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Szerkesztőség és kiadóhivatal 

KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája
Batthyány-ntcza 8. sz.

töke kamatait, az állami üzemek 
közel járnak a deficithez és a 

Budapest, szept. 2. ! magyar budgetben a beruházá- 
Elökelö politikus mondotta a | sokat már teljesiteni nem lehe- 

napokban tudósítónknak: ! tett legutóbb sem anélkül, hogy

A pénzügyi helyzet.

— A politikai helyzetnek ta
lán legmegdöbbentőbb jelensége 
az ország pénzügyeinek romlása. 
Ez a romlás nemcsak abban áll,
amit a nagyközönség is lát é s ; zási javaslatot terjesztett elő, 
tud, hogy a polgárok adót nem ! szakemberek igen komolyan ki
fizetnek és igy az állam pénz
tárai az ürességtől konganak.
Ez önmagában is elég kellemet
len. De hát itt még nincs vége vetésben volna helyük, melyeket 
a kalamitásnak. Ha legalább a 'a z  államnak folyó bevételekből 
megyék pénztáraiban volna pénz , kellene fedeznie. Ha nem képes 
az önkéntesen fizetett adók foly- rá, a deficit határán kell, hogy 
tán, melyet a törvényhatóságok mozogjunk. Lukács László nem 
ismert határozataik folytán visz- is csinált belőle titkot, hogy a 
szatartanának, még ebben is a pénzügyek igénylik a takaré- 
volna valami megnyugtató m o-' kosságot és óvatosságot 
mentum. Mert elvégre is vala-í — Ez lévén a helyzet, min- 
mikor csak hozzájut az állam í denki elképzelheti, mennyire 
ahhoz, ami őt megilleti. De a 'm eg  fogják sinyeleni az állam 
polgárok önkéntesen sem fizet- pénzügyei a mai szituációt. A 
nek adót. A megyopénztárak is nehezen behozható hátralékról 

“’ ^ íS e n lu ía n a k . És itt már ko- az állam most már nem mond- 
moly baj képződik. Mert felme- hat majd le. Erélyesen lesz kény- 
rül az a tapasztalaton nyugvó télén fellépni És igy is nehéz 
aggodalom, hogy az adóhátrá- ’ elgondolni, hogy tehetünk majd 
lékok egy része behajthatatlan- i eleget az egyre növekvő igé- 
nak fog bizonyulni. Pedig a nyéknek. Hentaller Lajosnak, a 
magyar pénzügyek már alapo- zárószámadasi bizottság elnöké 
san rosszak anélkül is. Ne fe-; nek közzétett kimutatása a maga 
ledjük, hogy e pillanatban a!végtelen naivitásával a szakem-
harmadik ex-lex gyönyöreit él
vezzük s nem igen cáfolhatnak
meg, ha azt állítjuk, hogy már financiákhoz.
a két elsőt is megsínylette az i —- Ha értene hozzá, nem 
államkincstár sok sok millióval, látná olyan rózsásnak a hely-

— De ha mindettől el is te -! zetet. 
kintek, általánosságban is olyan
nak találom a pénzügyi helyze
tet, hogy ez fokozott figyelmet 
érdemelne még normális viszo
nyok közepett is.

— A rózsás Wekerle-korszak 
ideje, a duzzadó pénzes éra le
járt A zárószámadási felesleg, 
a bugdet igazi próbája, évről- 
évre csökkent és a régi 30 
milliós feleslegek leapadtak egy 
minimumra. Az államvasutak 
nem hozzák meg a befektetett

az egyensúlyt komoly veszély 
ne fenyegette volna. Emlékezet
ben van még, hogy amikor 
Lukács László legutóbb beruhá-

fogásolták, hogy hitelművelet 
utján fedez olyan folyó beruhá
zásokat, melyeknek a költség

bereket meg nem tévesztette. 
Hentaller egyszerűen nem ért a

A városi fegyelmiek.
Mamusich Lázár és társainak az 

ügyét elintézte a belügyminiszter 
fegyelmi tanácsa úgy, hogy a sza 
badkai fegyelmi választmány ítéletét 
a vagyoni felelősség elejtésével min
denben helybenhagyta.

Egyedül Mamusich Lázárra vonat
kozólag változtatott az ítéleten és 
pedig nem úgy, hogy Mamusich Lázárt 
felmentette, hanem úgy, hogy vele 
szemben az eljárást abbanhagyta,

mert időközben állásáról lemondott, 
s a vagyoni felelősséget a fegyelmi 
tanács meg nem állapította. Más Íté
letet akár felmentöt, akár az elsőfokú 
ítéletet helybenhagyót csak akkor 
hozhatnak, ha a le nem mondott 
tisztviselő hivatalvesztésre volt Ítélve;

A többi tisztviselővel szemben a 
helyi választmány Ítéletét hagyta 
helyben, mely szerint Tillmann Zol
tán 1000 kor., Lyubibratich Kelemen 
200 kor. pénzbírságra ítéltetett.

Az adóhivatali fegyelmi ügyekben 
hozott ítéletét a fegyelmi választmány
nak a belügyminiszter fegyelmi ta
nácsa részben helybenhagyta, rész
ben pedig súlyosította, amennyiben 
több adótisztviselöt hivatalvesztésre 
ítélt.

Ez a tényállás. Hogy ebből az íté
letből csak azt lehet kiolvasni, hogy 
a szabadkai fegyelmi választmány 
ítéletének mindenben igaza volt, azt 
nemcsak minden jogász, hanem min
den helyesen gondolkodó polgár is 
tudja.

A szabadkai országos iparos
kongresszus.

Még csak néhány nap választ el 
az iparosok országos kongresszusától. 
E hó 7-én este megérkeznek máraz 
ország minden zugából kicsinyek és 
nagyok, hogy hazánk egyik legna
gyobb kulturális tényezőjének, az 
iparnak sorsán javítsanak. Országra 
szóló napjai lesznek ezek Szabadká
nak s bizonyára feledhetetlenek is 
eredményükben.

A központi bizottság által közre
bocsátott munkaprogrammot mai szá
munkban közöltük. Most közöljük 
azon ünnepségek programmját, me
lyekkel Szabadka polgársága feled
hetetlenné akarja tenni vendégeinknek 
itt időzésüket.

A szinlelöadások.
Pénteken, 1905. évi szept. 8-án 

ünnepi díszelőadásul:
1. Az ipartestületi dalárda énekli 

a Hymuust. Utána:
„A munka", drámai köiteméuy 1 

felvonásban, 2 képjelenéssel. Irta: 
Szávay Gyula. (Rendező Tompa Kál
mán.)

Ezt követi: „Nyisd ki anyám . . .“ 
Népdal Lányi Ernőtől. Énekli az 
ipartestületi dalárda.

„Szálka", irta Mocsári Béla-Előad
ják a szabadkai műkedvelők.

„Hazánk", zenéjét szerzetté Wim
mer E. Énekli az ipartestületi da
lárda.

Végül: „Hajdúk hadnagya". Nagy 
operette 2. felvonása. Irta Rajna Fe
renc. Zenéjét szerzetté Czobor Károly. 
(Rendező Rátkai Sándor. Karnagy 
Németh Ignác.)

Szombaton, 19>5. évi szept. 9-én 
„János Vitéz". Regényes nagy ope
rette 3 felvonásban. írta Bakonyi 
Károly, a verseket Heltai Jenő. Ze
néjét szerzetté Kacsóh Pongrác. — 
(Rendező Rátkai Sándor. Karnagy 
Német Ignác.;

Vasárnap, 1905. évi szeptember 
10 én itt először: „Smólen Tóni." 
Fővárosi életkép 3 felvonásban. Irta 
Guthi Soma Zenéjét összeállította 
Barna Izsó. (Rendező Rátkai Sándor. 
Karnagy Németh Ignác.)

Jegyek előre válthatók a színház 
nappali pénztáránál d. e. 9— 
d. □. 2—4 ig, esteli pénzlárnyitj 
7 órakor. Előadás kezdet* 8,
10 óra után.

Értesítés és meghívás.
A szabadkai nők által készíttetett 

és Kossuth Ferenc urnák, mint a 
függ. és 48 as párt elnökének 1905. 
évi szept. 7 ón d. u. tí órakor á t
adandó diszzászló átadásának ideje 
s módja a hölgybizottság által, a f. 
évi augusztus hó 30 án megtartott 
értekezleten következőleg állapíttatott 
m eg:

Az átadás alkalmával rósztvenni 
kívánó hölgyek f. évi szept. 7-én d. 
u. fél 6 órakor a Pe3t-szálló föld
szinti éttermében gyülekeznek s akkor 
és innen indul a menet a zászló 
elővitele mellett a vasúti indóház 
elé, ahol az indóház előtti térségen, 
szemben az indóházzal foglal állást. 
A zászlót itt, a vonat megérkezése s 
a hivatalos fogadtatás megtörténte 
után, akkor, mikor Kossuth Ferenc 
elnök ur és a vele érkezett függet
lenségi párti orsz. képviselő urak az 
indóházból a térre érnek, Reisner 
Lajosné Milassin Irma úrnő fogja 
üdvözlő beszéd mellett átadni, ami
nek megtörténte után a zászló egy 
kocsin: a bevonuló menet élén vite
tik az elnök urnák a Bárány-szál
lóban levő lakására.

Felkérjük [Szabadka város hölgy- 
közönségét, hogy ezen ünnepélyes 
átadáshoz minél számosabban meg
jelenni szíveskedjenek.

Szabadka, 1905. aug. 31.
Az elnökség.

** *
A helyi százas bizottság tagjai a 

város által adandó diszebéden 7 ko
rona részvételi dij lefizetése mellett

A. t . sz ü lő k  és  ta m ilő -I fju sé g  sz iv e s  f ig y e lm é b e !

zép ajándékban részesül mindazon tanuló,
fR'dhf'HRT A . WÁWIbíéR, vásárolja ba tankönyv- és rajsszerssükségletét, hol is a v  / L  msetek és rajsossMaflk nagy választékban jutányos
1 k ö n y v k e r e sk e d é sé b e n  sírjak, tolltarták, vonalzók, raJsUblák, ueb-tlatati

Taitfirftt esi fits angol tlszMtftbbti olcsón uztfzlltttit.

az összei tanintézetekben, az igazgatóságok által előirt tankönyvek, 
s árakon szerezhetők be, nemkülönben iskola-táskák, könyvkor4ó- 

tintatartók, fekete éa aalnes tinták, tnsek, festékek nagy raktára. .....
Becses párt- fTpA/ml A 1VT Angisai* *önyTkeresk«dése Dedk-utos,fogdánkat kéri J9io JNlBlBil&r iínn«t* TaatváoawKaueU Testvérek melleik
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resztvehetnek. Jelentkezni lehet szep
tember 5-ikóig a helybeli ipartestü-. 
létnél. ** *

A helyi százas bizottság tagjai és 
a szabadkai ipartestület kiküldöttei 
megbízói leveleiket átvehetik a hely
beli ipartestület irodájában szerdán 
d. u. 2 órától csütörtök déli 12 óráig, 
amely időn túl megbízóleveleket ki
adni nem lehet.

** *
Szeptember 7. csütörtök): Este 6 

óra 36 perckor a budapesti gyors 
vonattal Szabadkára érkező kong
resszusi tagok fogadása. A Thék 
Endre elnök vezetése alatt érkező 
központi bizottsági tagokat, politikai 
vezérféltiakat, országgyűlési képvise 
löket ás ipartestületek megbízottait, 
mint Szabadka sz. kir. város ven
dégeit, Biró Károly dr polgármester 
a város összpolgárságának nevében 
üdvözli. 7 órakor a központi bízott-i 
ságelőkészítő-értekezlete a I est-szálló 
kistermében. 8 órakor ismerkedési 
estély a Bárány-szálloda éttermeiben. 
(Kossuth-u.) i

Szeptember 8. (Péntek): Reggel 5 
órakor a tűzoltó-zenekar riadója 8 
órakor az ipartestületek gyűlésének 
megnyitása a Pest-szálloda nagy
termében. Délután 2 órakor Sza
badka szab. kir. város által a kong-. 
resszusi tagok tiszteletére adott' 
társas-ebéd a Pest-szálloda termei- j 
ben. 4 órakor Szabadka sz. k.város 
által a kongresszusi tagok tiszteletére 
adott társasebéd a Pest-szálloda ter
meiben. 4 órakor az ipartelepek 
megtekintése. Este 8 órakor a kong
resszusi tagok tiszteletére díszelőadás 
a városi színházban.

Szeptember 9., szombaton reggel 
8 órakor az ipartestületek gyűlésének l 
folytatása. D. u. 2 órakor a szabad 
kai ipartestület által a kongresszusi, 
tagok tiszteletére rendezett társas 
ebéd Palicson,iahova a kongresszusi 
tagok és vendégek d. u. 1 órakor a 
Pest-szálló elől e célra rendelkezésre 
álló villamos vasúti kocsikon rándul- 
nak ki. Fél 4 órakor a Szabadkai 
Sport-Egylet által a kongresszusi ta
gok tiszteletére rendezett Nemzet
közi Sportversenyek a palicsi verseny- 
pályán. 4 órakor a földmives-iskolá
nak megtekintése.

Szeptember 10., vasárnap reggel 
8 órakor az ipartestületek gyűlésének 
folytatása. D. u. fél 4 órakor a Sza
badkai Sport-Egylet által a kongresz- 
szusi tagok tiszteletére rendezett 
Nemzetközi Sportversenyek folytatása 
a palicsi versenypályán, ahova a 
villamos vasút negvedóránkint köz
lekedik. Este 8 órakor előadás a vá
rosi színházban. Este a 6 óra 48 
perckor a kongresszus alkalmából 
rendezett társaskiránduláson résztve
vők indulása Pancsovára, ahonnan a 
a kiállítás megtekintése után az Al- 
dunán és Orsován ?át Herkules-für
dőre folytatják az utat.

Tudnivalók
az ipartestületi nagygyűlésre nézve:

A kongresszus tagjai bárminő te
kintetben felvilágosítást a szabadkai 
általános ipartestület tanácstermében i 
(Battyhány-utca) nyernek.

A kongresszusi tagok a helyi költ

ségek fedezésére 6 korona részvételi 
dijat fizetnek.

Az ipartestület által rendezendő 
társas ebéden nem kongresszusi tagok 
is részt vehetnek a 3 korona 20 
fillér részvételi dij ellenében Jelent
kezések legkésőbb szeptember 5-ig 
fogadtatnak el az ipartestület irodá 
jában.

A Pest-szálló nagytermének kar
zatai a nagygyűlések és a társas-ebéd 
alkalmára kizárólag nők részére tar
tattak fenn. — Névre szóló karzati 
belépő jegyek előzőleg dr. Reisner 
Lajos alelnök irodájában (I. kör, 
Wesselényi utca 44. sz. a.) vehetők 
át, az ülések napján pedig a Pest 
szálló kistermében berendezett jegy
zői irodában állíttatnak ki.

Megtekinthető ipartelepek: Hart
mann és Connen cég baromfi- és 
tojáskiviteli telepe és jéggyára, Roth- 
inann Imre vasbutorgyára, Montallion 
József műszövészete, Morvái Antal 
és Novak Mihály cementárugyára, a 
villamos vasút és világítás részvény- 
társaság telepe, vajgyár, gázgyár.

Városi intézmények: Mária Valéria- 
közkórház, szegényház, templomok, 
tanintézetek, vágóhíd, földműves- 
iskola.

A helyi rendező bizottság tagjai 
nemzeti szinü, a fogadó- és elszál
lásolási bizottság tagjai kék-fehér 
szallagcsokrot viselnek a kongresszusi 
jelvénynyel.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1905. szept. 2.

Politikai körökben nagy feltűnést 
keltett, hogy Kossuth Ferencz a 
szövetkezett ellenzék elnöke kedden 
Budapesten járt, meglátogatta Lukács 
László volt pénzügyminisztert és 
vele hosszabb ideig konferált. Ter
mészetes dolog, hogy ehhez a hírhez 
a legmesszebmenő kombinációkat 
fűzték. E sorok Írója ebben a tárgy
ban felkereste Kossuth Ferencet, aki 
a leghatározottabban jelentette ki, 
hogy annál kevésbbé találkozhatott 
Lukácscsal, mert csak tegnap érke
zett vissza Budapestre.

Bánffy Dezső báró ma délelőtt 
felkereste Kossuth Ferencet és vele 
mintegy másfél óra hosszáig tanács
kozott. Ez a tanácskozás a helyzet 
megvitatását illette és megvitatták 
egyszersmind azt az anyagot is, a 
melyet a szövetkezett ellenzék ve 
zérlőbizottságáuak keddi értekezle
tének elő terjesztenek. Kiszivárgott 
hírek szerint BáníTy a kormány vád 
alá helyezése mellett agitál, de 
szemben áll vele ismét Andrássy 
Gyula gróf, aki ezt az egész proce
dúrát hatálytalannak tartja.

Holnap nagy ünneplés készül Ba- 
tonyán, a mely Justh Gyulának szól. 
Úgy volt, hogy Apponyi Albert gróf 
is oda rándul, de a gróf lemondott 
és igy a vezérek közül Kossuth Fe
renc lesz ott jelen csupán.

Biztos értesülésünk szerint Fejér-

váry Géza báró még egyszer meg
jelenik a király előtt audiencián, 
még pediglen e hónap 10 ike és 
12-ike között, közvetlenül a kép
viselőház megnyitása előtt. Ami a 
tegnapi audienciát illeti, onnan csak 
az szivárgott ki biztosan, hogy a 
király eddigelé semmi irányban sem 
döntött. Ezt megerősítik egyébként 
a félhivatalos jelentések is.

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

Irta : Faragó Jenő.
— szeptember 2.

Önagyságáék hazaérkeztek és ezzel 
vége a nyárnak; itt a szezon. A naf 
talinos lakásokat kiszellőztették, ki
takarították, beeresztették és kicsino
sították; a facér cselédieányok be
vonultak a ligetből; a nagyságos urak 
pedig legőzfürdőzték magukról a szal- 
maüzvegységet: az ősbudavári port, 
a pezsgő szagot és a parfüm illatot, 
mellényzsebükből előkotorászták a 
karikagyűrűt és a kacér monokli 
helyébe megint a tisztes, a becsüle
tes pápaszem került — szóval: min
den úgy van megint, mint volt rügy- 
fakadáskor, a mikor önagyságáék 
pakkolni kezdtek és útra készülőd
tek. Semmi-semmi sem válLozott. 
Önagyságáék egy kicsit meghíztak 
Budakeszin, Siófokon, Osztendében, 
Norderneyben, Pécelen, Nagymaroson 
vagy talán éppen Osterbayben; férj- 
uramék pedig megsoványodtak egy 
kicsinyig a márvány-menyasszony, a 
politikus szatócs és a — Moulin 
Rouge kosztján.

De hát mindez csak külsőség. Az 
a fő, hogy itthon vagyunk, együtt! 
vagyunk ismét mindnyájan. A Manó-: 
kát be kell Íratni, a Belluskának 
bonnet kell fogadni, a mamának 
meg kell váltani a premier bérletet 
és meg kell immár I eszélni a zsurok 
sorrendjét is: minden páros szerdán 
vagy minden pá>’os szombaton lás
suk-e vendégül mindazokat, akiket 
— nem szeretünk? . . . .  ugyebár, 
csupa égető, fontos ügy s a legfőbb 
ideje vala immár, hogy önagyságáék 
hazaérkezzenek, a nagyságos urak 
pedig hozzászokjanak ismét ahhoz a 
gondolathoz, hogy ők férjek, család 
apák és nyárspolgárok!. .  .

A pesti kávésok pedig hozsannát 
zengenek az ősznek. Ez az ő szezon-! 
juk, amikor nem győzik a kávét 
főzni, amikor minden zege-zuga a 
helyiségüknek le van foglalva. A 
kongresszusok számára, — amelyek 
a jövő héten gyűlnek egybe Buda
pesten, — ez lesz a legfurcsább 
látványosság: a kávéház-város, a 
kapuciner-metropolis, a kéttojás po
hárba főváros!. . *

Mi van Zsuzsával? Ez a kérdés 
most aktuálisabb, mint az a másik, 
hogy: mi van a hazával? Elvégre 
azt mégis csak tudjuk, hogy a haza 
sorsa szeptember U5 én, vagy előbb, 
vagy utóbb, vagy jobbra, vagy balra 
eldől; de a Zsázsáról semmit se 
tudunk. Otthon van-e még a Bereg , 
partján; fehér automobilja agyon- i 
gázolja-e még a gyanútlan libuská-

kákat? . . . Aztán, menyasszony e 
még, vagy asszony é már? — mert 
mostanában nagyon beszélték, hogy 
megvolt az esküvő; de éppen olyan 
nagyon beszéltek azt is, hogy nem 
volt meg. hogy nem is lesz meg, 
hogy a Zsazsa már nem is meny
asszony, hogy csak szomorú, bána
tos, boldogtalan leány, mint a többi, 
aki elhagyta a szivét. Pedig bizony 
megérdemelné a boldogságot, annyi 
gyönyörűséget szerzett mindenkinek! 
Fogja-e még pattogtatni a karikását, 
fogja e még énekelni a Kukorica 
János nótáját ? — nem tudom és 
nem tudja itt senki, még maga Beöthy 
László se, de azt tudom, hogy a 
Zsazsa boldogságát szívből kívánja 
mindenki, még maga Beöthy László 
is, aki pedig ezzel elveszti az arany 
termő üdvöskéjét!

*
Megint Dunaünnepély! . . .  Ne tes

sék megirigyelni érte bennünket. Két 
év előtt látványosság helyett náthát 
kaptunk, mulatság helyett félig agyon
préseltek bennünket, ez volt minden, 
de ezért aztán fizetni kellett busásan. 
Most nem kell fizetni érte, most 
ingyen kapunk náthát, most a fő
város rendezi a Dunaünnepélyt a 
kongresszusok tiszteletére. Hogy miért 
kell igy blamirozni, kompromittálni 
a szőke Dunát, azt csak a városháza 
bölcsei tudják, vagy tán ők sel . ..

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
szerdán éa szombaton délutáu 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos vásár. Szeptember 3. 4. 5. 
Szabadkán.

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesiileti gyűlés Szabadkán.

— S/ámonkérőszék, Dr. Biró 
Károly polgármester ma köriratban 
értesítette az összes városi ügyosz
tályok vezetőit, hogy az 1905. év 
első félévi számonkérőszék szeptem
ber hó G-án reggel 8 órakor veszi 
kezdetét.

— A tanitónöképző uj hittanára.
Az érseki hatóság által a helybeli 
áll. tanitónőképző-intézethez Simrák 
Béla helyére hittanárrá kinevezett dr. 
Hübner Károly volt zombori óvónő
képző-intézeti igazgató tegnap fog
lalta el állását.

— A földmives iskola felügyelő  
bizottssiea hétfőn délelőtt 9 órakor 
dr. Bíró Károly polgármester elnök
lete alatt ülést tart, melyen a folyó 
ügyeket és az 1906. évi földmives 
iskolai költségvetést fogják tárgyalni.

— Közigazgatási bizottsági ülés. 
Szabadka város közigazgatási bizott
sága szeptember havi rendes ülését 
nem mint rendesen 11-én, hanem 
16-án fogja megtartani. Az elhalasz
tás oka, hogy Bezerédy István fő
ispánnak 11-én és a következő napo
kon másnemű elfoglaltsága lesz.

— Esküvő. Szeereiner Alfonz, a 
helybeli gázgyár igazgatója ma dél
után vezette oltárhoz a szt. Teréz- 
tem plombán fényes nászközönség 
jelenlétében Kertész Mártha urhöl- 
gyet, dr. Kertész Sándor városi tiszti 
főorvos leányát. Násznagyokként dr. 
Békeffy Gyula és dr. Zsulyevics Antal 
ügyvédek szerepellek.

Az összes 
tan

intézetedben 
használatid*

skoia-könyvek etöirás
szerint

Kaphatód KonyV- és papirt(eresH«d?sétien Szabaddán.
1! M i n d e n  b e v á s á r l ó  m e g l e p ő  c s i n o s  a j á n d é k o t  k a p ! !
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_  A szabadknl daleg) esttlet
elnöksége ezúton hívja fel á társu
lati tagok figyelmét, hogy szeptember 
4-től kezdődőleg a rendes időben a 
városi zenede helyiségében a próbák 
ismét megkezdődnek. Az elnökség a 
tagokat tehát pontos megjelenésre 
kéri.

_1 Táblai értesítő. Fontos újí
tással bővítjük lapunkat a mai szá
munkkal kezdődőleg. A szegedi kir. 
Ítélőtábla felebbviteli tanácsa áltál 
tárgyalásra kitűzött ügyekről szóló 
értesítőt híven és pontosan hetepkint 
közölni fogjuk úgy a jogvédő, mint 
a jogkereső közönség érdekében. A 
kamara kerületébe tartozó ügyvédi kar 
figyelmét különösen felhívjuk — uj 
rovatpnjtpa.

— A főigazgató becsületsértést 
pőre. Platz Bonifác tankerületi fő
igazgató a szegedi járásbíróságnál 
panaszt emelt Reisner Lajos dr. 
ellen, mert hozzáinlézett levelében 
becsületsértő kifejezésekkel illette. 
A pörben az ügyészség képviseli a 
vádat, miután a tankerületi főigaz
gató közhivatalnok.

— A városháza erkélye. Mukics 
Simon országgyűlési képviselő a pol
gármesteri hivatalhoz benyújtott be
adványában kérelmezte, hogy az 
iparos kongresszusra érkező ellenzéki 
képviselők tiszteletére a helybeli 
függetlenségi párt részéről rende
zendő ünnepély alkalmából a polgár- 
mester engedje át a városháza er
kélyét, ahonnan a képviselők beszé
deiket elmondhassák. A polgármester 
a mai tanácsülés elé terjesztette a 
kérelmet, mely fölött a tanács aké- 
pen döntött, hogy mivel a városháza 
politikai célokra át nem engedhető, 
a kérelemnek csakis azon értelem
ben tehet eleget, hogy az ünnepély 
megtartását a piactéren engedélyezi.

— A »Bácsország* legközelebbi 
száma. A vasárnaponként megjelenő 
„ Bácsország“ a mai vasárnap helyett 
a hét szerdáján este jelenik meg, az 
e héten tartandó iparos kongresszus 
miatt. A „Bácsország" ugyanis a kon
gresszus alkalmával mint alkalmi lap 
fog megjelenni, amely a kongresszus 
nevezetesebb vezérféríiait közli. A 
lap ezután következő száma is a 
kongresszus lefolyásáról fog képben 
és Írásban díszes megjelenésben be
számolni.

— A csikódijazás helye. A sza
badkai gazdakör a csikódijazás he
lyének kijelölését kérelmezte a ta
nácsnál. A tanács mai ülésében a 
csikódijazás céljaira a barom vásár
téren a vidékről felhajtott marhák 
részére fentartott helyet engedte ál.

— A VII. köri ovoda. A Magyar, 
utcában épült uj ovoda már telje
sen elkészült és az építési vállalkozó 
jelentést tett a tanácsnak, hogy az 
épület rendeltetésének átadható. A 
tanács az uj ovoda épületét a leg
közelebbi napokban át fogja venni. 
A felszerelést a régi Mucsy-féle óvo
dából viszik át az uj helyiségekbe.

— Utak kavicsozása A külterü
leti utak kavicsozására kötött szer
ződés ez év végével lejárt, ennél
fogva a mérnöki hivatal jelentést 
tett a tanácshoz, hogy a kavicsozá
sokról kellő időben gondoskodva le
gyen. A mai ülésen a mérnöki hi
vatal utasítva lett, hogy a munká
latok folytatásáról aképen gondos
kodjék, hogy amennyiben lehetséges,

ezután az utak jókarban tartását a 
város házilag kezelje.

— Megsemmisített árverés. A 
városi kaszálók bérletére megtartott 
árverések oly kedvezőtlen eredmény
nyel végződtek, hogy a mai tanács
ülés az ár* érést megsemmisítette és 
egyben elhatározta, hogy a mlakai 
kaszálót az I. kerületi tehóncsorda 
legelőjéhez fogják csatolni, mert az 
eddigi legelő kicsinynek bizonyult.

— Névmatryarosltás. Lukacsevics 
Károly zombori lakos családi nevét 
belügyminiszteri engedélylyel „Lu
kács" ra változtatta.

— A legújabb betörés. A Voj- 
nich Gyula dr. és Barta Antal dr. 
lakásaiban elkövetett betörések al
kalmával egyelőre csupán annyit 
lehetett megállapítani, hogy Vojnich 
dr. házánál eredménytelenül jártak 
az eddig ismeretlen tettesek. Most 
azonban, Barta dr. hazaérkezése 
folytán kiderült, hogy itt már ala
posabb munkát végezhettek, mert a 
károsult arról győződött meg, hogy 
egy csomó ékszerét a tolvajok ma
gukkal vitték. Az eltűnt értéktár
gyak a következők: Egy antik brostü 
középen hosszúkás kővel körül ki
sebb kövekkel 200 kor., egy csavart 
arany brostü igazgyöngyei körül 
briliántokkal 120 kor., négy arany 
levélből összeállított brostü igazgyön
gyökkel 70 kor., egy velencei — 
rövid aranylánc igaz gyöngyökkel és 
ugyanilyen brostü 70 kor., egy arany 
férfi melltü 40 kor., egy velencei 
brostü és egy ezüst fogantyus eser
nyő 20 kor., egy ezüst lepke kék 
kövekkel 10 kor. értékben és egy 
revolver.

-  Véres verekedés Radanová
eun. Tegnap délután több radano- 
váci legény mulatott Bende Gyula 
korcsmájában Az ittas társaság csak
hamar összekülönbözött, minek az 
lett a vége, hogy Kálmán Mihály j 
napszámost többen, akiket maga sem 
tud megnevezni, alaposan helyben
hagyták. A több súlyos sebtől vérző 
áldozatot behozták a közkórházba.

— Halálos lórugás. Királyhalmán 
Vásárhelyi István ottani gazda ta
nyáján a tizenkét éves Bánócky Fe
renc béresgyereket egy szilaj ló fejbe 
rugia. A fiú itatni vitte a lovat a 
kúthoz, mikor az állat megsziiajodott 
valamitől és olyan hatalmas erővel' 
rúgta fejbe a kisbérest, hogy aléltan 
terült el a kút mellett. Az orvos ko
ponyacsonttörést konstatált és nem I 
fűz reményt a fiú éleiben inara-j 
dásához. |

— Lólopás. A lókötők úgy lát- í 
szik erősen készülnek a szabadkai 
vásárra. A rendőrséghez néhány 
nap óta egymásután érkeznek a kö
zelben történt — lólopások — 
bejelentései. Ma Dorozsmáról jött 
értesítés, hogy ott Kisapáti Ferenc 
gazda kárára egy két éves pej kan
cát és egy lószerszámot 8')Ó korona 
értékben ismeretlen tettesek ellopták.

— A legjobb gyógyszer. Száz 
és száz belsőleg sínylődő embernek 
adta vissza drága egészségét a Ka
tona-féle növényesszencia-fíuid fölül- 
mulhatatlan gy''gyereje. — Mindenki 
meggyőződhetik erről, aki nincs tisz
tában bajának természetével és 
egyszer megkísérli e megfizethetet
len szer használatát. Már nemcsak 
Szabadkán, de az egész környéken 
ismerik kitűnő hatását s a fluid va

lóságos idegenforgalmat produkál a 
Vili. köri gyógytárban.

— Kecskeméten ez évben volt a 
legnagyobb termés kajszinbarackban. 
Több mint ÖOO.OüO métermázsa ke
rült kifőzésre Kecskeméten. Az első 
Alföldi Gognacgyár Részvénytársaság 
Kecskeméten szeszflnomitógyára által 
üzemben tartott főzdében is hónapo
kon át főzetett a valódi tiszta barack- 
pálinka. A „Barack Híradó" részletesen 
közli a különböző fajok árait.

— Szilágyi és Diskant miskolci 
gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
lamint legújabb „Villám" centrifu
gális bogyozó és zúzógépeire felhív
juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
dők különösen a cég által feltalált 
és készített Kossuth „Kincsem" és 
„Hegyalja" borsajtók, nemkülönben 
a nagyüzemü préseléshez készített 
„Rákocy" „kettős kosaru" sajtók, 
amelyeknél a régi világfából készített 
prése geniálisan egyesítve van a 
modern technika vívmányaival. A 
sajtó felső része acél, alsó része 
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol 
sem érintkezik vasrészekkel, hanem 
csak a fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, ha
nem kisebb darabokban is könnyen 
ki lehet venni. Az 1902. évi egri 
és a pozsonyi II. mezőgazdasági 
országos kiállításon a cég borsajtói 
első díjjal, aranyéremmel lettek ki- 
tüntettve. 1135

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipó, kalap, 
fiú öltönyük, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac. 1082

TÖRVÉNYKEZÉS.
T á b la i  é r te s ítő .

E hót folyamán.
I. POLGÁRI TANÁCS

Dr. Schulek Kálmán kir. it. táblai biró.
3052 Laub István, Vicán II és és t. 157 K. 

82 f és jár. váltóper.
3132 NagybecskereN 'áros „Torontáli helyi

érdekű vasutak r. t.“ szerződés teljesítése 
és jár.

3184 Krmpotics Fábián és Nagy Tekla 
Korilovics Marinka 75 K. 40 f. tőke és j.

3222 Jeszenszky Szilárd Papucsipar-társaság 
R in itz  és fii és tsai közkereseti társaság 
felbontása és j.

3819 „Ujpécsi takarékpénztár r. t.“ cég 
perenkivüli ügye

3820 Ugyaneb en az ügyben felt* rjesztés.
3821 Ugyanebben az ügy -en felterjesztés.

Tóth Aurél kir. it. t blai biró
2946 I. magy ált. biztositó társaság özv. 

Szerdahelyi Zsigmondné és tsai 1732 K. 
74 üli

3257 Raubinger János Schira Mátyás 
45 > K. váltópere

4175 Budai Emil csődügyéből kifolyó utal
ványozási ügyben dr. Bodnár Géza fel
folyamodása.

4194 dr. Terék József csödnyitási ügyében 
hozott elutasító végzés ellen dr. Szivessy 
László fe 1 fu 1 yamodása.

3721 Nagykikindái népbank felszámolásban 
Kocsoba Anna és ts i 97 K. váltóper.

4176 Budai Emil caődügyéből kifolyó szak* 
értődij megállapítása ügyében Rubin Jó 
zsef felfolyamo ása.

Il-ik  POLGÁRI TANÁCS.
Veress Károly k r. it. táblai biró :

3221 Ruga Vaszilka Baldu Vazul házas
sági per.

3231 llicsin Milán Madzsarov Koszána 
házasság per

3262 Szili Viktória Lehocki István ház s- 
sági per.

3263 Késiuárky Béla Eckensberger Ilona 
házas ági per.

3288 Fuhrmau Mária Caalogovits Janó* 
háíaa^tgi per.

3269 M ord Margit Edéi Mihály h zassági p. 
3291 parti Kristóf Ernst Anna hftras-

sági per.
3305 Zsiga István Németh Erzsébet házas

sági per.
3306 Pap József Rigler Márta házassági per. 
3495 Dragin Lyubici M arit/ János Házas

sági per.
Dr. K ecskem ét; Dániel kir. it. táblai biró :
3112 Nagymélykuti Antal s tsa Nagymély- 

kuti Erzsébet és tsai 1133 K.
3114 Vörös Bartus Vörös Anna útszolgalom. 
3148 Tündéres község Mandies pemet^r

és tsai 2009 K. 28 f.
4095 Bugyanács Pantáné és tsa özv. Protics 

Lyuba és t. perében tolihiba kiig.
III-ik POLGÁRI TANÁCS.I ) t I '

Kllmkó Ede kir. it. táblai biró:
3392 Kovács Sztrikó Mátyás és tsai özv. 

Kovács Sztrikó Mátyásné és tsa közös
ség megszüntetése. ’ 4

8407 Lajtay Benjamin és tsai özv. Kisim*
»édi Pálné és tár.-ai végre delet érvény
tele itése.

3204 Özv. Lucu Rozália és Miklós hagya
téki ügye.

3408 Néh. Pléli Jánosné sz. Bischoff Mag
dolna hagyatéki ügye.

3^36 Néhai Grbauusity János hagy.
• 502 Néhai Zábrók Lajosné’ hagy.
3504 Néhai Szekulits Péterné hagy.
4114 Néhai Tresz Márton hagy.
3660 Néh. Mayer Miklós hagy. ügyében

jelentés.
4235 Néh. özv. Bobor Györgyné hagy. 

ügyében jelentés.
Kauyó Lajos Hr. it. táblai biró:

3274 Milanov Tima és tsai tlkvi kiigazítási 
ügye.

3596 Kiajován Péter és tsai Toporcsán 
Julián tlkvi ügy

36 í8 Nagybecskereki takarék és előleg
egylet Nukolics Paja és Milán végrh. 

3753 Sági Anna és tsai Sági S. Rókus
tlkvi ügye.

3606 Petr a Milánkó Kityeszkul Jováu végrh. 
38 <7 Hmvásárhely, Makó, N.-Szt. Miklósi

helyi érdekű vasút kisajátítási ügye.
3849 Dósa Anna Farsang István végrh. 
4147 Horváth Józsefné Pölhe Téré-5 és

tsai végrh
4169 Jánoshalmici takarékpénztár Ceglédi 

Gergely végrh. ügye.
4232 Nagyszebeui földhitelintézet Seehorsch 

Ferenc és neje végrh.
4085 Sajti Gábor Municki Drága és tsa 

tlkvi ügye.
Dr. Raskó István kir. it. táblai biró:

3078 ifj. Eck Mátyás Popov Jóca és tsai 
2400 K. és jár.

3147 Popov Anta Kovacsev Márkusáé és 
tsai zálogjogtörlése és jár.

3455 Berényi Imre és tsai Berényi Zsu
zsanna és tsai számadás megállapítás 
és jár.

Kis B erta lan  kir. it. táblai biró :
3667 Néhai Hemela János örökösei Mocskó 

Jánosné és tsai tulajdonjog bej egy.
3752 Kazinci Albert Kazinci Albertné per- 

feljegyzés.
3761 Vrska János Urbán János zálogjog 

kitörlés '
2783 Jankuleszky György néh. dr. Franki 

Mór. örökösei zálogjogtörlés
3835 Özv Kovács Józsefné kk. Strázl Ro

zália utóöröklésijog kitörlés.

Hajókatasztrófa a Dunán.
A Dunán ma hajnalban szeren

csétlenség történt. Egy kavicscsal 
megrakott uszályhajó eddig meg nem 
állapított okból föl fordult s három 
embert maga alá temetett. Kettőt 
óriási fáradtsággal sikerült megmen
teni, a harmadik azonban nyomta
lanul eltűnt a habokban.

A Fleischmann A. cég Neptun nevű 
uszályvontató hajója tegnap este öt 
kavicscsal megrakott uszálylyal elin
dult Tótfaluból Budapest felé. Ma 
hajnalban négy és öt óra között a 
hajó Újpestre ért. Az újpesti össze
kötő vasúti bid alatt eddig még ki 
nem derített okból a harmaa.k uszály 

'hirtelen sülyedni kezdett.
zz

az egyedül e lism ert k ellem es izii term észetes liasliajtószer. -
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Aops Emil kapitány, mikor erről 
értesítették, azonnal megparancsolta 
hogy forduljanak a part felé. Alig 
hogy az élhajó elkanyarodott, a 
sülyedő uszály hirtelen felfordult s 
magával rántotta a vízbe Varga 
Mihály kormányost, Krivác Károly 
matrózt és a kormányos feleségét, 
született Sándor Juliannát.

A kapitánynak egész lélekjelenlé
tére volt szüksége, hogy egyrészt a 
fuldoklókat megmentse, másrészt pe
dig elejét vegye a további esetleges 
szerencsétlenségnek. Nagy volt ugya
nis a veszély hogy a felfordult és 
rohamosan sülyedő uszály magával 
viszi a többit is.

Hosszú, kínos munka árán végre 
is sikerült a kormányost és Kriva 
csőt megmenteni, Vargáné azonban 
belefulladt a vízbe. A holttestet nem 
találták meg.

SPORT.
A Szabadkai Sport Egylet mű

ködésének tanujelét mutatja a szept. 
9. és 10-iki verseny rendezése. Hogy 
mily előkészületeket végeznek az egy
let athletái, bizonyítja, hogy ma két 
helyen is részt vesznek országos 
versenyeken, úgymint a szegedi és 
aradi egyletek által rendezett verse
nyeken. Reméljük, hogy dicsőséget 
szereznek.

T Á V IR A T O K .
T itokzatos gyűlés.

Tiszole, aug. 2. Titokzatos pap- 
gyülés folyt le augusztus 30-án és 
31-én Tiszolcon. A gyűlésen mintegy 
negyven ág. ev. pap jelent meg az 
ország minden részéből, állítólag bel- 
missziói értekezletre. De a külsősé
gek arra mutatnak, hogy tulajdon
képpen pánszláv gyűlésről volt szó. 
A vendégeket a tiszolci tót kaszinó 
tagjai szállásolták el s tiszteletükre 
tót zeneestét rendeztek. — Délben 
lakoma volt, a melyen a fölszolgáló 
személyzetnek megtiltották a magyar 
beszédet. A gyűlésre meghívták a 
tiszolci presbitérium tagjait, Lányi 
Róbert királyi főmérnököt és Trajtler 
János gyógyszerészt. Feltűnő, hogy 
bár a gyűlésen az ország különböző 
részeiből jelentek meg papok és ta
nítók, Gömörmegyének, sőt a szom
szédos községeknek ág. ev. papsága 
az ülésről elmaradt. A gyűlés alkal
mából tartott tót zene- és daleste 
ürügyül szolgált több ismert tót 
agitátornak, hogy a két napos gyűlé
sen megjelenjék. így résztvett az 
ülésen a turóc-szent-mártoni bank 
igazgatója is.

R ablógyilkos cigányok .
Barcs, szeptember 2. O-krudlaca 

község mellett Bogdán Antal nevű 
oláhcigány és felesége megölték Ka
nalas Péter szomszédjukat, hogy igy 
hozzájussanak Kanalas 400 korona 
vagyonához A holtesttet saját kuny
hójukban ásták el, de a meggyilkolt 
Kanalas 13 éves fia rájött a gyil
kosságra és feljelentést tett a csen
dőrségnél. A csendőrség vallatóra 
fogta Bogdánt, a ki csakhamar beis
merte tettét és a csendőrség felesé
gével együtt letartóztatta és átadta 
az illetékes bíróságnak.

KÖZGAZDASÁG.
A .,Hermes“ Magyar Általános Váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapest, 
heti jelentése a tőzsdeforgalomról 
és a pénzpiacról.

Budapest, szept 2.

A Portsmouthi tárgyalások, melyek 
egész tartamuk alatt a pénzügyi 
körök figyelmét is élénken lekötve 
tartották, sikeres befejezést nyertek. 
A béke létrejötte azonban nem volt 
oly hatással a tőzsdékre, mint ez 
várható lett volna, mivel a béketár
gyalások folyama alatt itt ott f lme
rült kedvezőtlen hírek ellenére is a 
tőzsdék a békeconferentia összehí
vása óta optimista hangulatban voltak 
és a béke megkötésének reménye 
már a tárgyalások menete alatt is 
kifejezésre jutott Mindamellett az 
utóbbi napokban is a külföldi tőzs
déken árfolyamemelkedések állottak 
be, minek oka eltekintve attól, hogy 
a háború következtében beállott 
internationális bonyodalmaktól való 
félelem a háború megszűnésével 
végett ért, az is, hogy a mindkét 
fél részéről felveendő nagy kölcsönök 
ipari megrendelésekre fognak fordit- 
tatni, amiből a járadékot contraháló 
államok és előnyös földrajzi fekvé
sénél fogva elsősorban Németország 
fognak profitálni Ámbár a Magyar- 
országban parlagon heverő nagy 
tőke, valamint sok iparvállalatunk 
— cocurrentiaképessége folytán, — 
tisztult belpolitikai helyzet mel
lett Magyarország is hivatva volna 
arra, hogy a nagy kölcsönök elő
nyeiben részesedjék, mindamellett a 
szerencsétlen belpolitikai helyzet ezt 
megakadályozza, és az általános fel
lendülés Magyarországot nem fogja 
érinteni. Ennek folytán a budapesti 
tőzsde a külföldi tőzsdéken az utóbbi 
időben beállott nagy árfolyamemel
kedés dacára, lanyha h ngulatban 
maradt, és ha a politikai viszonyok 
nem tisztulnak, a kursusok állandó 
s tartós lemorzsolódásával kell szá
molnunk, ha azonban a politikai 
helyzet kedvezőre fordul, úgy biz
tosra vehető, hogy a kedvező inter- 
nátionális viszonyok következtében 
minden téren nagy fellendülés fog 
beállani.

A forgalom mindamellett egyes 
papírokban igen élénk volt: igen 
keresettek voltak a déli vasút részvé
nyek, melyek 9') koronáról 99 ko
ronára emelkedtek.

Rimamurányi vasmű részvények 
is emelkedtek, és a bank részvé
nyekben is javulás állott be.

A lefolyt hét legnevezetesebb ár
folyamváltozásai a következők: au
gusztus 24. augusztus 31. 4%  ma
gyar koronajáradék 96-50—9665, 
Magyar hitelrészvény 7«1—.-7 9 5 . 
25. Rimamurányi vasúti részvény 
552-—.—559-25. Leszámítoló bank 
részvény 474- — .—477-—. Magyar 
jelzáloghitelbank részvény 504-50.— 
507—.

M E N Y  CSAKNUK.
A H Á R E M N Ö .

Irta : Dugovich Imre. 20

— Ha ugyan kiváncsi lesz rá a 
grófnő, felelt Máté, különösen hang
súlyozva a kiváncsi szót.

— Maga javithatlan. Ennyi volt 
Olga felelete s azután a kalandokra 
kiváncsi fiatal úrral kezdett évelődni.

Máté Kálmánnal kezdett beszélni, 
így értek a kastély elé, melybe Kál
mán boldogságát vitte tanyázni.

Hogy hol volt és van még ma is

az a falu, melyben Zorka édes aty
jával és Ivánnal tanitóskodott, hogy 
hol volt és van még ma is az a 
kastély, mely történelmünknek szín
helye volt? Nálunk, a Duna—Tisza 
közén. És ha másutt volna is, ki 
keresné a színhelyét annak, ami 
emberi. Minek kiírni a családneveket 
is ? Hiszen költhetnénk szépen hangzó 
neveket, élőkét is kiírhatnánk, de 
nem ez a fő. Az emberben az em
beri lényeg, akár Kálmánnak, akár 
Istvánnak nevezik magát az embert. 
Igaz, hogy megszoktuk a regények
ben a családok neveit, de a szokás, 
ha szentesit is valamit, még nem 
okvetlenül az igazság maga.

Mikor Kálmán Olga után leugrott 
a kocsiról, Zorka tulipánja a földre 
esett Csak a véletlen volt, hogy nem 
tiporta össze a fonnyadni kezdő 
virágot.

— Kálmán, leesett a tulipán, — 
figyelmeztette Máté.

A boldog férfi hirtelenül lehajolt 
a virágért s ajkaihoz emelte, hogy 
lefújja a port a fonnyadó, fakulni 
kezdő szirmokról. Majd a kezével 
simította végig a szirmokat, mintha 
dédelgetni akarná. Olga már fönt járt 
a lépcsőház előtti terraszon, igy hát 
nem láthatta Kálmán aggodalmas 
gondoskodását.

Talán Zorka is ebben a pillanat
ban szedte le a haját és kebelét 
ékítő tulipánokat s talán a távolérzés, 
melyet ma már egy még ismeretlen 
emberi érzék eddig kipuhatolatlan 
működésének gondolnak az élettan 
búvárai, súgta meg Kálmánnak, hogy 
Zorka tulipánjaival suttog, mert a 
lelkét megtöltő boldogság közé a 
vágy Zorka barátsága után, elegye
dett. Eszébe jutott, hogy ezt a ba
rátságot kívánta kettőjük szerelme 
mellé s hogy e kívánságnak tanúja 
az a tulipán, melyet senkinek sem 
kellett volna megmutatnia. Zsebébe 
rejtette a virágot s szobájába sietett, 
hogy elrejtse mindenki elől.

Folyt. köv.

Felelős szerkesztő:
d u g o v i c h  i  ar k e.

Laptuhíjdauosok : A Z  A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi ós kiadóhivatalt
telefon szám : 62.___  ___ *

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző közhírré 

teszem, hogy a szabadkai városi 
áivaszék 4629/1905. számú határo
zata folytán a szabadkai 9527. számú 
betétben AI. 18345, 183 >1. helyrajzi 
számok alatt felvett 5 hold 717 
négyszögöl szántóból kiskorú Kovács 
Rézsűk Józsefet, Matildot és Vitust 

részben, kiskorú Nagy Kálmánt
7 ö részben és kiskorú Kovács Rézsűk 
Rózát !!/y részben megillető jutalék 
közjegyzői irodámban (Batthyányi 
utcában) folyó évi szeptember hó 
ll-ik napján délelőtt 9 órakor meg
tartandó nyilvános árverésen el fog 
adatni.

A kikiáltási ár lánconkint (láncát 
2000 négyszögöllel számítva) IÜ40 
korona, melyen alul az ingatlanok 
eladatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül hétszáztiz (710) koronát 
az árverés előtt kezeimhez kész
pénzben vagy óvadékképes érték
papírokban letenni.

A vevő tartozik az árverés gyám- 
hatósági jóváhagyásától számított 15 
nap alatt a vételár felét, 30 nap 
alatt a vételár másik felét a kisko 
ruak részére Szabadka város árva
pénztárába készpénzben beszállítani. 
A letett bánatpénz az első vételár 
részletbe számittatilr be.

I Vevő birtokba az árverés jogerős 
1 jóváhagyása napján lép. 
j Az árverési vételből származó ösz- 
! szes költségek vevőt terhelik.

Kelt Szabadkán, 1905. évi au" 
hó 28. napján. °

Dr. Flatt Victor
1170 kir. közjegyző.

iI

k e r th e ly is é g é b e u  1171

C sen g i Jan i
la in b u r n z e n e k a r a

zeneestéiyt
zz : ta r t . —— -----

P é n z !
Törlesztéses

K észp én zes  Hö’csönt
3‘ 2, 4 és 4’/2o/o alupon földbir
tokra, jövedelmező bérházakra 
1., I l ,  III. helyen, 15-től 70 évig 
törleszthető, — remélendő gabona-, 
gyapjutermésre előleget, személy
hitelt nyújt gazdáknak, tlszviselök- 
nek, katonatiszteknek, kereske
dőknek; előleg mindennemű érték
papírokra gyorsan eszközöltetnek.
H O I I M A X  J A K

bankbizományi irodája 
Budapest, Teréz körút 1/A.

Képviselők kerestetnek.

A K

111. 8.
1152

Két deák
e g y  szerb  ú r i c sa ló d n á l

te l j  es e llá tá s ra
felvétetik. — Czime lapunk kiadó- 

hivatalában. ti25

Vl. kör, Harmath-utea
egy nagykiterjedésii utcára néző

h á z
Cim a kiadóhivatalban. H63

Csinosan bebntorozott
k ü lö n  b e já ra tú

szoba kiadó.
Tudakozódhatni 1165 

Reiner Mór bútorkereskedőnél Deák-u

LAKÓHÁZ
Bognár- és Lakatos-utca sarkán, 

k ö z e l a  v a sú th o z ,

Bővebb felvilágosítást ad:
# r. Weisz Jénő, BgyVéd.

1167 (Batthyányi-utca.)




