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Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.

P O L I T I K A I  HST-A-ZE5
MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFON.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyíny-utcza 8. sz.

József kir. Iiereeg szana-
tórium .

Felhivás Szabadka város és vidéke 
közönségéhez!

A szegénysorsu tüdőbetegek 
szomorú sorsára hívjuk fel kö
zönségünk figyelmét, azoknak a 
szerencsétleneknek vigasztalan 
állapotára, akik gyilkos kórtól 
emésztve a magyar társadalom
tól várják enyhülésüket, gyógyu
lásukat, s jószivü emberektől 
sorsuk jobbra fordulását.

Megdöbbentő és elszomorító 
a betegségekről vezetett statisz
tikánk ama gyászos adata, mely 
a tüdőbetegek óriási szám át s 
azoknak kedvezőtlen halálozási 
arányát tünteti föl. AI ennyi m un
kára képes és hasznos tagja 
pusztul el igy a társadalomnak, 
— hány derék polgár s mennyi 
sokatigérő gyermek esik áldo
zatául az emberirtó, rettenetes 
kórnak.

Ez a szomorú statisztika su-
lyos váddal terheli a magyar Minden magyarral, akit e relte- 
társadalmat s parancsoló sza
vakkal követel tőle segítséget, 
erélyes akciót, hathatós közbe
lépést. S ha van szociális érzék 
e társadalomban, akkor meg kell 
értenie s követnie kell e paran
csot. A magyar társadalomnak 
meg kell indulnia ily nyomor 
láttán. A magyar társadalom nem 
tűrheti ennyi magyarnak pusz
tulását, nem nézheti tovább is 
tétlenül a nemzetnek e vészes 
erötlenedését, a magyarságnak 
e folytonos gyengülését. S ha 
az állam nem elég erős, hogy 
útját állja e gyászos hanyatlás
nak, a társadalomnak kell gyó- 
gyittatni és megmenteni azokat 
a boldogtalanokat, kik je nem 
zetsorvasztó betegségben síny
lődnek.

Minden városban, minden 
községben, a legkisebben is! egye
sületté kell alakulniok azoknak, 
akiknek jószive gátat akar vetni 
a pusztulásnak, mely valóságos 
tatárjárásként ritkítja sorainkat

s a kivándorlásnál is szomorúbb 
arányokban csökkenti népünk
nek számát, erejét s hatalmát. 
Mindenütt, ahol lelkes férfiak és 
jószivö asszonyok vannak, meg 
kell alakítani a szanatórium,-bi
zottságot, a melynek feladata 
leszen, az államnak, a törvény- 
hatóságoknak s a községeknek 
segítségével enyhíteni a tüdőbe
tegek sorsát.

Reméljük, hogy nem hiába 
fordulunk hivó szózatunkkal e 
város és vidéke nemes közön
ségéhez, a midőn ily egyesület 
szervezésének, a József kir. herceg 
szanatorium-bizottság megalakí
tásának s a tömeges taggyííjtés- 
nek szószólóivá szegődünk. Azok 
a koronák és fillérek, melyektől 
a szegénysorsu tüdőbetegek ked
véért fogunk megválni, bőven 
meg fogják hozni kamatjukat a 
nemzet am a növekedésében és 
erösbödésében, mely e pusztító 
kór rombolásának a m egaka
dályozásával fog elöállani.

netes betegségtől megóvunn, erő 
sebb és g a zd a g a b b  lesz M a 
g y a ro rszá g  !

A ki hazáját őszintén és iga
zán szereti, nem vonhatja meg 
támogatását az oly mozgalom
tól, mely azt egyik legnagyobb 
veszedelmétől óhajtja megmen
teni.

Kérjük közönségünk nemes 
érdeklődését és buzgó támoga
tását a József kir. herceg véd
nöksége mellett inaugurált Sza
natórium Egyesület részére. 
Lépjen be mindenki annak tag
jai közé, és segítsen letörölni 
a könnyeket, melyek a pusz
tulásnak indult szegény tüdő
betegek hozzátartozóinak sze
méből fakadnak!

Járuljon hozzá minden hazafi 
és minden honleány, hogy nép 
szanatóriumok felállításával a 
betegség kezdő stádiumában 
sínylődök családjuk s a haza 
számára megmenthetők, a már

gyógyíthatatlanok szenvedései 
pedig elviselhetök legyenek!

Becses emberanyag megmen
téséről s a jövő nemzedékek 
egészségéről, erejéről és m unka
bírásáról lévén szó, a Haza el
várja, hogy mindenki tegye meg 
kötelességét!

Mindenféle fölvilágositással az 
alulírottak szívesen szolgálnak, 
s ugyanők tagsági jelentkezése
ket is készséggel elfogadnak.

Birkássné Szuchich Adrienne. 
Weszelyné B. Ilona. György Mérné. 

Dr. Milkó Izidor.
Dr. Bólits József. Dugovich Imre

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

Budapest, julius 9.
A koalíció körében élénk megbe

szélés tárgyát képezi a Pester Lloyd 
tegnapi cikke, amelyben rámutat az 
egyeüü’ lehető megoldás módozatára. 
A néiftvi újság nevezetesen azt 
ajánlja, hogy a koaliclo kebeléből 
alakuljon egy átmeneti kormány, még 
pedig a nehézségek elkerülése végett 
olyaténképen, hogy az ujoncmeg- 
ajániás ne kerüljön sorra mindaddig, 
mig a végleges megoldás létre nem 
jön.

A koalíciós átmeneti kabinetnek 
egyelőre csak pénzügyi és gazdasági 
programmja legyen és minden gond
ját arra fordítsa, hogy létrehozza a 
megegyezést a király és a parlamenti 
többség között. A P. Ll.-nak az a 
véleménye, hogy ha a koalíció kellő 
formában terjeszti eiő a maga köve
teléseit a királynak, úgy a közeledés 
akadálytalanul meg fog történni.

A szövetkezett ellenzék soraiban 
ezt az eszmét egyáltalán nem tartják 
kivihetőnek. Utalnak arra, hogy a 
Kvassay-epizód alkalmával a vezérlő 
bizottság megkínálta Darányi Ignácot 
egy átmeneti ^kormány alakításával.

A disszidensek elnöke azonban 
kijelentette, hogy ő erre nem vállal
kozik, mert vagy megadja a király 
a koalíció követeléseit s ebben az 
esetben eoipso .nincs szükség átme
neti kabinetre; vagy nem adja meg 
a király: akkor ugyan mire való az 
átmeneti kormány ?

Így érvelnek most is, noha min
den jelből arra következtetnek, hogy 
az udvarban meg van a hajlandóság 
a becsületes békekötésre.

Kossuth Ferenc tegnap Budapestre

érkezett és fogadta fivérét Lajo3 
Tódort, aki teljes három hétig fog 
itt maradni. Ez idő alatt Kossuth 
Ferenc nem megy sehová s igy nin
csen kizárva, hogy a miniszterelnök 
béke lépéseket fog tenni.

Báró Fejérváry Géza ma Buda
pestre érkezett.

Elismerés rendőrségünknek.
Rendőrségünk hire bejárta as or

szágot és pedig ez egyszer dicsőséget 
hirdetve. A postarablók elfogatásiért 
már megkapták jutalmukat és elis
merésüket, a máv. igazgatósága pe
dig most fejezi ki elismerését a 
bródi vasútállomás rablóinak elfoga
tásiért. Itt közöljük az igazgatóság
nak dr. Biró Károly polgármester 
úrhoz intézett elismerő átiratát.

Tekintetes
Dr. Biró Károly urnák

Szabadka.
Az 1903. évi március hó 30-ról 

31-ére hajló éjjelen Bród állomá
sunk pénztárából ismeretlen tettesek 
által álkulcsok használatával 28.000 
korona készpénz lopatott el, amely 
lopási ügyben a szegedi üzletvezető
ség a. m. é. junius hó folyamán a 
vizsgálat fonalát újból felvevőn, a 
vizsgálat eredményeként a tettesek 
kézrekerültek s a kár legnagyobb 
részben biztosíttatott is.

A szegedi üzletvezetőség kiküldött 
vizsgálójának jelentése szerint a 
vizsgálatnak ezen meglepő eredménye 
jórészben annak a hivatalos köte
lességet messze fölülmúló odaadó 
és ügybuzgó támogatásnak tudható 
be, amelyben László Géza rendőr 
alkapitány, Lendvay János rendőr
biztos és Maródits László polgári 
titkos rendőr kiküldött közegünket 
részesítette.

Ezekhez képest értesítem a tekin- 
tekintetes polgármester urat, hogy 
kereskedelemügyi m. kir. Miniszter 
ur őnagyméltósága felterjesztésemre 
f. é. május hó 11-én 28251. sz. a 
kelt magas rendeletével megengedni 
méltóztatott, hogy az ezen lopási 
ügy felderítése körül teljesített kiváló 
szolgálatok elismeréséül László Géza 
rendőr alkapitánynak 400, Lendvay 
János rendőrbiztos és Maródics László 
polgári titkos rendőrnek 150—150 
kor. jutalom osztassák ki.

Ezen reám nézve kellemes köte
lességnek eleget teendő, értesítem a 
tekintetes polgármester urat, hogy 
az összesen 700 koronát kitevő ju
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talom összeget a jutalmazandók kö
zött leendő kiosztás céljából egyidejű
leg kir. posta utján t. címednek el- 
küldöttem stb.

Forradalom Oroszországban
Pótervár, julius 10.

Az ország minden részéből rósz 
aratási kilátásokról érkeznek hírek, 
különösen a birodalom közepéről és 
északi és déli részeiről Nagyon sok 
hely van, ahol semmi aratni való 
nincs, úgy hogy nagy éhínségtől 
tartanak. A lakosságot a háború 
nagy nyomorba döntötte, mert nincs 
munkaerő. Számtalan helység van, 
ahol csak asszonyok, öregek és gyer
mekek vannak. Más helységekben 
pedig a nők lázadásban törtek ki 
és a hatóságoktól kenyeret kérnek 
és férjeiket követelik vissza.

Bukarest, jul. 10.
Román tisztek, akik a Poternkinen 

voltak, rémséges képet terjesztenek az 
ottani állapotokról. A hajón minden 
csupa rom, a tisztikabinok, még most 
is vértől pirosak. — A hajón 
három fiatal tiszt és három gé
pészmérnök maradt életben, a kik 
nem mernek Oroszországba menni, 
mert félnek, hogy gyanúba hozzák 
őket, hogy összejátszottak a lázadó 
matrózokkal. Nyilatkozatot akarnak, 
amelyben a matrózok konstatálják, 
hogy erőszakkal tartották őket vissza. 
A matrózok a hajó átadása után 
visszaadták nekik a kardjaikat.

Konstauza, julius 10.
A 207. számú torpedó, amely in

nen Szebasztopol felé indult, útköz
ben találkozott a Potemkin üldözé
sére indult hajóhaddal és kapitulált 
neki. A hajóraj Konstanzába indult.

H Í R E K
tájékoztató.

Szabadkai közkönyvtár é« múzeum. Nyitva 
aztrdán szombaton délután 8-tól ő-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Ju li uh Itt. Országos atliletikai viadal Pa 
lioson.

16. A magyarországi szabómun- 
káioR éi munkásnók azakegycsiilete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julias 16. Az általános ipart satuiét köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Julius 16. A szabadkai építő iparosok 
körének közgyűlésé d. u. 3 órakor, a kör 
helyiségében.

Julius 30. A szabadkai vas- és fémmuu- 
kásoknak cimba'omveraenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

— A József főherceg szana
tórium ügye iránt Szabadkán egyre 
buzgóbb működést fejtenek ki. Hisz- 
szük is, hogy a jótékony lelkek kö
vetni fogják azt a nemes példát 
melylyel BirkássnéSzuchich Adrienne, 
Weszelyné Balajthy Ilona és György 
Mórné úrnő járnak a szeretet utján. 
A taggyüjtés már megindult s a 
belépő tagok névsorát rendesen kö
zölni fogjuk. Itt kell megemlítenünk, 
hogy Weszelyné Balajthy Ilona úrnő 
már 30J koronát biztosított buzgal
mával, amely alapja lesz egy, a fel 
állítandó szanatóriumban létesítendő 
ágyalapitványnak beteg tanitónőképző 
növendékek részére. Felhívjuk olva
sóink figyelmét mai első cikkünkre.

— A szegedi kereskedelmi ka
mara titkárságának ügyével a 
kamara holnapi teljes ülésén foglal
koznak. Afölött határoznak, hogy 
választás, meghívás, vagy előléptetés 
révén töltik-e be a Kulinyi Zsigmond 
halálával megüresedett főtitkári ál
lást. Amint értesülünk, ezen állásért 
Reisner Lajos dr., iparhatósági biz
tos is folyamodott. Tudjuk, hogy

Reisner Lajos minő eredménydus és 
fáradhatatlan működést fejtett ki 
iparunk fejlesztése körül. Nemcsak 
városunkban, nemcsak a megyében, 
hanem az ország iparosai előtt is
meretes az ő neve, aki anyagi áldo
zatot nem kiméivé, az ipar érdeké 
ben kifejtett munkásságában az éjjelt 
napallá változtatva, mintegy életcél
jának tűzte ki az ipar fejlesztését. 
Komoly munkássága hosszú tanul
mányozások eredményének tekin
tendő és az iparéletben mélyen be
vágó gyakorlati eszméi és tervei 
általános mozgalmakat keltettek az 
országban. Itthon a közgyűlésen az 
iparosok érdekében hozott határo
zatok fáradhatatlanságának és ügy- 
ismeretének jutalmai. A kiállítások, 
melyeket rendezett, a tanulmányutak, 
melyeket iparosainkkal megtett, után 
zásra méltók. A szövetkezeti ügyet 
Ő hozta nálunk virágzásba. Iparosaink 
a maguk részéről meg is tettek min
dent, hogy hálájukat kifejezzék. — 
Egy Ízben fáklyás menetet rendeztek 
érdemei elismeréséül, majd tízéves 
iparhatósági biztosságának megjutal- 
mazásául arcképét megfestette az 
ipartestület és ünnepélyesen leplezte 
le. Mindez csak fokozottabb mun
kásságra ösztönözte. A szeptemberi 
országos iparos kongresszus előké
szítő munkájának nagy része az ő 
vállát terheli! Ilyen erőnek, ilyen 
képességnek nagyobb teret kell biz
tosítani és a szegedi kereskedelmi 
ós iparkamara Kulinyi Zsigmondhoz 
méltó utódját találná meg benne 
páratlan szakismeretei, páratlan ügy
szeretete és páratlan munkaképes
sége ós munkabírása révén.

— A városházáról. Antunovich 
Andor pénzügyi tanácsnok egészsé
gének helyreállítására hat heti sza
badságot kér.

— Jakobcsich Gyula halála.
Jakobcsich Gyula volt városi főjegyző 
és gazd. tanácsnok korai elhunyta 
városszerte mély részvétet keltett. 
A gyászoló családot igen sokan ke
resték fel részvétnyilatkozataikkal s 
az elhunyt ravatalára halomszámra 
helyezték a szebbnél-szebb koszorú 
kát. A temetés ma délután 4 órakor 
volt, mely alkalomra óriási részvevő 
közönség zarándokolt ki a palicsi 
halottas házhoz, hol Korossy Emil 
ág. ev. lelkész végezte a szertartást, 
könnyekre indító gyászbeszéddel 
búcsúztatva el a sokat szenvedett 
elköifözöttet. A bajai temetőben a 
nyitott sir mellett Barsy László ref. 
leikész tartott magas szárnyalásu 
búcsúztatót a koporsó fölött. A te
metésen a városi magistrates teljes 
számban megjelent. A csaiád a kö
vetkező gyászjelentést adta ki: özv. 
sámi Jakobcsich Gyuláné született 
Döntő Etelka saját, maga, leánya, 
úgy a boldogultnak első nejóLől szár
mazott lia, édes anyja, testvérei, va
lamint az összes rokonság nevében 
is fájdalomtelt szívvel jelenti, hogy 
forrón szeretett férje: sámi Jakob
csich Gyula Szabadka városi ny. 
gazdasági tanácsnok, törvényhatósági 
biz. tag folyó hó tí-án délelőtt 11 
órakor élete 39-ik évében hosszas 
betegeskedés után jobblétre szende- 
rült. A megboldogult hült teteme f. 
hó 10-én délután 4 órakor fog Pa 
licsról (Malahowszky-féle villa) a 
szabadkai u. n. bajai temetőben levő 
családi sírboltba örök nyugalomra 
helyeztetni. Szabadkán, luuő. julius 
hó 8 án. Áldás és béke porairaI

— A törvényszékről. Dr. Eper- 
jessy Béla kir. ügyész ma kezdette 
meg 4 heti szabadságát. Távolléte 
alatt dr. Fapp Sándor kir. alügyész 
fogja helyettesíteni.

— Iskolaigazgató választás. A 
kereskedő tanoncziskola felügyelő bi
zottsága tegnap délelőtt mégtartott 
ülésében választotta meg három évre 
az iskola igazgatóját és egy tanítót. 
Az igazgatói állásra újból Meznerics 
Ferencz felügyelő igazgató lett meg
választva nagy szótöbbséggel. Az 
üresedésben levő szaktanítói állást 
Zacskó polgári iskolai tanárral töl
tötték be.

— Személyi hír. Dr. Váli Dezső 
kir. törvényszéki orvos tegnap este 
két heti üdülésre elutazott.

-  Ötéves találkozó. Értesítjük 
mindazon osztálytársnőinket, kik az 
1900-ik év junius havában a sza
badkai községi polgári leányiskola 
IV. osztályát elvégezték, hogy talál
kozónkat nem a szerződési megálla
podás szerint augusztus hó 15-én, 
hanem közös megegyezés és véd
nöknőnk beleegyezésével f. é. szep
tember hó lU-ón (vasárnap) a meg
állapított sorrendben fogjuk megtar
tani, Szabadkán, 1905. évi julius hó 
11-én. A választmányi tagok nevében: 
Szilasi Erzsébet és Taussig Erzsébet.

— A teherkocsik fosztogatói. 
A vasúti teherpályaudvaron történt 
kocsi feltörések tettesei közül Fehér 
Mátyás 14 rendbeli betöréses lopást 
ismert be. Kihallgatása után átkisór- 
ték a kir. ügyészség fogházába. A 
többi letartóztatottak kihallgatása 
folyik s alkalmasint a napokban inég 
néhány letartóztatás fog ez irányban 
történni.

— Az élet terhe. Jérics Mihály 
23 éves fodrász segéd néhány hét 
előtt borotvával falvágta lábán az 
ereket de tettét idejekorán észrevet
ték és az életnek megmentették. A 
makacs életunt azonban tegnap este 
ismét öngyilkossági kísérletet köve
tett el. Kilenc óra körül a lakásán 
gyufaoldatot ivott, ezúttal azonban 
szintén megakadályozták, hogy a 
meggy ülőit életet eldobhassa magá
tól. A mentők a kórházba szállítot
ták, hol gyors orvosi segély alkal
mazásával csakhamar magához tért.

— Betörés. Aradszky Euthym 
nyug. törvényszéki biró ma panaszt 
tett a rendőrségnél, hogy a napok
ban ismeretlen tettes alkulcs se
gélyével lakásába tört és onnan tí 
drb ezüst evő és 5 drb kávés ka
nalat, többféle ruhaneműt A. J. mo
nogrammal, toiiat, konyhaedényeket, 
továbbá 1 drb 1570—9 sz. magyar, 
1 drb 1231—34 sz. osztrák és 1 
drb 2253—17 sz. olasz veres kereszt 
sorsjegyet ellopott.

— Ekszerlopás. Piukovics János 
városi hivatalnok lakásáról ismeret
ien tettes egy szögletes arany kar
csatot, 3 opal kővel ós Hit, remény, 
szeretet bevéséssel ellopott.

— Bolin .11. és Társa gőz tégla 
gyár Nagykikinda, átfestő cseréprak
tárt létesített 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 iielyet 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. in.:ő cs. kir. 
lensége József főherceg, Herceg Lich
tenstein, Gróf Nemes, Nádasdy, Sza- 
páry, Károlyi, Forgách uradalmat. A 
magy. kir. államvasut, több másik 
vasutak, nagy- és kiruirtokosok, gyá
rak és vállalatok. Venni szándéko
zók ügyeimét felhívjuk a gyár mai 
hirdetésére.

a gyümölcs befőzés titRa
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salíej 1 néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál- 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs Salti.Cai gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható.„Kapható 10—20—30. 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Ámor kai Gyü
mölcs Salicylt az Or <zlAn véd
jegy,ayel kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann ós 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua-
ii n 1 tif A h u n  hu íl L ú n i mcs n  I h  n  f n *í

innen onnan.
Szabadságot kért egyik agilis fiatal 

helybeli ügyvédtől az inasa.
— Tekintetes uram, engedjen el 

ma délelőttre, halaszthatatlan dol
gom van.

— No, mi lehet az János, tánc3ak 
nem temetésre mégy ?

— Nem én.
— Talán bizony házasodol ?
— xVIég annál is rosszabb 1
— No annál rosszabb már nem 

lehet — felel a nőtlen ügyvéd. Min
denféle haszontalanságért nem en
gedhetlek el most, tudod hogy igy 
délelőtt mindig szükségem van rád.

— De nekem pedig muszáj volna 
elmennem.

— Mondd meg hát, hogy minek ?
— Utolsó dolog az már, tekinte

tes uram,, ügyvédhez kell mennem.
— Az már más. No csak menj 

— felel mogorván a principális.
* **

Pityókos ember lép be a borbély
hoz.

— Borotváljon meg 1
A borbély belekezd a munkába, 

de lehanyatlik a vendég álla. A mes
ter felemeli a vendég fejét. De csak
hamar ismét lekonyul az álla.

— Hé, barátom, kiált fel a bor
bély, ilyen módon nem tudom meg- 
borotválni, ha nem tartja fenn a 
fejét 1

A pityókos ember nagyot néz, az
tán méltán szói:

— Hát nyírja meg a hajamat.
És ismét lecsüggeszti a fejét.

*❖  *
Egy vidéki helyőrségen a napok

ban a vezérőrnagy mspiciálla az 
egyik ezredet. A harcszerü gyakorla
tok kitiinőnen folytak s a tábornok 
ur nagyon meg volt elégedve. Ennek 
kifejezést is adott a tiszti megbe- 
szélgetés után, amikor a következő 
dicsérő szavakra fakadt:

— Nagyon szép volt. Rendkívül 
meg vagyok elégedve az urakkal és 
lejezzék ki a legénység előtt is meg
elégedésemet.

Ezután előírás szerint szalutált ós 
a minden beszélgetés után szokásos 
„köszönöm uraim- kifejezéssel el- 
lovagod.

De mintha valami eszébe jutott 
volna még, csakhamar visszafordult 
és igy szólt:

— Még tudtul adom az uraknak, 
hogy feleségem ma egy egészséges 
fiúgyermeknek adott életet.

Újból szalutálás és ^köszönöm 
uraim /« £
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A divat.
— A Divat Újságból. —

Megindult a fürdőévad mindenfelé 
és ilyenkor bővebben van az em
bernek alkalma a kissé merész össze
állítású nyári ruhákban gyönyörködni 
mert sokan, a kiknek illik a föltűnő, 
de városon még sem szeretnek fel
tűnően járni, ilyenkor engednek egy 
kicsit a gyeplőn és csak azt nézik, 
hogy szépek-e a ruhában és nem 
törődnek azzal, ha egy kicsit föltűn
nek, — sőt ha nagyon se — elvégre 
is, hadd pukkadjanak a kedves jó
barátnők.

Mondom, hogy csak ilyenkor látni 
remek rezedazöld ruhát heliótropli- 
lával díszítve, vagy pedig egy mély
ségesen ragyogó lilaszint arany sá r
gával. Hisz fürdőn, a mikor oly fé
nyesen süt a nap, úgy ragyog a 
tenger vagy a Balaton, oly édesen 
suhog a fenyves és oly kábitóan 
illatóznak a hárs, a liliom, rózsa, 
viola, rezeda, akkor oly jő eshetni 
szép asszonynak, leánynak azt kép
zelni magáról, hogy a téli gubóból 
szárnyra kelt színes pillangó.

De nemcsak a merész ruhákról 
legyen szó. Mert hisz annyira kedves 
és szép az idén a nyári divat. Úgy 
el vagyunk árasztva pikével, selyem
vászonnal. angol vászonnal, de kivált 
patyolat és batiszttal, ahogyan még 
soha sem voltunk. Most jó ám azok 
nak, a kik a Divat Újság gondos 
vezetése mellett beleokultak a ruha 
varrás mesterségébe. iMert a mai 
ruhákon az anyag a mellékes, a 
munka a fő. Oly pazar fárasztó 
gonddal ős művészettel vannak a 
ruhák hímezve vagy hímzéssel, csip 
kebetétekkel és medaillonokkal dí
szítve, hogy csoda ! Aztán az a sok 
finoman szedett ránc, a rengeteg 
keskenynél keskenyebb hajlás. Szinte 
látja az ember a linóm rózsás ujja- 
kat babrálni ezen a tündéreknek 
való kedves munkán.

A remek lehelletszerü batiszt, vagy 
kacéran sima és szinte hivalkodóan 
egyszerű vászon vagy pikéruhát a 
kalap teszi tulajdonképpen tökéletessé 
A kalap ma tudniillik annyiféle, 
ahány szeszélyes ötlet cikázik keresz- 
sül a szép viselőjük fején. Az alap 
alig egyébb egy teljosen lapos, tá- 
nyéralaku szalma vagy lószőrlapnál. 
Ez alá aztán hol elől, hol hátul, hol 
féloldalt egy nyerges részt támasz
tanak, a karimája másik felét vagy 
az orooskájára, vagya a félfülére 
hajlítja a boldog viselője, a tetejébe 
egy vékony koszorút, vagy egy pár 
szintjátszó szallagrozettát illeszt és 
kész a világraszóló kacér kis kalap.

Keztyü, cipő napernyő persze 
mind világos, a lehető legvilágosabb. 
Hacsak lehet, a cipő és harisnya és 
minden alsóság hófehér. Igaz hogy 
a mosás sokba kerül — dehát a 
fehér mindig fehér lehet, soha sem 
szinehagyolt, fakult, avult.

Vállra vető mantilláknak puha 
selymet krepont, kasmirt használnak 
— inkább disz az egész, — jó hosszú 
véggel elől. Dísze selyemfodor, rojt, 
bodor, csipke, vagy küiön-külön, a 
ki a nemes egyszerűséget kedveli, 
vagy pedig egymásra halmozva, ha 
„telik41. Ida.

*
A Divat Újság minden hónapban 

kétszer jeleink meg. Előfizetési ára 
nagyon olcsó: negyedévre postán 
való szétküldéssel két korona 20 
húsz fillér. Eloíizetni legcélszerűbben 
a kiadóhivatalba intézett postautal
ványon lehel. A Divat Újság kiadóhiva
tala Budapesten Vili. Bükk Szilád-ulca 
4, számú házában van.

□ü t _ _

M U L A T S Á G .
— A »Szabadkai Kör* táncinu 

latsága. A palicsi szezon eddigi 
legsikerültebb mulatsága volt a 
helybeli egyetemi ifjúság által szom
baton este rendezett táncvigalom, 
mely úgy a fürdővendégek, valamint 
a szabadkai társadalom legelőkelőbb 
családjait vonzotta az Ízléssel díszí
tett palicsi táncterembe. A minden 
tekintetben kitünően sikerült mu
latság egyetemi ifjaink társas köré
nek tekintélyes summát jövedelme
zett s ifjaink életrevalóságát legélén
kebben igazolja a jelenvoltak általá
nos óhaja, hogy még a fürdőidény 
tartama alatt a táncmulatságot meg
ismételhessék aminek az agilis 
rendezőség, mint ért sülük, eleget 
is fog tenni. A jelenvolt szépséges 
hölgykoszoruből báli referensünk a 
következőket jegyezte fel: Baruch 
Irénke, Serényi nővérek, Bodroghy 
nővérek, Brenner Etelka, Budano- 
vies Mariska, Czailik nővérek (Deb
recen), Decsy nővérek, Elek Ilonka, 
Erdély Ilonka, Farkas Irén és Lili, 
Fischer Ella, Frank Rózsika, Hor
váth Mariska, Joó nővérek, Kertész 
nővérek, Kosztolányi Mariska, Ku- 
netz nővérek, Láoas Ilonka, Patek 
Adrienne, Pénzes Berta, Prokesch 
Teruska, Rónai nővérek, Rosenfeld 
Ilonka, Schützenberger Stefiké, Stolte 
Kunike Annuska, Szaghmoiszter 01 
gica, Szárics Tinka, Szórádi Mariska, 
Tary Ilonka, Tuba Erzsiké slb.

T Á V I R A T O K .
A liáboru.

Pétervár, jul. 10. Itt tudni vélik 
hogy Japán már 6O.0OO embert szál
lított partra Szachalin szigetére s 
ezzel a szigetet birtokba vette. Birilev 
tengernagy visszatért Viadivosztokbóí; 
őt emlegetik a jövendő tengerészeti 
miniszternek. Az itteni nyolcadik 
hajóosztályban forrongás tört ki. A 
matrózok az élelmezés rosszasága 
felett való elkeseredésükben szét
rombolták a kazánt és a konyha 
gazdasági felszerelését. A nagyobb- 
mérvü zavargásoknak elejét vették. 
Péterhoffban, ahol ez idő szerint a 
cári család tartózkodik, az őrséget 
megkettőztelték. A tenger felől ál
landóan egy torpodóhajó cirkál.

Bányászok sztrájkja.
Sásd, jul. 10. Az Engel Adolf és 

fiai cég komlói bányájában körülbe
lül 260 bányamunkás beszüntette a 
munkát és a pécsvidéki bányászok
tól ló pontba foglalt követelések 
teljesítését kívánja. A tulajdonos ed
dig a munkások követeléseinek ele
get nem tett. A rendet semmi sem 
zavarta meg eddig.

E lfogott bankár.
Budapest, jul. 10.

Briil Ferenc bécsi bankárt letar
tóztattak tegnap Berlinben. Az elfo
gultnak elsőrangú bankháza volt Becs 
ben, de különböző machinációk miatt 
szöknie kellett. A bécsi rendőrség 
köröző .levelet adott ki a bankár 
ellen, akinek meg a szökés köz
ben is ideje volt okiratot hami
sítani. — 2V berlini rendőrségnek 
feltűnt a költekező férliu és letar
tóztatta. Csak akkor derült ki, hogy 
milyen veszedelmes ember került 
horogra. A bankárt, ha Berlinben 
leülte a büntetését, kiszolgáltatják 
Beesnek.

SPORT.
Országos Al hl etikai viadal. Sok

nagyon sok versenyt rendeztek már 
úgy városunkban, mint az egész szép 
Magyarországon, de kevés iránt mu
tatkozott oly szokatlan módon széles 
körökben az érdeklődés, mint a 
„Bácska11 Szabadkai Athletikai Club
nak 1905. julius 16-án rendezendő 
athletikai viadala iránt. Megírtuk már 
hogy sportkörökben országszerte mily 
nagy az érdeklődés, megírtuk, hogy 
hazánk valamennyi kiválóbb athletája 
benevezett a szabadkai versenyekre 
s mert a fővárosi lapokban is ter
jedelmes közleményeketolvasunk ezen 
impozánsnak ígérkező ünnepélyről. 
A közeli városok: Szeged, Baja, Zom- 
bor, Arad, H. M. Vásárhely egyesü
letei pedig nemcsak athlétáikat küldik 
le versenyeinkre, de az érdeklődők 
egész tömegével rándulnak le hozzánk 
De legnagyobb érdeklődés mutatkozik 
a szabadkai közönség körében, kiknek 
a sport és athleticai iránti nemes 
érzékük sokkal fejlettebb, mintsem 
kielégítené őket az, ha a hírlapokból 
szereznek tudomást egy-egy szebb 
verseny lefolyásáról. Nem csoda te
hát, ha türelmetlenül várják azt a 
napot, melyen saját szemeik előtt, a 
palicsi verseny pálya porondján mé
rik össze erejüket az athléták, saját 
szemeikkel fogják látni azt a küz
delmet, melyet ifjaink ? az ország leg
jobbjaival vívnak meg. Az erkölcsi 
sikert biztosítja maga a M. A. Sz. 
mely a verseny céljaira gyönyörű 
szép tiszteletdijat adományozott, s 
úgy a fővárosban mint a vidéken 
kifejtett tevékenységével biztosítja a 
viadal országos jellegét. De különösen 
emeli a viadal erkölcsi értékét az a 
körülmény, hogy városunk köztisz
teletben álló főispánja, Bezerédy Ist
ván ur őiníTtósága a viadal védnök
ségét elfogadta, s illustris személyi
ségének megjelenésével annak külö
nös fényt kölcsönöz. Hisszük, hogy a 
szabadkai közönség a legnagyobb 
megelégedéssel, s jó emlékekkel fogja 
ott hagyni a versenytért, s boldogan 
fogja élvezni a második túrt, melyet 
a szabadkai szépekkel a palicsi tánc
teremben fognak athletáink és tán
cosaink végigjárni.

Beneveztek: a Magyar Athletikai 
Klub, a Budapesti Torna Klub, Buda
pesti Egyetemi Athletikai Klub, Nem
zeti Torna-egylet, Budapesti Athletikai 
Klub, Újpesti Torna-Egylet, Kolozsvári 
Egyetemi Athletikai Klub, Hódmező
vásárhelyi Toina-Egylet s a Zoinbori 
Sport-Egylet összesen 60 verseny
zővel. Maga a Magyar Athletikai Szö
vetség a következő rendkívül meleg 
hangú levelet intézte ma a rendező 
egylet elnökségéhez:
A Bácska Szabadkai Athletikai Klub 

tek. Elnökségének
Szabadka.

Julius hó 3-án kelt beadványára 
értesítem a tek. Elnökséget hogy a 
Magyar Athletikai Szövetség méltá
nyolva azon kiváló érdemeket, me
lyeket a Bácska Szabadkai Athletikai 
Klub a délvidéki sport fejlesztése és 
terjesztése körül több évi tevékeny
ségével elért, továbbá különös figye
lemmel arra a körülményre, hogy az 
egyesület tetemes anyagi áldozatok 
mellett ezúttal rendezi első athletikai 
viadalát, — elismerésül és buzdításul 
tiszteletdijat adományoz az egyesület 
által julius 16-án rendezendő athle
tikai viadalra. Kérjük a tek. Elnök
séget, hogy c tisztoletdijat, melynek 
elküldése iránt már intézkedtünk, 
lehetőleg oly versenyszámra tnéltóz- 
tassék kitűzni, amelyet előreláthatólag 
az egyesület tagja, vagy legalább sza
badkai athiéLa nyei end meg.

Amidőn a tek. Elnkség bölcs veze
tése alatt álló egyesület nagyszabá
súnak Ígérkező viadalához sok neve
zést és igazi sikert kívánunk, marad
tunk kiváló tisztelettel

Magyar Athletikai Szövetség.
Sztankovits Szilárd s. k. 

titkár.
Azt hisszük, hogy a Magyar Athle

tikai Szövetség által kívánt siker nem 
is fog elmaradni. A versenyzők tel
jes névsorát legközelebb tesszük 
közzé.

T O K V E N Y K E Z E S .
Aki a csendőröktől irtózik.

Závod István moholi lakost február 
10-én a községházára idézték a csend
őrök, mert alapos gyanujok volt, 
hogy a beidézett házánál levő juhok 
tiltott utón kerültek hozzá. Závod 
el is ment a községházára, de ott 
megneszelte, hogy miért idézték be 
s el akart onnan illani. Petőfi Mi
hály csendőr azonban észrevette és 
utánna sietve feltartóztatta. Erre du
lakodni kezdettek, miközben a csend- 
őr'szonyban szenvedő legény meg
rugdosta a csendőrt és az utcára 
vonszolta. Itt Balta György rendőr 
is segítségére sietett Petőfinek, de 
őt a harcias Závod összeharapta. 
Végre Karakás Gábor rendőrvezető 
fékezte meg a menekülőt, akit meg
vasalva elzárták. A helybeli kir. tör
vényszék büntető tanácsa ma Marián 
Miklós elnöklete alatt hatóság elleni 
erőszak vétsége miatt Závodot 
három havi fogházbüntetésre Ítélte.

REGÉNY CSARNOK.

19

Németből: Körmöczy Ernő. 33.

— Magunk vagyunk, szólt hozzá, 
amint egyik mellékterembe húzód
tak, beszéljen tehát, ugy-e bár e 
csokorral próbára akart tenni, vájjon 
megismerem-e ?

— De . . . tiltakozott Spavento.
— Ön tette oda! Viselkedéséből 

látszik! Ki adta önnek e virágot, 
vagy helyesebben, hol csenték e vi
rágokat ?

Spavento összeráncolta homlokát.
— Mi jut eszébe? kiáltá dühösen, 

már öt perc óta itt az orromnál 
fogva vezet s áprilisi komédiát járat 
velem, ha valami közleni valója van, 
hát ki vele.

— El szokta fogadni a kihívást ?
— Miért ne, uracskám.
— Helyes. Mikor találkozhatunk ?
— Holnap, ha tetszik.
— Helyes. Holnap reggel. Kardra.
Rajmund visszatért a szalonba s 

anélkül, hogy Irénre ügyet vetett 
volna, Hektorhoz lépett.

— E|nyel tudja a legfrisebb új
ságot? kiáltá eléje, Guillemot papá
val pompásan állok.

— Örvendek, felelte Rajmund, 
számítok rá, hogy meghiv a lakoda
lomra! Csakhogy ma egy más szí
vességre kérem, mely engem érde
kel különösen.

— Mi legyen az ?
— Párbaj.
— Mi a manó ? Verekedni akar ? 

Kivel, mivel?
— Holnap, Spa vent óval.

(Folyt, köv.)

Felelőn HicrkcHzto:
D b U O V I C H  I  tt E. 

L up tuh ijd jussok  : A Z A L A P  1 T 0  K
Szerkesztösógi és kíadóhivatali 

telefon szám: 62.
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a kgfiooraabb arcpomádí!

Legfinomabb púderek fehér créme 
és rózsa színben o o o o o o o o  
%GgT Raktár: M1LASSIN ILLÉS

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. Fehér és rózsaszínben 
1 tégely ára 1 kor. 20 fillér

ff Keleti mosdoViz.
Finom toilette mosdóviz, hasz
nálati utasítással 1 üveg 3 K

RDETMÉMV.

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

3000 liter f'Mr Billet2500“ ÜVVV I l iü l  bor, jó  minő*
ségü, 16—18 kr. literje eladó. Cim a kiadó
hivatalban _____________________________

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik v á 
riu m  könyvkereskedés S zabadkán  szem
ben a  gym nasiuinm ul. A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men’es egyptomi papir 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bám ulatos olcsók. Kölcsön 
k ö n y v tá r h av i 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.

i egy lóra való megvételre keres
tetik. Cim a kiadóhivatalban.Kocsi

Budapesti cimbalom tanítónő
az iskolai szünet a la 't házaknál a aposan 
tanít kottából, m érsékelt árért. Cim a k ia
dóban.

I?n»ir fn n ii lÁ  felvétetik gépműhelyben, 
VAMMlV kinek jó bizonyítványa 

van a kellő, illetve nagyobb osztályból.
Jelenkezhetni reggel 8 —9-ig Szelesnél, I. 
kör, Bem-utca, 138.

Au fn maiul 12-14 ,óereJu 5 u,éf®síilllvllIvMiI nyári tetővel, 2 hengeres, 
4 sebességgel, francia gyártmány, kiiünö 
minőségben 2000 forintért eladó. Kormos 
Gyula és társa bankházában, V., Dorottya- 
utca 6. fz.

Ideiglenes minőségben

a z o n n a li a lk a lm a z á s t
nyer két egyén, kik a

könyvvezetésben
teljesen jártasak 

Cim a kiadóhivatalban.

Palicson
2  v illa  la k á s

a földmives 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 ia d ó .
Felvilágosítást nyújt a kiadó- 

hivatal.

- (Iso szabadkai

Varrá lenniük figyelmébe. Tanuló V dl 1 v lüdlljvn. leány t keresek  h o n 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u.

Több fiatalember Ferencnél,PVöröSsy-
m arti utca 9.

G y a k o r n o k u l
felvétetik

nagyobb ügyaöKi vzlctbeu 
néhány középiskolát Vfgzolt

MT F  I U n
Németnyelvben jártasak előnyben 

részesülnek.
Cim a kiadóhivatalban.

Bernstein-
HM  Vizesíjorlfa- b 
saVanynpaprtka-kooserV

készítése l. kör, Kölesei u„ a Volt 
régi 5<hönst«itt-fél« ecet-gyár. 
------- J a j á t  h á z . - - - - - - - - -

EC ET-eszenc

Ma

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

S za b a d k á n ,
a vasút terü letén ,

szabadalmazott 272. sz.

a nagyérdemű vevő-közönség 
kényelmére kellő mennyiségben

á lla n d ó a n  készletben tartunk
ezen raktárunk kezelésével

ahó János
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 o lin  M . és T ársa i
gőztéglagyár, Nagykikinda.

1

amelyért kezeskedem, hogy benne az
ugorka és paprika állandó  
és k i v á l ó  k e l l e m e s  izti.
Egyúttal értesítem a n. é. közönséget, 
hogy nálam naponta friss vizes- 

ugorkát lehet kapni.
—  Szives pártfogást kér
B e r n s te in  E m il.

iár minden ember tudja, hogy a világhírű 
Valódi Növény Essenczia-Fiuiű

csak „K A T O N A -fele* „K. A .“ véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg A kor., 1 üveg 40 fillér.----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Budapesten: Török József gyógyszer Iára;

Kapható s zapajkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguiütás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára ül. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és véleményezve I

Konyhamórleg 3 60 kor. és feljebb 
f o  í s ö & s É  Húsvágó gép, valódi

Standard 4‘— kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai 

cédrÚ8 fából 12*— kor és feljebb
Vaj készítő 3 60 kor. és feljebb
Zsemlyereszelő 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 legjutányosabb árakon  !
Pontos ŝ figyelmes kiszolgálás.

Meg nem felelő tárgyak készséggel lesznek kicserélve,
= =  VASKERESKEDÓR I M R
az ARANY HARANGHOZ

SZA B A D K Á N , B iid ic s - iitc a .

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű
Valódi Növény Essenczia-Fluid

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.

csak „K A TO N  A -féle* „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elórhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörosöt. 
Kitűnő szór minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
lest súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél 
--------------- csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

Megvizsgálva és véleményezve !




