kezelnék. Ha aztán 
Magyarország parlamentáris fe
lelős minisztériummal rendel
kezik, akkor a katonai téren 
felmerült differenciák eliminálása 
könnyebben eshetnék meg.

A felvetett eszméhez egy tá
jékozott politikus ja  következő 
megjegyzést tette tudósítónk 
e lő tt:

Alig hiszem, hogy a ki ezt 
az eszmét felvetette, tényleg a 
koalíció szándékait tolmácsolná. 
Mert az idea nem uj, a krízisnek 
egy előbbi stádium ában szó volt 
már egy átmeneti Darányi kor
mányról. A terv akkor azon 
hiúsult meg, hogy Darányiék a 
szabadelvüpárthoz, tehát az el
lenfélhez fordullak támogatásért. 
A függetlenségi párt, —  m on
dották, elvi okoknál fogva a közös 
hadseregnek újoncokat nem ad
hat, adjon tehát a szabadel- 
vüpárt.

Hozza be a maga százötven

emberét és biztosítsa a több
séget, hogy a függetlenségi párt 
politikai szüzességét megőriz
hesse. A gondolat valóban mu
latságos volt- Mintha igy szóltak 
volna: Mi ellenetek akarunk 
kormányozni, jöjjetek, tegyétek 
ezt lehetővé. Azt hiszem nincs 
a világon parlament, a melyben 
politikai ellenféltől ilyen politi
kai szolgálatot kértek volna. De 
olyan parlamenti testület m ár 
egyáltalán nem képzelhető, a 
hol a politikai ellenfél ilyen ké
rést teljesített volna. Ebben a 
tekintetben a helyzet m a sem 
változott. Átmeneti kormány, 
mely a koalícióra támaszkodnék, 
nem igen képzelhető el m a sem. 
Mert egy ügyvezető kormány 
létjoga csakis az lehet, hogy 
az állami szükségleteket bizto
sítsa.

Tehát garantálnia kell a költ
ségvetést, a kvótát, a kereske
delmi szerződéseket és a fel 
nem  emelt ujoncjutalékot. Mi
után pedig a koalíció a passzív 
rezisztencia, értsd a kidacolás 
és kicsikarás álláspontján van 
—  alig fogja az állami szük
ségletek elintézésével a kicsi
karás leghatályosabb fegyverét 
kezéből kiadni. A „ Pester 
L lo y d sb an  felvetett eszme tehát 
nem  fest úgy, m intha a koalí
ció portáján látott volna nap
világot. Inkább talán egy ag
gódó hazafias lélek indítványa, 
mely megett alig áll valaki. Ha 
tévednénk és tényleg komoly 
volna a propozició, úgy semmi 
sem áll útjában a megvalósí
tásának. Az országra csak ha
szon háramlanék belőle. Kor
mányozzon a koalíció. 1

Katonai behívók kézbesítése
Szabadkán.

Azt hisszük 47 darab behívót kéz
besítettek Szabadkán a közgyűlés 
ismert határozata után.

Ebből az alkalomból a Bácskai 
Hírlap szájaskodik, a gyávaság jel
zővel dobálódzik, a közgyűlés hatá

rozatainak negligálásával vádolja a 
tanácsot. Nos hát ennél otrombább, 
méltatlanabb ős durvább támadást 
nem intéztek a tanács ellen. Ez az 
a hang, amelylyel terrorizálni szok
tak, amelylyel izgatják a népet, ame
lyet csak olyanok használnak, akik 
az igazság hiányát durvasággal akar
ják leplezni. Még németül is citálnak 
a cikkben, ig a h o g y  a citált négy 
szó is rósz, rósz szórendben van 
egymásután rakva. Épen olyan rossz 
szórendben, amint mint aminö rósz 
a cikk logikája, mint amennyire 
nincs tisztában a cikkíró azzal, hogy 
miről is akar Írni, mint ahogyan 
nem tudja mi a ktilömbsóg a törvény 
és a közgyűlési határozat között, 
mint ahogyan nem érti meg a Bánffy- 
féle javaslatot, de a közgyűlési hatá
rozatot sem. Szóval a teljes járat
lanság mindenben, ez a cikk karak
tere.

Mielőtt tovább mennénk, megje
gyezzük, hogy a tanács és annak 
feje sem a Bácskai Hírlaptól, sem 
más szájaskodó demagógtól nem 
tanul törvénytiscteletet, sem köteles
ségtudást, de még kevésbbé hazafi- 
ságot. Ezt külömben nagyon jól 
tudja Szabadka közönsége és Sza
badka közönségének képviselete a 
törvényhatósági bízottéig.

Hanem, hogy a dolgot helyes vi
lágításban mutassuk be, s igy mega
kadályozzuk a közvélemény félre
vezetését, elmondjuk a behívók tör
ténetét.

Azok a meghivók kiknek szóltak ? 
Ez az első kérdés.

Az 1904. évre megszavazott újon
coknak, akiknek már októberben be 
kellett volna rukkolni, de akiket nem 
hívnak be azért, hogy a rendes lét
számban esetleges halálozás, vagy 
időközben történt szabadságolás kö
vetkeztében beállt hiányt pótolják.

Ezek tehát tulajdonképen már 
1904-re megszavazott újoncok. Te
hát nem a rendes értelemben vett 
póttartalékosok, akiket csak kikép
zésre szoktak behívni és azután 
fegyvergyakorlatra. Nem is olyanok, 
akiket a hároméves katonák elbo
csátása folytán beállt létszámhiány 
pótlására hívtak volna be.

Már pedig úgy törvényhozás által 
elfogadott Bánffy-fóle határozati ja
vaslat, mint a szabadkai törvényha
tósági bizottság határozata csak arra 
az esetre vonatkozik, nem pedig a 
most szóban forgó behívásokra. Eze
ket még a Mukics-féle indítvány 
sem említi, már pedig ez az indít
vány egy megyei függetlenségi párti 
képviselő szerint amúgy is túllőtt a

célon. Annyira azonban nem ment, 
hogy ezeket a behívásokat is fel
vegye keretébe.

Ez a dolog lényege. Aki tehát 
emiatt vádaskodik, emiatt gyanúsít 
meg valakit hazafiatlanságyal, azaz, 
aki szájaskodik.

Biró Károly és Szabadka város 
tanáksa azonban mosolyogva olvas
hatja csak az ellene szórt gyanúsí
tásokat, ha ugyan olvassa. Biró Ká- 
rolá és a tanács még eddig mindig 
megkapta az ilyen vádaskodásokért 
az elégtételt Szabadka nagy közön
ségének képviseletétől abban a bi
zalomban, mely minden támadás 
csak fokozottabb mérvben fordul 
feléje.

Az öngyilkos atnrans ügye.
Vettük a következő levelet:

Tekintetes Szerkesztő ur!
Platz Bonifácz tankerületi főigaz

gató a hozzá f. évi julius 1-ső nap
ján intézett és címére ajánlva fel
adott becses levelemre se nem vá
laszolt se nem reagált. Levelemef 
a postafeladó vevénynyel együtt a 
vallás és közoktatásügyi miniszté
riumhoz küldöm be. — Levelem 
közzététele óta többen is állították 
a nyilvánosság előtt, hogy Platz Bo
nifácz hazudott, azt állitván, hogy 
tanügyi botrányok (talán drámák) 
csak Szabadkán estek meg, másutt 
sehol, egyetlen egyszer sem. Levelem 
közrebocsátása után kaptam a kö
vetkező levelet:

Tömörkény puszta 1905. VII/1. 
u. p. M indszent (Csongrád m.)

Tekintetes
Dr. Reizner Lajos urnák

Szabadka.
Mélyen tisztelt Uraml

Bocsásson meg, hogy ösmeretlenül 
fölkeresem soraimmal, de olvasva a 
lapokban a közgyűlésen beadandó 
indítványát a szabadkai diák szomorú 
tragédiájából kifolyólag a »rettent
hetetlen* Platz főigazgató ur ellen — 
el nem mulaszthatom az alkalmat, 
hogy ne üdvözöljem igen tisztelt 
Doktor urat ezen elhatározásáért!

Ha van valaki aki gyűlölettel vi
seltetik e reverendás szörny ellen, 
ha van valaki aki ösmeri az ő bu
taságig menő lelketlenségét, igazság
talan, embertelen eljárását az csak 
ón lehetek, mert a hozzám, az én 
esetemhez hasonló áldozat már nyug
szik a szerencsétlen Kosztics sze
mélyében.

P O L G Á R I T A K A R É K P É N Z T Á R  M. S Z . S Z A B A D K A .
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A főigazgató ur igy nyilatkozik:
•Főigazgatóságom 13 éve alatt csak 

Szabadkán volt ismételve hasonló 
természetű tanügyi botrány. Másutt 
soha egyetlen esetben sem.<

Nos hazudik a szent atya. És én 
ezt szemébe is merem vágni. Igenis 
volt rá eset: az én esetem.

Nem is oly régen történt, hogy el
feledhette volna a rossz memoriáju 
í'ődirektor ur. Tavaly történt meg a 
szegedi piaristák gimnáziumában, 
hogy engem is elbuktatott természet- 
tanból az érettségi vizsgán, abból a 
tárgyból, amiből mindig, kivétel nél
kül minden egyes klasszifikálásnál 
„jeles**, tehát a legjobb előmenete- 
lünek tartott a szaktanár. De nem
csak ebből a tárgyból, hanem végig 
minden egyes bizonyítványomban 8 
esztendőn keresztül általános „jeles1* 
tanuló voltam, a viseletem mindig 
„példás“ volt, ösztöndíjakat kaptam 
és pályadijakat nyertem el, szóval 
mindig az eminensek közt voltam, 
úgy hogy kiérdemeltem tanáraink 
szeretetét és becsülósét.

De jött ez az ur, a diákok átka, 
az a pergament arcú szoknyás fő
igazgató és lerombolva az én 8 évi 
munkámat, letörve nimbusomat és 
agyontaposva az én ambíciómat — 
elbuktatott. Még pedig abból a tárgy
ból, melyet mindig, kezdettől fogva 
a legnagyobb szeretettel és lelkese
déssel tanultam. Ön is tett érettsé
git. Sajnos, nincs szerencsém ös- 
merni, hogy régen-#, vagy a közel
múltban. Mindegy — bármikor, min
denesetre emlékszik még mélyen 
tisztelt uram, hogy az a szegény 
diák micsoda beszámithatlan lelki 
állapotban, milyen rettentő izgatott
ságban ül oda Ítélő birái elé.

És ha ebben az állapotban, mikor 
gondolkodásra úgyszólván képtelen, 
egy-két kérdést nem tud, akkor az 
a fődirektor ur, akihez most van 
annak a szegény diáknak először 
<szerencséje* — nem hallgatva a 
tanári karra, ki jobban megösmer- 
hette e liu szorgalmát 8 esztendő 
alatt, lerombolva 8 esztendő ernye- 
detlen munkáját — elbuktatja. Hát 
nem égbekiáltó igazságtalanság ez? 
a józan ész és a méltányosság lábbal 
taposása. És a szabadkai esetben a 
szeretetet hirdető apostolnak, annak 
a reverendás hetvenkedő fődirektor 
urnák eljárása nem minősíthető más
nak, mint: gyilkosságnak.

Az én szerencsétlen kollegám Kosz- 
tics, jobban szivére vette a dolgot 
mint kellett volna. Mint elmondtam 
velem is hasonló eset történt, úgyszól
ván ugyanaz. Avval a külömbséggel, 
hogy nálam hál’ Istennek vannak 
szüleim és még nem vagyok kényért 
kereső, mig Ő a szerencsétlen már 
családfőn tartó volt. Az tehát a ket
tőnk közti külömbség, hogy nagyobb 
kár érte, mintha én ölöm magam 
agyon. De dacára, hogy dugába dőlve 
láttam b évi munkámat, le volt törve 
itju lelkemnek nemes ambíciója -- 
sose gondoltam a fegyverre. Nevet
séges volt előttem, hogy az én ki
mondhatatlan fájdalmamért halálom
mal bosszuljam meg magamat azon 
a lelketlen reverendán, amelyhez im 
mégis csak vér tapad.

Itt az én bosszúm, hogy szemébe 
csaphatom most annak a szent atyá
nak, hogy hazudik és hazudik!! Élő

tanú vagyok, hogy igenis nem ez az 
<egyetlenegy* esetül
i ,«u -«iV0lna i raár az ideje’ h°sy 
letörjük ennek a basáskodó, magá
nál nagyobb urat nem ismerő, a 
vakmerőségig igazságtalan tisztelendő 
urnák a szarvait.

Az én esetemnél is vezércikkez-
tek sokáig, de sajnos nem akadt
egy ilyen tiszteletre méltó ur —
mint ön uram — aki indítványával
— hálára kötelezi a későbbi diák
ságot.

Fogadja ezért az elhatározásáért 
őszinte tiszteletemnek, határtalan 
nagyrabecsülésemnek kifejezését.

Bocsánatát kérem, hogy ösmeret- 
lenül ilyen hosszú ideig igénybe 
vettem idejét. Igaz tisztelettel

G. I.
joghallgató.

Mindezen a nyilvánosság előtt fel
hozottak alapján és belátva azt, hogy 
julius 1-én még tévedésben leiedzet
tem visszavonom azon sértő állítá
somat, hogy a tankerületi főigazgató 
úgy hazudott: Miként egy vétkét 
mentegető csirkefogó. Tévedtem, ügy 
hazudik mint egy bűntudattal terhelt 
közönséges kapcabetyár.

Szabadka 1905. Julius hó.
Dr. Reisner Lajos

törv. hat. bízottá, tag.

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

Budapest, julius 8.

A minisztereinök utazásával kap
csolatosan ismét békehíreket kolpor- 
tálnak. Jól értesült politikai kürök- 
ben a leghatározottabban tartja 
magát az a hir, hogy Fejérváry 
Géza báró kész béketervvel érkezik 
me^ Ischlből.

A Fejérváry kormány e hírek sze
rint vissza akar vonulni, hogy egy 
koalíciós ügyvezető-kormány váltsa 
fel a helyét. A koalíció ugyanis az
zal érvel, hogy rossz tanácsadók ve
szik körül a királyt. Ezzel szemben 
Fejérváry — igen helyesen — azt 
javasolja, hogy képezze a koalíció a 
király környezetét, akkor talán mégis 
sikerülni fog létrehozni a megegyezést.

A koalíció soraiban már beösme- 
rik, hogy a békés megoldási tervek 
mind több hívet hódítanak. Napról 
napra szaporodik azoknak a száma, 
akik engedve a nyomásnak, nem 
kötik magukat a végletekhez, hanem 
szívesen belemennének egy méltá
nyos, de hasznos megegyezésbe. Nyil
vánvaló immár, hogy a nemzet ki
merült már a katonai követelésekért 
folytatott küzdelemben és igen kelle
mes fogadtatásban részesülne egy 
olyan megegyezés, amely sociális 
vívmányokat hozna.

Kossuth Ferenc holnap este Buda
pestre érkezik és nem lehetetlen, 
hogy a jövő hét valamelyik napjára 
összehívja a vezérlő-bizottságot.

Kormány körökből határozottan 
megcáfolják azt a hirt, mintha Fe
jérváry Géza báró mai kihallgatásá
nak az volna a célja, hogy meg
kapja a király beleegyezését ahhoz, 
hogy erőszakos rendszabályokat al- 
kalmzzzon a renitens törvényható
ságokkal szemben.

A miniszterelnököt egyébként a 
délutáni órákban fogadta a király.

A legterhesebb és leghálátlanabb 
életpályát, a közéletsikos mezejét vá
lasztotta küzdőteréül, nemes és nagy- 
ratörő terveket szőve haladt előre 
kiszemelt úján, de a sorskönyvében 
csalódások és szenvedések voltak 
terhére Írva. S ő fájdalommal bár, 
de megadással tűrte nehéz sorsát, s 
szivének utolsó dobbanásáig nem 
szűnt meg remélni, hogy egykor még 
sokat fog tenni és alkotni szeretett 
szülővárosának érdekében. De az élet 
kaszása kérlelhetetlen, learatja a jót, 
a rosszat, a törekvőt és semmittevőt, 
a gazdagot és szegényt. Ma ő is sorra 
került.

Jakobcsics Gyula nyug. gazdasági 
tanácsnok ma délelőtt 9 órakor pa- 
licsi villájában hosszas szenvedés 
után fájdalom nélkül elhunyt 38 
éves korában.

Alig túl az emberöltőn hunyta le 
örök álomra fáradt szemeit a köz
élet kitűnő tollú munkása, a jeles 
gazda, akinek városunk modern gaz
dasági intézményeinek megalkotásá
ban sok, talán legfőbb része volt.

Ifjan, alig 35 éves korában hagyta 
el helyét, de bár alig pár évig volt 
városunk háztartásában tere az ön
álló működésre, feledhetetlen érde
meket szerzett városunk fejlesztésé
ben. A ma már országos hírnevű 
palicsi földmives iskola létesítése is 
nagyrészben az ő nevéhez fűző
dik, s a szép palicsi fenyves telepí
tését is ő kezdeményezte.

Az elhunyt gimnáziumi tanulmá
nyait Szabadkán végezte, a jogot 
Kecskeméten és Budapesten hallgatta. 
Pályáját a vármegyénél kezdette, hol 
aljegyző és tb. szolgabiró volt. Mint
egy 15 év előtt lépett szülővárosa 
szolgálatába, s a közbizalom csak
hamar a főjegyzői majd a gazdasági 
tanácsnoki állásba helyezte, mely 
állásában három év előtt történt 
visszavonulásáig ernyedetlen buzga
lommal működött.

Betegsége mintegy másfél év előtt 
kezdődött. Gyilkos kór támadta meg 
szervezetét, melynek szívósságával 
máig ellenállt, utolsó percéig meg
tartva gondolkozásának épségét.

A biztosan közelgő vég tudatában 
tette meg halála esetére szóló in
tézkedéseit, gondoskodva hozátarto- 
zóiról és megbocsátva mindenkinek, 
akikben csalódott éa akik tragikus 
végzetét előmozdították. Hogy meg
nyugvást talált az enyészetben, meg
hatóan bizonyítja ama rendelkezése, 
amelyben meghagyta, hogy hatála 
után szivét szúrják keresztül.

Temetése holnap délután lesz a 
palicsi gyászházból, honnan a bajai 
temetőben levő családi sírboltba vi
szik örök pihenőre. A temetési szer
tartást Korossy Emil ág. ev. lelkész 
fogja végezni.

Cousiauza, julius 8.
A Potemkin ma reggel torpedói 

kíséretében ide visszaérkezel. Azt 
hiszik, azért jött, hogy a román 
kormány segítségével büntetlenül le
szerelhessen. A hajó a kikötő előtt

hatszáz méterrel állt meg. A ki
kötőkapitány azonnal a hajóra ment.

Odessza, jul. 8.
A rendőrség még folyton számos 

letartóztatást eszközöl. Nagyon sok 
tékintélyes ember is börtönbe kerül, 
köztük egy volt egyetemi rektort is 
elfogtak.

London, jul. 8.
Manilában összeesküvést fedeztek 

fel, melynek célja az, hogy az orosz 
hadihajók tisztjeit, a Milán kapitá
nyát kivéve, megöljék.

Bukarest, jul. 8.
A Potemkin hajó a kíséretében 

levő torpedónaszádjával együtt Kon- 
stancába érkezve a román hatóságok 
felszólításává megadta magát, a le
génység partra szállt és a hajókat 
átadták a román hatóságnak.

Odessza, jul. 7.
A II. Miklós cár nevű hadihajó 

ideérkezett. A legénységnek nem en
gedik meg a partraszállást, mert attól 
félnek, hogy odakünn felbujtogatják.

Pétervár, julius 7.
A főiskolákat az őszszel nem nyit

ják meg.

Egyról-másrol.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Irta : Dr. Fehér Jen ő .
Budapest, julius 8.

Kedves Kollegámat, Faragó Jenőt, 
a ki szinte utolérhetetlen a művész
világ intimitásainak kifürkészésében, 
Odesszába szólította a hivatása. Saj
nálom és irigylem őt egyszerre. Saj
nálom, mert a szerkesztőségi Író
asztalt vérrel áztatott utcák köve
zetével, a telefon szolid csöngését 
robbanó bombák dörejével kellett 
felcserélnie. Irigylem, mert közvetlen 
szemtanúja lehet annak a világese
ménynek, hogy egy évszázadok óta 
rabságban sinlődő nép kebléből m i
ként tör ki a vágy az isteni sza
badság után.

De az odesszai bombáknál, melyek
nek pusztító erejétől tucatszámra 
hullanak az emberek, jobban, mélyeb
ben megrázott bennünket az a pisz
tolylövés, amelyet öngyilkos szán
dékkal tüzelt magára az első magyar 
verista iró, Bródy Sándor. Három
négy hónappal ezelőtt láttam őt 
utoljára. Néhány percre betekintett 
a kávéházba. Keresett valakit. Lát
tam rajta, hogy megöregedett. Dús 
hajába, amely szokás szerint rendet
lenül omolt a homlokába, sűrűn ve
gyültek a fehér szálak. Odaköszönt 
az asztalunkhoz, révetegen körülné
zett, aztán eltávozott. Az asztalnál 
valaki mosolyogva jegyezte meg :

— Bródy Sándor öregszik. Mit 
szólnak ehhez az asszonyok?

Végzetes cselekedetének okáról 
sokféle verzió kering. Az én meg
győződésem szerint két okból akarta 
eldobni magától az életet. Egyik oka 
a lázas munkától és a gyors élettől 
kimerült idegek elernyedése, amely 
ez iróanál rendszerint azzal a féle
lemmel párosul, hogy az alkotás gé
niusza hűtlen lett hozzájuk. Másik 
oka — nyíltan kimondom — az 
anyagi zavarokban keresendő, amelyek 
magyar írónál, fájdalom, gyakori ven
dégek. Irodalmi vállalatai balul ütőt-

Márczell
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára
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tek ki, szépiró tolla után pedig a 
legzseniálisabb iró is alig tud meg
élni Magyarországon. Mindnyájunknak 
aggódó gondolata naponta többször 
ott időz a komor bécsi kórház kis 
szobájában, a hol Bródy Sándor fek
szik vérző mellel, halovány arccal. 
Ő óhajtja a halált, mi rettegünk,
hogy eljöhet . . .

A főváros izzó levegőjére egyéb
ként mélységes unalom csöndje bo
rul. A módosabbak elszéledtek a 
fürdőhelyekre, a kiket meg ideköt a 
hivatásuk, szorgalmasan törölgetik 
verejtékező homlokukat. A művészek 
közül Újházi mester az idén is hű 
maradt elveihez : Ös-Budában nyaral, 
s fiatalos tűzzel csapja a szelet a 
mulatóhely csillagainak. Más eszten
dőkben Féld papa rendszerint meg
invitálta őt néhány esti vendégsze
replésre, az idén azonban Krecsányi 
dirigálja a városligeti színkört, s oly 
rosszul folyik a sora, hogy a tagjait 
is alig tudja fizetni De ki veheti 
rossz néven, hogy az emberek többre 
becsülnek egy hideg fürdőt egy me
leg színháznál ?

A Népszínház, amely a budai szín
körben nyaral, szintén sokat szenved 
a kánikulától. Az igazgató szörnyü- 
ködik a kis bevételeken, a színészek 
meg azon keseregnek, hogy a fél 
napjukat a villamos vasúton kény
telenek tölteni, Megvigasztaltam őket, 
hogy ez idő alatt legalább megtanul
hatják a szerepeiket,

— Igen ám, de mit tegyek én ? — 
kérdezte a színház tenoristája, — 
nem tudok itt a villamoson énekelni!

Mire én csöndes maliciával vála
szoltam:

— De a színházban sem. . .

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár ós rauzouiu. Nyitva 

szerdán pb szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Jú liu s  hó 9 én. A szabadkai kereskedő 
ifj k házimulatöága I. kör W esselényi-utca 
191. sz.

Julius 16. Országos athletikai viadal P a 
licson.

Julius 16. A magyarországi szabómun- 
kásck és munkásnök szakegyesiiletc sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julius 16. Az általános ipartostűlet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Julius 16. A szabadkai épitö iparosok 
körének közgyűlése d. u. 3 órakor, a kör 
helyiségében.

Julius 80. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cimbalomversenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

— Áthelyezett kir. ügyészek.
Az igazságügyminiszter Popovics 
Aurél főügyészi helyettesi cím és 
jelleggel felruházott újvidéki kir. 
ügyészt a zombori és Meszlényi An 
tal aradi kir. ügyészt az újvidéki kir. 
ügyészséghez helyezte át.

— Nyugalomba vonuló fo r
galmi fönük. Amint biztos forrás
ból értesülünk, Weinhart Manó, sza
badkai forgalmi főnök legközelebb 
nyugalomba vonul s helyére Payer 
Józsefet, a jobbparti üzletvezetőség 
főellenőrét nevezik ki.

— Áthelyezés. Az igazságügy
miniszter Küchler Sándor billédi kir. 
járásbirósági végrehajtót a zentai 
kir. járásbírósághoz helyezte át.

— A közkórkáz aj orvosa. A
Mária Valéria közkórházhoz legutóbb 
kinevezett dr. Schulhoíf Sándor 
harmadik segédorvos a mai ta
nácsülésen tette le hivatali esküjét 
és állását ma el is foglalta.

— Kivándorlási meghízott. A
belügyminiszter a tengerentúli ki
vándorlók szállítására engedélyt nyert 
Gunard Line által meghatalmazott 
Léderer Jenő újvidéki kereskedő 
alkalmazását Újvidék működési te
rülettel jóváhagyta.

— Okleveles szabadkai tanárnő.
Berényi Margit a budapesti Erzsébet 
nőiskolában a nyelv és történettudo
mányoknak a felső elemi és polgári 
iskolákban való tanítására jelesen 
képesítve lett.

— Eljegyzés. Maurer József tas- 
nádi kir. járásbirósági tisztviselő el
jegyezte Széli János helybeli máv. 
vasúti altiszt leányát, Margitkát.

— Bácskai komlótermelök egye
sülete. Vármegyénk komlótermelő 
gazdái a közös érdekek megvédel- 
mezésére, a komlótermelés szakszerű 
művelése és a termények célszerűbb 
és könnyebb értékesítése céljából f. 
hó 1-én Zomborban egyesületté tö
mörültek. Latinovits Pál főispán szak
szerű fejtegetése után Bácskai Komló
termelők egyesülete címmel nyilvá
nították ki a nagyszámban egybe
gyűltek e nagy horderejű gazdasági 
egyesületet megalakultnak s elnökül 
nagy lelkesedéssel Latinovits Pál 
főispánt választották meg.

— Pées—Baja. Baranya megyé
ben egy uj, báttaszék-pécsi vasút 
építését tervezik, még pedig oly mó
don, hogy a baja báttaszéki vasút 
kiépítése után Pécs és Baja között 
motoros vasúti közlekedés legyen. 
Erre a vasútra Pécs városa 400.000 
koronát hajlandó áldozni.

— A tűzoltóság gyásza. Tűzol
tóinknak halottjuk van. Füle János 
nyug. hivatásos tűzoltó ürparancs- 
nos és önkéntes tűzoltó tegnap el
hunyt. Bajtársai ma délután 4 
órakor a nagyközönség részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra.

— Állami birtokvásárlás Bács
kában. Reinhardt György bácskai 
földbirtokos pincédi (Pivnica) birtoka 
gazdát cserélt. óOO.OOO koronáért a 
földinivelésügyi minisztérium vette 
meg, mely Pincéden nagyobb befek- 
tetésü kísérleti földekkel összekötött 
központi intézetet szándékozik léte
síteni komlótermelésre.

— A vasúti teherkocsik foszto
gatói. Az államvasuti igazgatóságnak 
alapos fejtörést okozott a helybeli 
teherpályaudvaron már hónapok óta 
garázdálkodó tolvajbanda. Számta
lanszor tette meg észrevétlenül a 
körmönfont banda, hogy éjnek ide
jén a teherkocsikhoz férkőzött és 
néhány kocsi ajtajáról letörve az 
ólomzárat, jól megrakodtak és oly 
észrevétlenül távoztak zsákmányuk
kal, mint ahogyan hozzájutottak. 
Most végre egész véletlenül sikerült 
a rendőrségnek a fiatal, de annál 
elvetemedettebb tagokból álló bűn 
szövetkezetét nyakoncsipni. A pol
gári rendőrök ugyanis tegnap egy 
más bűnügyből kifolyólag egy gyanú
sított egyénnél házkutatást tartottak,

mely alkalommal egy egész raktárt 
találtak edényekből, fűszerárukból, 
fehérnemüekből, sőt egy halom ól
mot is találtak, melyről azonnal 
észrevették, hogy a teherkocsik zár
jairól valók. A nyomozást azonnal 
kiterjesztették s már is meg van az 
eredménye, hogy három tagja a dí
szes társaságnak a rendőri foghelyi
ségben hüsöl. Fehér Mátyás, Palatí
nus István és Szivák Pál képezik a 
jófajta triumvirátust. Mindhárman 
suhanckorbeli notórius csavargók. 
Ma délután kihallgatták őket s mind
hárman teljes beismerésben vannak. 
A talált ingóságokon kívül még sok
kal többet zsákmányoltak, bőröket, 
kukoricát, üvegeket s más árucikk 
szállítmányokat, amelyeket lehetőleg 
gyorsan értékesítettek. A nyomozás 
kiegészitésekép előreláthatólag még 
más hasonló s a bűnös manipulá
cióban részes egyéneket fognak le
tartóztatni.

— A Dana áldozatai. Újvidék
ről írják: A hőség beálltával a für- 
dözők száma is szaporodik és ezzel 
együtt a Duna áldozatainak száma 
is. Vasárnap délelőtt Németh Antal 
22 éves földmives lelte halálát für
désközben a Dunában, hétfőn délután 
pedig Bence János 42 éves lóc3iszárt, 
ki lovakat úsztatott és a ló hátá
ról lefordult, ragadta el az ár. Né
meth holttestét kedden reggel kifog
ták, Bencéét azonban még nem.

— Palicsi tánctanfolyam. Julius 
hó 12-én szerdán kezdi meg Landau 
Géza tánctanitó a gyermek tánc cur- 
sust. Az oktatás Palicson a Vermes 
villában (vízpart) mindennap reggel 
fél 9 órakor kezdődik. Jelentkezni 
még mindig lehet.

— Esküvő. Szikora József hely
beli vaskereskedő f. évi julius hó 
16-án tartja esküvőjét Drenkovics 
Ilonkával, özv. Drenkovics Ferencné 
leányával.

— Ha jól és olcsón akarjuk ssftk- 
ségletünket beszerezni, Cipő, kalap, 
úri és női divat cikkekben, úgy 
forduljunk a Versenyára üzlethez 
Szabadka, Papucs piac.

— Bohn M. és Társa gőz tégla 
gyár Nagykikinda, átfestő cseréprak
tárt létesitett Szabadkán a magy. kir. 
államvasut 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 uradalmat. A 
magy. kir. államvasut, több másik 
vasutak, nagy- és kirbirtokosok, gyá
rak és vállalatok. Venni szándéko
zók figyelmét felhívjuk a gyár mai 
hirdetésére.

— Margit crém. 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 crém örvend a legnagyobb 
kelendőségnek, mert teljesen ártal
matlan a bőr mindennemű tisztát- 
lanságát, szeplőt, pattanást, mitessert, 
stb. néhány nap alatt eltávolítja és

az arcot üdővé, 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.

ft gyümölcs befízés tltfta
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 füszerkereskedésbsn vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál- 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs Salt{ÁO{ gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy iátható.jKapható 10—20—30. 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amer kai Gyü
mölcs Salicylt az Oroszlán véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmanu és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca

T Á V I R A T O K .
Kossuth Lajos T ivadar  

Budapesten.
Bndapest, jul. 8, Kossuth Ferenc, 

a függetlenségi párt elnöke holnap 
reggel érkezik vissza Budapestre, 
hogy fivérét, Lajos Tivadart fogadja. 
Valószínű, hogy Kossuth Lajos Tiva
dar mostani látogatását nemsokára 
Magyarországba való költözködése 
fogja követni. Ezzel régi vágyát tel
jesíti, amelynek raegérlelését siettette 
az a körülmény, hogy az olasz vas
utak állomositása folyamatban van s 
azok élére Bianchi kerül, úgy hogy 
a Kossuth által vezetett dólolasz- 
országi vasutak vezető szerepüket 
elveszítenék.

K ilépés a szabadelvű  
pártból.

Budapest, jul. 8. Holcer János, a 
korponai kerület orsz. képviselője, 
ma az orsz. szabadelvüpártból ki
lépett.
N essit lem ondatják a 

dátum áról.
Budapest, jul. 8. Biztos forrásból 

nyert értesülés szerint Nessi Pál or
szággyűlési képviselőt felkérik a tahi 
kerület választó polgárai, Jiogy mond
jon le a mandátumról.

A kolera M arseilleben.
Pária, julius 8. A Matin azt jenti 

hogy Marseilleben halálos kimenetelű 
kolera eset fordult elő.

A kanonok szolgája.
Zágráb, julius 8. Egy kanonok 

Marcz Fuges nevű szolgáját ma la
kásán borzasztóan megcsonkítva 
holtan találták. Gyilkosa valószínű
leg egy napszámos, kinek Fuges éj
jeli szállást adott. Közelebbi részte
lek még nem érkeztek. A vizsgálat 
folyik.

K jkhzler X orVostndor

SzabatL ti, JVUria-Terézia parii, Vasul mellett
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és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynéi. üftüT Mérsékelt árak. ‘W  a W  Nyáron át frissítő fürdők. " W



4. BACSMEGYEI NAPLÓ. 1905. julius 9.

REGfiNY CSARNOK.

Németből: KUrmUczy Ernő. 32.

— De kicsoda ön tulajdonképen?
— Az én múltamból egy sötét 

visszaemlékezés kel elő mindig, újra, 
meg újra. Mióta eszemet tudom, 
egyre gyötör, kínoz, jenkinek e vilá
gon föl nem tárnám e titkot, de ha 
ön kívánja nagysád! . . .

Amint most a táncterembe akar
tak visszatérni, hogy távollétük fel 
ne tűnjék, egyszerre csak heves re
megés lepte meg Rajmundot, s holt- 
sápadtan állt meg a küszöbön.

— Mi lelte önt ? — kérdé ijedten 
Irén.

Rajmund kiakasztá karjából Irén csekély visszaözönlés is, mely a kül- 
kezét s mindkét tenyerét görcsösen föld részéről a múlt héten észlelhető
homlokára szorította.

Nem! kiáltá most, az nem le
heti és hirtelen megragadva Jrén a julius 1-i húzás után árban gyen 
karját összeszoritóttá, mint egy őrült, gültek, ellenben a többi kisebb sors- 

— De az Isten szerelmére Raj- jegyek iránt, különösen Récs részére, 
mund ur! Hisz iszonyú fájdalmat ismét nagyobb érdeklődés kezd mu- 
okoz vele! sikoltá a leány ki maga tatkozni.
is közel volt az ájuláshoz.

Csakhogy amaz nem hallott sem- részéről nyilvánuló szükséglettel össze- 
mit; lélekzete nehezült és kinyújtott függésben némi szilárdulás állott be 
karjával odamutatott a csokorra, mely és a váltóbenyujlások az összes
egy kis asztalkán állt.

Hogy kerül ide e csokor ? töltek.
Feleljen! Ki merte ezt a szégyent 
cselekedni velem?

A nagy lármára csakhamar oda-
csődültek a vendégek. Rajmund szik- 4% os magyar ko
rázó tekintettel nézett körül, mintha ronajáradék . .
keresne valakit, a kin haragját ki- Magy. hitelrészvény 773- 
öntse. De csak meglepődött, egykedvű | Magy. kereskedelmi 
arcokat látott.

Egysze.re azonban fölegyenesedelt; Pimamurányi vasmű 
rekedt kiáltás lebbent el ajkáról s a részvény . . .
másik percben már megragadott egy Osztr.-magy. áliam-
urat s ütlegelni kezdte.

Ezer villám! orditá ez, hisz ez Erzsébet-Sanatórium
az ember őrült!

Spavento volt az áldozat ki hiába
igyekezett Rajmund markából sza
badulni. Végre alábhagyott dühe s 
mivel nem akart nagyobb botrányt 
okozni, parancsolólag intett Spaven- 
tónak, hogy kövesse őt.

(Folyt, köv.)

N yilttér .* )
Vas- és fém m unkások  

ügyeim ébe.
Szabadkán, Weisz János Antal víz

vezeték- és légszesz-szerelő gyárában 
a lakatosok beszüntették a munkát,

T Ö R V I ? \T V k r I?r7I?Q  lmert ne,n ludták tovább tűrni Oro- 
1V JA 3 JtbiN I R r j / j J í o .  szárcsovics István nevű szervezetlen 

Bűnügyi főtárgyalások. A sza- társuk komiszkodásait, akihez viszont,» - I / /"V • i 1 f i  n  I I <•> ■» I . — j . I i*Duuugyi íovar^yaiasoií. A S7a- ,-------- « a iu OZ4 , , . , , ,
badkai kir. törvényszék büntető ta- éW eri P,szkos államainál fogva, a amelyért kezeskedem, hogy benne az 
nácsa hétfőn, julius hó 10-én a munkaadó ragaszkodott. . llgvi'liil é s  paprika állandó
következő bűnügyeket tárgyalja : 
Kókai Béla és társai súlyos testi 
sértés. Szavold István hatóság elleni 
erőszak. Dági István és társai ható- Felelős szerbeRKtő:

„ . -  , T . r, i B U G O V I C H I J T R Esag elleni erőszak. Leotkai Ferenc . . , .. . , „ . 7 „ T ,? : Laptttlajdonosok: A Z A L A P I  T () Ksúlyos testi sértés.

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

a pénzpiacról
Budapest, 190). julius 8.

A budapesti tőzsde a lefolyt hét 
elején azon hir folytán, hogy báró 
Fejérváry miniszterelnök az ellenzéki 
koalícióval tárgyalásokat folytatni 
készül, megszilárdult és ezen szilárd 
ság alig szenvedett csorbát akkor, 
amidőn a megegyezési tárgyalások 
eredménytelenek maradtak. Bizony
ságául szolgál ez annak, hogy a 
tőzsde a magyar politikai válság 
egyes kedvezőtlen mozzanataival már 
nem is vet szamot és megerősíti a 
mérvadó köröknek általunk már

ismételten említett azon véleményét, 
hogy a politikai helyzet tisztulásával

í  .  ,  , 1 , 1  P H  r e s i K .  C ö  u n  U l l i n  i w m  u u i i n x  n u i n ,  < i n » v

az é r té k p a p ír-p ia c n a k  é lénk  lellen- , f^rfja8 öntudatában arra méltónak tart. En- 
dülése várható. ' nek az öntudatunk a megszerzését tűzze

Az internacionális értékek közül ki célul. Ritkaság ez manapság, de a le.:- 
' nemesebb, a leghóditóbb az a férfi, aki 

vasakarattal erre az öntudatra szert te tt a 
fiatalkor éveinek munkája révén.

legélénkebb volt a forgalom magyar 
hitel- és osztrák államvasut részvé
nyekben,melyek számottevő árfolyam
emelkedést értek el és nagy tételek
ben vásároltatlak magyar kereske
delmi r.-t. részvények, melyek kb. 
50 koronányi árjavulásban részesül
tek. Ez utóbbi részvény iránti érdek
lődés arra vezetendő vissza, hogy 
— mint hírlik — a magyar keres
kedelmi részvénytársaság Herzog M. 
L. és tsa budapesti nagykereskedő 
cég macedóniai üzletét átvenni szán 
dékozik.

A befektetési értékek piacán csen 
des volt az irányzat és még ama

volt, csaknem teljesen megszűnt.
Az Erzsébet-Sanatórium sorsjegyek

A pénzpiacon a gazda-közönség

bankoknál nagyobb arányokat öl-

A hét legnevezetesebb árfolyam- 
változásai a következők voltak:

jun. 29. jul. 6.

97-25 97.10
775-50

r.-t. részvény . . 57250 G lfr-

548-— 550 —

vasúti részvény 606-50 671 • —

so.sjegy 11 -50 1 1 -25

A szabadkai 
szervezett vasmunkások.

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

?3 —

S z e r k e sz tő i ü zen et.
R . T . Bizony, bizony nincs rossz ízlése. 

Csakhogy az már nagy gavalléra vágyik 
ám, m ert van ám már buszé vés is. Fogad
jon el tőlem, kedves barátom ismeretlenül 
egy jó tanácsot. Higyje meg, a jóakarat 
íratja meg velem. Sohase törekedjék elér
hetetlen után, sohase törekedjék a korát 
meghaladó ábrándok lehetetlen megv atósi- 
tására. A fiatal kor nagyon gazdag az áb
rándokban, de ha va amely ábránd annyira 
megkapja a fiatal lelaét, hogy annak meg
valósítását életcélul tűzte maga elé, akkor 
a tanulás és akaratedzés révén kell előké
szíteni azt a kort, amelyet a tettek korának 
nevezhetünk. Ez pedig, kedves barátom az 
ön korától még nagyon távol, á tlá th a ta t
lan távolságban van. Atláth?tatban távol
ságnak ugrani pedig még férfikorban sem 
szabad. Gondosan á t kell hidalni ezt a tá 
volságot Ez vár önre a tanulás, az akarrt- 
edzés révén még több esztendeig. Szívlelje 
meg a tanácsomat. És ha megszívlelve ily

*) E rovat alattiakért nem felelős a özeik.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires

o  i a  jj a
me ggyógyitja az időleges süketséget 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Török József 
gyógyszertárában Rudapest, Király
utca 12. kapható. — Használati uta

sítás van hozzá.
Ára 2 ír t  üvegenként.

E l a d ó
a város szélétől 300 méter távol

ságra fekvő

22 Kapa h a la s i  í z í l í ,
a rajta levő

•iiV
Esetleg az épület kisebb területtel is. 

Bővebb felvilágositást nyújt
K o v á , e s  A n t a l ,

Népbank.

Ö S Í szabadkai ------------

kilano RT W

a p r ih a -h e n
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M szllüe l. Kör, Kölesei u„ a Volt 
régi $chöt?$leiK-féle ecet-gyár. 
------- S a já t  h á z . - - - - - - - - -

1

és k i v á í 6 k e l l  e m e s izii.
Egyúttal értesítem a n. é. közönséget, 
hogy nálam naponta friss vizes- 

ugorkát lehet kapni. -------
—  Szives pártfogást kér
K e n i s í e i n  E m i l .

(S za rv a i v a g y  k iilc ssza p p a n t)

Legjobb, leg k ia d ó sa b b  s  a z é r t  
a  leg o lcsó b b  sz a p p a n .

Nlent m indennem ű k á r o s  a lk a t
r é sz e k tő l.

M in d e n ü tt  k a p h a tó .
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, 

hogy minden darab szappan „Schicht“ név
vel és a „szarvas1 vagy a „kulcs1, védjegy
gyei legyen ellátva.

utón éri el majd a férfikort, vagy a felnőtt 
ifjú korát, akkor majd az ön csókjait ke
resik és ön mint férfi annak adja, akit

V édjegy: „ H o r g o n y " .

A Liniment. Capsici contp.,
a Hurgony-Pain-Expeller

p ó tlé k a
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvényncl, 
csúznál és meohüléseknél bodörzsölés- 
kóppen használva.

F igyelm ezte tés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
,,Horgony“ védjegygyei és a Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 filler, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

R ichter gyógyszertára  
az „Arany oroszlánhoz44, Prágában, 

E l i s a f c e th s t r a s s e  5 neu . 
Ktndmin&Bl uátküldéi.
Bn WKaRBKSKBEi

678/1905. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 192 §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a sza
badkai kir. járásbíróságnak 1905. évi 
Sp. IV. 468/3 számú végzése követ
keztében Breuer Károly javára Po- 
lyákovics Antalné ellen 600 K. s jár. 
erejéig 1905. évi május hó 4-én 
foganatósitott kielégítés végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 758 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m.: 
különféle áru és varrógép nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésen a szabadkai kir. 
járásbíróság 1905-ik évi V. 901/2. 
számú végzése folytán 600 kor. tőke- 
követelés ennek 1904. évi május hó 
20 napjától járó 5% kamatai Vs0/,* 

Ivállódij és eddig összesen 94 kor. 40 
fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Szabadkán V. kör 
Péter utca 17 sz. a. leendő meg
tartására 1905. évi julius hó 18-ik 
napjanak délelőtti 10 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. § ai értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is, el 
fugnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le és felülfoglal
tatták és azokra kielégítési jogot 
nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt, Szabadkán 1905. évi julius 
hó hó 1 napján.

Kindris,
kir. bir. végrehajtó.




