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Szabadka finnepe.
Holnapután csütörtökön ér

keznek Szabadkára az ország 
iparosainak nagy része. Velük 
jönnek az ország nagyjai, nem 
csak azért, hogy kimutassák 
érdeklődésüket az iparosok küz
delmei iránt, hanem  azért is, 
hogy részt vegyenek abban a 
nagy munkában, mely hivatva 
van ugyan az iparosok helyze
tén javítani, de csak azért, hogy 
igy a magyar állam ezen fontos 
közgazdasági tényezője fontos
ságához mérten tölthesse be 
hivatását és az államnak oly 
jövedelmi forrást legyen képes 
biztosítani, amely jövedelmi 
forrásra az állam még a leg
nagyobb megrázkódtatások kö
zepette is biztosan számíthat.

A hatóság, az iparosság maga 
m indent megtesz, hogy a haza 
üdvének munkálására váro
sunkba sereglőknek megmutassa, 
hogy m unkájuknak nagy fon 
tosságánál fogva megtiszteltetés
nek érzi, hogy e várost válasz
tották tanácskozásaiknak szín
helyévé. Megtesznek mindent, 
hogy a komoly munka után 
az igazi magyar vendégszere
tetben üdülést találjanak és e 
példátlan vendégszeretetnek ked
ves emlékét vigyék városunk 
falai közül otthonukba.

Azt hisszük azonban, hogy 
a hatóságot és iparosságot e 
nagy munkájában segíteni fogja 
Szabadka összlakossága. Sza
badka minden egyes lakosa ki 
fogja mutatni, hogy az iparosok 
három napi hazatias m unkájá
nak fontosságát tudja és épen 
ezért mindent elkövet, hogy 
városunkban tartózkodásukat fe
ledhetetlenné tegyék.

Megteszi ezt városunk lakos
sága már csak azért is, hogy 
ezeken a napokon városunkban 
időző nemzetképviselöknek be
bizonyítsa, hogy a haza üdvéért 
munkálkodókat mindeneknél na
gyobbra becsüli.
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Épen ezért kérjük a helyi 
iparosság és végrehajtó bizott
ság nevében is Szabadka lakos
ságát, hogy házaikra tűzzék ki 
a magyar nemzeti lobogót. Tűz
zék már ki csütörtökön, mert 
csütörtökön este érkeznek váro
sunkba a gyűlés elnökségének 
vezetése mellett Kossuth Ferenc 
Apponyi Albert, Zichy Jenő, 
Szappanos István, Hock János 
és hazánk több országgyűlési 
képviselője, akiket, mint m ár 
ismeretes, Biró Károly dr. pol
gármester üdvözlése után a 
helybeli függetlenségi párt is 
üdvözölni fog, s tiszteletükre 
még az nap este fáklyás m ene
tet is rendez.

Ezeken az ünnepnapokon te
hát Szabadkát ezer meg ezer 
nemzeti zászlónak ke 1 díszí
tenie.

A kongresszus ügyére vonat
kozólag a következő újabb hí
reket közöljük :

*
Kossuth Fcienctöí ma kát távirat 

érkezett Szabadkára. A két távirat 
a következő:

„Dr. Reisner Lajos ügyvéd
Szabadka.

Csütörtökön délután három órai 
gyorsvonattal indulok, este 6 órakor 
érkéz jm Szabadkára kongresszusra, 
másnap este visszautazom.

Kossuth. “
«Dr. Bolits József, Szabadka.
Szabadkai Sport-Egylet verse

nyeinek védnökségét örömmel fo
gadom el. Kossuth.*
Felkéretnek a helyi százas bizott

ság tagjai, hogy a jelvények, igazol-

8 órától déli 1 í óráig, délután 2 
órától 5 óráig, csütörtökön délelőtt 
8 órától 5 óráig az ipartestület iro
dájában jelentkezzenek. Ugyanitt át-
vehetik úgy a város ebédjére szóló) lékos úgy tekintetik, mintha nem
jegyeket 7 korona, mint az ipartes
tületi ebédre szóló jegyeket 3 kor. 
20 fillér befizetése ellenében.

A város ebédjén a megbízottakon 
kívül csak a százas bizottság tagjai 
vehetnek részt.

Az ipartestület ebédjén résztvehet 
minden iparos is.

Az ismerkedési estély csütörtökön 
este a Bárány-szállodában lesz.

Ugyanezen nap este a megérke
zéskor a szabadkai nők átadják a 
pályaudvar előtt Kossuth Ferencnek 
a függetlenségi párt részére készített 
zászlót.

Ugyancsak csütörtökön este a 
függetlenségi párt fáklyásmenetet ren
dez a kongresszusra érkező függet
lenségi párti országgyűlési képviselők 
tiszteletére.

Az érkező vendégek nyomatott 
névjegyzéke és szállásaik mutatója 
holnap, szerdán délelőttől fogva át
vehető az ipartestület irodájában.

A karzatra szóló jegyek szerdától 
kezdve Reisner Lajos dr. ügyvédi 
irodájában vehetők át. A karzatra 
minden alkalommal csakis nők bo
csáttatnak.

* **
■ Felkérem a függetlenségi párt ré
szére készített zászló bizottsági tagjait, 
szíveskedjenek f. hó 7-én csütörtökön 
d. e. II órakor a Hermann Frigyes 
Kussuth utcai cukrászdájában a 
zászlóátadás módozatainak megbe
szélése végett megjelenni.

A zászló özv. Hoffmann Mihályné 
Kossuth utcai butorraktárának kira
katában szerdán d. u. 6 órától kezdve 
lesz közszemlére kitéve.

Szabadka, 1$ '03. szeptember 5.
Dr. Reisner Laiosné.

A behivójegyek kézbesítése.
A honvédelmi miniszternek a b e -1 

hivójegyek kézbesítésére vonatkozó' 
rendelete nagyon sok félreértésre és 
magyarázgatásokra adott alkalmat. 
A rendelet ugyanis tulajdonképen a 
törvényhatóságoknak ama határozata 
ellen irányult, mely szerint az egyes 
törvényhatóságok megtagadták a be- 
hivójegyek kézbesítését. Ennélfogva 
elrendelte a honvédelmi miniszter, 
hogy a behivójegyeket ezentúl postai 
utón kézbesítsék és abban az eset-

ványok átvétele végett szerdán reggel | ben, ha a kézbesítés bármely okból
meghiusulna, a behivójegyeket a 
csendőrkaszárnyákban függeszszék ki. 
Rizonyos idő letelte után pedig a 
behívott, de nem jelentkező tarta-

engedelmeskednék a behívásnak.
E rendelettel azonban beállott az

az anomália, hogy a miniszter tör
vényhatóságokra is hátrányokat rótt 
a kötelező póstai kézbesítés elren
delésével, a melyek a kézbesítést 
nem tagadták meg. Ennek az orvos
lása céljából, több törvényhatóság 
kérelmére a honvédelmi miniszter 
újabb rendeletet adott ki az összes

törvényhatóságokhoz, a mely ren
delet a következőkép hangzik:

• Miután több törvényhatóság 
azon kérelemmel járult hozzám, 
hogy a tartalékos és póttartalékos 
katonák és honvédek behívásánál 
a behívó kézbesítése körül a véd
erőtörvény utasítás szerint régi 
eljárás követtessék, — értesítem a 
törvényhatóságot, miszerint a ki
egészítő parancsnokságoknak meg
engedtetett, hogy a jövőben a pósta 
utján való kézbesítés mellett, az 
említett utasítás szerinti régi el
járást is követhessék.

Budapest, 1905. szept. hó 2.
B ihar Ferencz

honvédelmi miniszter.4 
A honvédelmi miniszter e legújabb

rendelete ma érkezett le Szabadka 
törvényhatóságához.

A helyzet.
— V ezlrlö bizottsági ülés. —

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, 1995. szept. 5.

Az egész politikai világ figyelme a 
vezérlő-bizottság mai ülése felé irá
nyul, minthogy kétségtelenül döntő 
szerepe van a szokatlanul felhalmo
zódott eseményekkel szemben. Kü
lönös fontossága van annak az állás
foglalásnak, melyet a szövetkezett 
ellenzék vezérkara a mind népsze
rűbbé váló kormányakcióval szem
ben követni szándékozik. Erre nézve 
a koalició kebelében igen eltérőek a 
vélemények s a vezérlő-bizottság 
dönlését éppen ezért igen heves vita 
előzi meg.

A már napok óta rendkívül nagy 
fontosságúnak hirdetett vezérlőbizott- 
sági ülés ma délelőtt tiz órakor kez
dődött a függetlenségi párt tanácskozó 
termében. Megjelent ottan a vezérlő
bizottsági tagok túlnyomó része. — 
Nevezetesen Kossuth Ferenc elnök • 
lete alatt részt vettek az ülésen a 
következők: Andrássy Gyula gróf, 
Apponyi Albert gróf, Bánffy Dezső 
báró, Zichy Aladár gróf, Darányi 
Ignác, Tóth János, Zichy Jenő gróf, 
Kaas Ivói báró, Batthányi Tivadar 
gróf, Sághy Gyula, Szederkényi Nán
dor, Polónyi Géza, Rakovszky István, 
Holló Lajos, Hock János és Vázsonyi 
Vilmos. Nem jelentek meg a bízott-
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ság ülésén: Komjáthy Béla, Ugrón 
Gábor, Eötvös Károly és Barabás

Az ülés tíz órakor kezdődött.
Kossuth Ferenc megnyitó bészé- 

dében vázolta az általános politikai 
helyzetet. Hangsúlyozta, hogy az 
aktuális kérdések igen nagy számban 
halmozódtak fel s a koalíció akció
jával szemben veszedelmes módon 
torlódnak, úgy hogy igen bölcs kö
rültekintésre van szükség, hogy a 
követendő állásfoglalással sikerüljön 
egyrészt igazolni a szövetkezett el
lenzék viselkedését, másrészt pedig 
megnyugtatni a módfölött felizgatott 
közvéleményt.

Ezután igen hosszú vita indult, 
amelynek során az összes aktuális 
kérdések felmerültek. Déli 12 óráig 
még csak Batlhányi Tivadar gróf, 
Sághy Gyula és Polcnyi Géza szó
lották és mind a hárman — hir 
szerint újabb momentumokat ve
tettek fel.

A bizottság ülésének részleteit 
természetesen diszkrécióban tartják.

Az ülés folyamán igen sok füg
getlenségi képviselő jött a clubba 
és élénken vitatkoztak a helyzetről 
legtöbben azon az állásponton voltak, 
hogy a koalíciónak állást kell fog 
lalnia a választázi jog mellett, de 
vannak a függetlenségi párton 
olyanok, akik határozott elvi ellen
ségei a választási jog kiterjeszté
sének. A klubban némelyek tudni 
vélték, hogy a vezérlőbizottság ülé
sén igen heves összeütközés lesz a 
diszidensekkel, akik eddig tudvale
vőleg uralták a helyzetet. Ezzel szem
ben mások azt mondják, hogy a 
Bánffy lakásán végbement tegnapi' 
tanácskozáson mindent előre meg
állapítottak, sőt már az elfogadandó 
határozatok is készen állanak.

A korm ány vad alá 
helyezve.

A vezérbizottság hosszas tanács
kozás után a kormány vád alá he
lyezése tárgyában a következő hatá
rozatot hozta:

Szövetkezett ellenzék vezérbizott- 
sága megbotránkozással látja, hogy 
népgyüléseken nyílt vagy hallgatag 
hatósági fedezet mellett tanácskozá
sok folynak a parlament tanácskozási 
és törvényhozási szabadságának eset
leges megakadályozásáról. Mivel ha
zánkban a parlament tanácskozási és 
törvényhozási szabadságát minden tá
madással szemben élőtörvények biz
tosítják, nem tartotta szükségesnek a 
vezérbizottság e kérdéssel bővebben 
foglalkozni.

Egyhangúlag elhatározta a vezérbi
zottság, hogy a jelenlegi kormány 
vád alá helyezését fogja ajánlani a 
szövetkezett baloldalnak és a vád 
alá helyezés indítványának megszer

kesztésére albizotts&ot küld ki. Tag
jai Apponyi, Bánffy, Darányi, Zichy 
Aladár, Polónyi, Holló, Vázsonyi.

Ezzel a délelőtti ülést d. u. fél 2 
órakor berekesztették és elhatároz
ták, hogy délután újból összeülnek 
és ezen ülésen határoznak az álta
lános választói jog felelt.

Fejérváry nyilatkozata.
Fejérvári Géza b. miniszterelnök

től megkérdezték, hogy a Justh Gyula 
képviselőházi elnök által Battonyán 
a kormány tagjairól állítólag tett 
nyilatkozatra szándékozik-e reagálni.

A miniszterelnök erre, mint a 
„Búd. Tud.“ értesül, következőleg 
nyilatkozott:

— Már junius havában kijelentet
tem a magam és minisztertársaim 
nevében épen Justh Gyula előtt, hogy 
az összes ellenzéken nincs ember, 
őt is beleértve, ki bármi támadással 
képes volna minket önérzetünkben, 
becsületünkben és kötelességünk tel
jesítésében legtávolabbról is érinteni.

Justh Gyula Házelnöknek Batto
nyán — a lapok szerint — legutóbb 
ebéd utáni pezcgős hangulatban tett 
nyilatkozatával szemben csakis em
lített kijelentésemre hivatkozom.

** *
Több lapnak közös forrásból me

rített az a hire, mely szerint a kor
mány az ország pénzügyi helyzetére 
vonatkozó értekezlet megtartásának 
gondolatával foglalkoznék, a Búd. 
Tud.-nak illetékes helyről eredő ér
tesülése szerint nem egyéb önkényes 
koholmánynál.

A kolera.
Berlin, szeptember 5.

A Lokalanzeiger jelenti, hogy Po
roszországban szeptember 4-éig hi
vatalosan 70 koleramegbetegedést és 
27 halálesetet állapítottak meg.

Posen, szepl. 5.
A kormány Posenben az összes 

vásárokat és templomszentelési ün
nepélyeket eltiltotta, mert tekintettel 

. a koleravészre, lehetőleg meg kell 
■ akadályozni, hogy egy helyen nagy 
embertömegek gyűljenek össze. A 
papság nem akarja ezt a tilalmat a 
templomokban kihirdetni.

Marienburg, szept. 5.
A német Ostmark-Verein itt ter

vezett ünnepét a kolera miatt eltil
tották, Ugyanezen indokolással egy 
lengyel részről tervezett ünnepséget is 
betiltottak. Kulenban tegnap annak 
a tutajosnénak, aki múlt hó 18-án 
halt meg kolerában, a hatéves fia is 
meghalt. A kormány elrendelte, hogy 
a Visztula folyó mentén kantinokat 
állítsanak fel, melyekben a tutajosok 
élelmiszert kaphatnak.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeani. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesfileti gylllés Szabadkán.

—- Közjegyzők Szabadkán. A
szegedi közjegyzői kamara kerületébe 
tartozó közjegyzők időközönként 
szokták a kamarai kerület nagyobb 
városaiban közgyűlésüket megtartani. 
A kamara elnöksége ma átiratilag 
értesítette kir. törvényszékünk el
nökét, hogy a kamara legközelebbi 
közgyűlését szeptember hó 16-án 
Szabadkán fogja megtartani, mely 
alkalomra a törvényszék főtárgyalási 
termének átengedését kéri. A köz
gyűlésen a kamarához tartozó váro
sokból huszonnégy közjegyző fog • 
részt venni.

— Szabadságon. Létmányi Mik
lós városi házi pénztári ellenőr szép-I 
tember 16 tói kezdődőleg négy heti 
szabadságot kapott.

— Pusztaszer — országos bu- 
csujáróhely. Két év múlva, 1907-ben 
lesz ezer esztendeje, hogy a hon
alapító vezér, kinek szobra a szeri 
pusztán hirdeti a magyarok kegyele
tét, meghalt. Nincs állam, nincs 
nemzet a világon, mely megalapítója 
halálának ezeréves fordulóját ünne
pelhetné. Ez a kegyelet csak nekünk, 
magyaroknak adatott meg. A tegnapi 
pusztaszeri ünnepen hangzott el a 
hazafias indítvány, hogy Árpád apánk 
halálának ezeréves fordulóját orszá
gos ünneppé avassuk. A nevezetes 
és a világtörténelemben egyedül álló 
évforduló a szeri pusztára fogja szó
lítani a magyar országgyűlés mind
két házát, a vármegyéket s a magyar 
nemzet millióit, kik együttes erővel 
megfogják vetni a néhai szermonos- I 

i tori apátság romjain építendő anya-! 
szentegyház alapját, valamint azt, 
hogy a pusztaszeri rónának egy ha
talmas területe átalakittassék a ina-j 
gyár nemzet bucsujáró helyének ■ 

I megfelelő teleppé. Az eszme szép és ' 
magasztos s nincs is kétség aziránt, j 
hogy a szeri puszta hovatovább 
bucsujáró helye lesz Árpád vezér 
ivadékainak.

— Szabadkaiak, m int szegedi 
földesurak. A földtehermentesités 
előmunkálatául szolgáló statisztikai 
lapokat Szeged város pénzügyi osz
tálya már elkészítette. A statisztiká
ból bennünket kiváltképen azon kö
rülmény érdekel, hogy a negyven- 
nyolc száz holdon fölüli szegedi 
földbirtokos között Szeged városa 
után első helyen szabadkai ember, 
néhai Magyar György neve szerepel, 
mint 462 hold szegedi föld tulajdo
nosáé A hetedik helyen Törley Gyula 
227 hold szegedi föld tulajdonosaként 
van feltüntetve. A többi negyvenhat 
birtokos valamennyi szegedi lakos.

— Bíróság a nemzeti el! e átál
lás ellen. Kolozsvárról Írják, hogy 
az ottani király ítélőtábla felülvizs
gálati tanácsa arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a le nem rótt 
bélyegek a költségek megállapításá
nál figyelembe nem veendők, meg 
nem állapithatók és az ügyvédi 
költségekből ezt az összeget leüli. 
Kolozsvárott nagy felháborodást kelt

ez az eljárás amelylyel a tábla arra 
akarja kónyszeriteni az ügyvédi kart, 
hogy az alkotmányellenes kormányt 
támogassa.

— Az ögjes detektívek. A város
házára járóknak ma különösen fel
tűnt a városháza udvarán tartózkodó 
urias megjelenésű egyén. Hosszu- 
száru pipával a szájában, méltóság- 
teljesen sétálgatott a különös megje
lenésű vendég, aki a polgári rend
őrök éberségének „köszönhette" a 
marasztaló vendéglátást. Országos hir- 
hidtségü zsebtolvajt ismertek fel 
benne a fényképnyilvántartás révén 
s a vásár tartamára elkülönítették, 
hogy a vásáros forgalom megszűné
séig procul negotiis tölthesse idejét. 
Holnap illetőségi helyére loloncolják.

— Feleséggyilkos. Boros András 
némedi lakos már régebb idő óta 
nem a legjobb viszonyban élt a fe
leségével. Különösen azért volt köz
tük egyenetlenség, mert igen félté
keny volt a feleségére. Végre mikor 
már napirenden volt köztük a civó- 
dás, az asszony nem tűrte tovább, 
hanem olt hagyta férjét és átment 
szüleihez lakni. Boros egyideig csak 
tűrte ezt a kényszerözvegységet, mig 
egyszer csak javulást tökéit el ma
gában és megindult, hogy feleségét 
visszatérésre bírja. Felesége azonban 
ismerte férje természetét, tudta, hogy 
a sok szép szó csak ígéret marad, 
nem hajlott Boros kérelmére s több
szöri felkeresés után sem tért vissza 
hozzá. A házsartos férj végre meg
unta a sok kérlelést, egyebet eszelt 
ki. Vasárnap reggel végre is hajtotta 
tervét. Korán reggel elment feleségé
hez egy ácsszekercével. Borosné még 
az ágyban volt. A férj ismételten 
kérte a visszatérésre, de mert az 
asszony fhajthatatlan maradt, a férj 
a szekercével fejbevágta s otthagyta. 
Az asszony néhány óra múlva ma
gához tért, elmondta az esetet szü
leinek s aztán rövid kínlódás után 
meghalt. A feleséggyilkost elfogták.

— Tolvaj a teherpályaudvaron.
Ma délelőtt a vasúti teherpálya
udvaron tetten érték Ditelian János 
bácsbokodi lakost, amint az egyik 
teherkocsiból 15 darab marhakötelet 
ellopott. Az idegen tolvajt a rend
őrség vette pártfogása alá.

— Feltört szövetkezeti bolt. 
Aradról táviratozzák rendőrségünk
nek, hogy tegnap este ott is bolt
betörők jártak. Az eddig ismeretlen 
tettesek tegnap délben, mialatt az 
üzlet zárva volt, 12 és 2 óra között 
feltörték az aradi cipészszövetkezet 
bolthelyiségét és onnan 82 korona 
készpénzt továbbá 18 pár cipőt el
loptak. A megugrott betörők állí
tólag erre vették volna utjokat.

— Elveszett három darab arany 
brostü kék türkisz kövekkel. A ká
rosult kéri a becsületes megtalálót, 
hogy az elveszett értéktárgyakat a 
rendőrségnél adja át.

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

Az összes 
tan-

intízetckbfn
használandó

előírás
szerint

KaphatóK KőnyV- és papirlferesHedésében Szabadkán.
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  I I
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Innen-onnan.
A deszki bírónak a minap ugyan

csak megfájdult a feje. Egy falubeli 
gazdálkodó jelentette neki, hogy az 
éjjel az egyik sertés kimúlt, még 
pedig igen furcsa körülmények kö
zött. A biró mindjárt rosszat sejtett 
és legott arra gondolt, hogy sertés
vész veszélye kódorog a határon. 
Hivatta sebtében az esküdtet:

— Komám, baj van.
— Vájjon?
— Táncos Vendel malaca meg

döglött.
— Az én házamnál is megesett, 

biró megijedt és nyargalt a 
saját sertésoljához, amelyben egy 
szelíd malac szintén az utolsót rúgta. 
A biró bujában a faluházára ment 
s a szolgabirónak jelentést teendő a 
veszedelemről, ilyen Írásos levelet
menesztett a járási székhelyre:

Általam jelentetik, hogy a falu
ban három sörtvés véleményes 
tünemény között elhalálozott.
Ami annyit akart jelenteni, hogy

a sertések a veszedelmes sertésvész 
tünetei között pusztultak el.

** *
Lőrinc: Mi különbség van egy sors

jegy és egy elázott alkoholista között ?
Tóni: ?
Lőrinc: A sorsjegyet előbb húzzák 

ki, azután nyer, az alkoholista pedig 
előbb nyel, azután húzzák ki.

** *
Lőrinc: Olvastad, hogy Berlinben 

megtiltották a sörözést a hivatalok
ban ?

Tóni: Nálunk ez fölösleges, meg 
tudjuk mi azt inni a korcsmában is.

1905. szeptember 6 .________

SZÍNHÁZ.
Egy szinészpár életéből.
A szabadkai szinházjárő közönség 

két kedvencéről szól az alábbi meg
ható kis történet. A szinészpár ak
koriban még férj és feleség voltak s 
a társulattól való távozásuk után bon
tották fel az életközösséget.

Szigethy Andor virágvasárnap óta 
van Küvessynél. Körülbelül két hét 
előtt jutott nyilvánosságra, hogy Kö 
vessy szubrett primadonnának Kál- 
lay Jolánt szerződtette a társulathoz. 
Kállay Jolán pedig Szigethy felesége 
volt. Szigethy nem akart itt felesé
gével találkozni, azért bontotta föl 
Kövessyvel szerződését és jövője koc
káztatásával szerződött Szalkayhoz. 
Azonban ezzel sem ért célt, mert 
mielőtt távozhatott volna, már Nagy- 
Kanizsára érkezett Kállay és még egy 
héten át kellett játszaniok. Ami pedig 
az egész dolognak A natol France-os 
finom zománcot ad, az az, hogy férj 
és feleség nem haragszanak egymásra 
— sőt! Es ennek dacára válniok kell. 
Ilyen apró finomságok szövik az élet 
tragédiáit.

Tehát tegnapelőtt búcsúzott Szi
gethy a közönségtől és — még vala
kitől. Egész este levert és sápadt 
volt. Akik tudták a tudnivalókat, ér
deklődve várták Szigethy jelenetét a 
harmadik felvonásban. Kállay Jolán 
már visszautasította a francia király
leány kezét és kincseit és készült 
haza szerelmntes Iluskájához. Ünnepi 
csendben ekkor lépett be Bagó (Szi
gethy). Reszkető hangon, csupa ér
zéssel danolni kezdte nótáját a ró
zsaszálról — és az örök, sirontuli, 
hűséges szerelemről. Soha szebben 
nem énekelte e dalt; nagy hatása 
volt — valaki nagyon sirt, zokogott 
a színpad kellő közepén. Kállay Jolán 
könyzáporban állt ott és Szigethynek 
is el-elcsuklolt a hangja. Végre át

adta volt feleségének a rózsa-rózsa, 
rózsaszálat, a síron túl is tartó örök 
hűség szimbólumát és zokogva bo
rultak egymás nyakába. A közönség 
hatalmas tapsorkánban tört ki, ün
nepelte a válni akarókat és — talán 
egy „h°gy voh“ Í3 hangzott el a kar
zatról. Pedig ez egyszer nem színjá
tékot müveitek a deszkákon. Azután 
Szigethynek egy embernagyságu, vi
rágokból készült lantot nyújtottak lel 
ezzel a felírással: „A legkedvesebb 
Bagónak, Szigethy Andornak, Nagy
kanizsa, 1905. szept. l . “ Hogy ki ad
hatta fel a lantot, azt nem tudjuk 
— csupán sejteni lehet.

TÁVIRATO K .
A békeszerződés pouljai.
Pária, szept. 5. A Matin kijelenti 

hogy egy portsmouthi jelentés alapján 
körvonalazhatja — az orosz-japán 
békeszerződés pontjait. A szerződés 
bevezetése a békekövetek kinevezé
séről emlékezik meg és azután kons
tatálja a köztük létrejött megegyezést. 
Az 1. pont a béke helyreállítását és 
Japán között létrejött megegyezést 
konstatálja. A 2. pontban Oroszor
szág elismeri túlnyomó érdekét Ko
reában. A 3. pont Mandsuria egyidejű 
kiürítését-mondja ki. 4. Oroszország
nak Liaotung félszigetén gyakorolt 
jogait átengedi Japánnak. 5. Mand- 
suriában minden nemzetet kereske
delmi egyenjogúság illet. A 6. pont 
a mandsuriai vasút felosztásáról szól. 
7. Oroszország és Japán kötelesek 
a kuancsengi vasúti összeköttetést 
kiépíteni. 8 Mind a két vasúti vonal úgy 
tartandó üzemben, hogy a forgalom 
ne akadályoztassák. 9. Oroszország 
átadja Szachalin szigetének az 50-ik 
szélességi fokig terjedő részét. A la 
perouzei és a tartári tengerszoros 
hajóközlekedésre szabad marad. A 10. 
pont a Szachalin szipetén lévő orosz 
telepesek jogait írja körül, akik meg
tartják nemzetiségüket. A 11. pont 
halászati jogokat biztosit Japánnak. 
12. Oroszország és Japán a kereske
delmi szerződést a legtöbb kedvez
mény elve alapján megújítják. A 13. 
pont a hadifoglyokról és azok eltar
tási költségeinek megfizetéséről in
tézkedik. 14. A szerződés .francia és 
angol nyelvű s kétség esetén a fran
cia irányadó. 15. A szerződés 5ü na
pon belül ratifikálandó.

Az első függelék kimondta, hogy 
Mandzsúria mindkét részről 18 hó
napon belül kiürítendő. Mind a két 
hatalom 15 katonát hagyhat vissza 
kilométerenként a vasút őrzésére.

A második függelék szerint egy 
külön bizottság fogja megállapítani 
a határokat Szachalin szigetén.

Az orosz forradalom .
Pétervár, szept. 5. Moszkvában 

az egyesületek központi 'szövetségé
nek tagjai j kongresszusra gyűltek 
össze. A főkormányzó Pétervárra táv
iratozott Trepovnak miheztartási uta
sításokért, mire Trepov a kongresszus 
azonnali bezárását rendelte el és 
meghagyta a kormányzónak, hogy 
minden gyülekezést akadályozzon 
meg, az ellenszegülőket pedig tartóz
tassa le.

Vasúti katasztrófa.
London, szept. 5. Tegnap reggel 

a londoni Liverpool Street állomás
ról egy gyorsvonat indult ki fél 9 
órakor Cromer felé. Fél órával az
után a vonat Witcham állomás 

I közelében, Chelmsford mellett ki

ugrott a vágányból és a mozdony 
az első három kocsival nekiment az
indóháznak, melynek falai beestek.
A vonat utolsó kocsija a gazométert 
tartalmazta, mely felrobbant, a kocsi 
meggyuladt és a kocsiban levő sze
mélyzet elégett. Húsz ember vesz
tette életét s 50-re rug a súlyosan 
sebesültek száma. Csak egy órával a 
szerencsétlenség után érkezett meg 
egy segélyvonat orvosokkal és be
tegápolókkal.
500.000 aláirásos kérvény.

Budapest, szept. 5. A magyaror
szági újjászervezett szociáldemokrata 
párt hónapokkal ezelőtt egy kérvényre 
aláírások gyűjtését kezdte meg, a 
melyet az általános titkos választójog 
törvénybe iktatása érdekében a 
képviselőház elé terjeszt. A párt 
óriási agitációjának eredményekép az 
ország 2000-nél több községből eddig 
409.000 aláírás gyűlt egybe A párt
vezetőség tegnap tartott ülésén el
határozta, hogy szept. 15-éig még 
50.000 aláírást gyűjt és felszólítja 
Mezőfi Vilmos orsz. képviselőt, hogy 
az igy összesen fél millió aláírással 
ellátott kérvényeket a képviselőház 
elé terjessze. A képviselő vállalkozott 
is erre és szept. 15-én a képviselő
ház nyílt ülésén az 500.000 aláirásos 
kérvényt a ház asztalára leteszi.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Bácskai pénzham isítók.
Rendkívüli nagyarányú bünpör 

tárgyalása kezdődött meg tegnapelőtt 
a szegedi törvényszéken. A délvidéken 
egyébb bűnök mellett nagyban grasz- 
szál a pénzhamisítás és hol egyik, 
hol másik faluban egész pénzgyártó 
szövetkezetek ütik föl a fejüket 
melyek teljesen elárasztják az egész 
vidéfet hamisítványaikkal. Ma egy 
módfelett kiterjedi, a Bácska több 
falujában és Újvidéken működő szö
vetkezet vonult be a bírák elé. A 
bűnrészesek igen nagy része nem 
volt ugyan kipuhatolható, de még 
igy is 34 vádlott szerepelt a törvé
nyes ügyben.

A főbünös Englert Ferenc aki, 
hasonló cselekedetekért már egyszer 
6 és fél évet ült Illaván. Alig hogy 
kiszabadult, hazament és újra hozzá
fogott az ugylátszik jól jövedelmező 
mesterséghez. Sorra járta a délvidéki 
falvakat és mindenféle uton-módon 
rábírta a tudatlan népet hogy nála 
megrendeléseket tegyen Ilyen mó
don négy év alatt 40—400 koronán
k a t tekintélyes özszeget gyűjtött 
községekben össze. Műhelyét hol 
egyik, hol másik gazdánál tar
totta, akiket ezzel szintén bűnrésze
seivé tette. A főcinkos Petár újvi
déki fotográfus volt aki igen jó 
áron szállította a bankófolografálás- 
hoz szükséges eszközöket és szere
ket. Ezeken kívül felbujtással vádoltat- 
nak mindazok, akik Englertnél pén
zért megrendeléseket teLtek, inig egy 
sereg gazda mint bűnsegéd szerepel 
a hosszú vádlisztában.

A tárgyalás előreláthatóan napokig 
fog elhúzódni.

A  H Á R E M N Ó .
Irta : Dugovich Imre. 22

Ez a beszélgetés Kálmánék fogadó
termében folyt. Kálmán és Olga már 
két éve férj és feleség voltak.

dzsidás főhadnagy Olga tantejának 
távoli rokona volt s most Kálmánék-
nál volt látogatóban. Olga utolsó 
szavaira a kedvetlenség kifejezése 
jelent meg az arcán.

— Tudja grófnő, hogy nem vá
gyom, soha sem vágytam arra, hogy 
a kedvemért szólaljanak meg a nők. 
Volt valaki akinek a részéről ez 
nekem végtelen boldogságot hirdetett 
volna, de . .  .

— De ez már régen volt, talán 
nem is volt igaz, szakította meg a 
főhadnagy szavait Olga. És ha Zorka 
nem érdekelné, egy érdekes ember
rel ismerkedhetik majd meg: Máté 
bátyánkkal, Kálmánnak rokona.

— Úgy látszik, hogy csupa érdé 
kességek veszik körül a grófnőt.

— Jobb kedélyt, jobb humort, 
mint az Övét, még nem ismertem. 
Ha úgy Untam magamat, elküldtem 
érte s két hétig nem kerültünk ki a 
kacagásból.

Az utolsó szónál lépett be Kálmán, 
akit a boldogság mintha még daliá- 
sabbá izmosabbá, szebbé varázsolt 
volna. Az ajkán a boldogság moso
lyával sietett üdvözölni, majd a fő- 
hadnagygyal szorított kezet.

— A kis Olgától jövök. Valami 
nem tetszett neki. A dadával együtt 
alig bírtuk elhallgattatni. Most már 
nevet, gőgicsél. Ugy-e főhadnagy, 
szebb gyereket még nem látott a 
mienknél.

— Nem is csuda ha szép, bókolt 
a főhadnagy. Ilyen szép párnak csak 
szép gyermeke lehet.

— Már megint bókol, kacagott 
közbe Olga; pedig ha tudná, hogy a 
férjem mennyire gyűlöli a bókot, 
óvatosabb lenne. Engem még talán 
egyetlen bókkal nem tisztelt meg. 
Intézkedett-e már Kálmán holnapra? 
fordult férje felé.

— Megvan minden Olga. Holnap 
reggel kilenc órakor indulunk Iván 
lakodalmára.

— Beszélt-e Ivánnal? Boldog-e?
— Beszéltem vele; a boldogságról 

nem mondhatok semmit. Iván most is 
olyan bizalmatlan, mint volt mindig.

— Es Zorka ? kíváncsiskodott Olga.
Folyt. köv.

Felelős sze rk esz tő :
D U tt O V I C H I tf í< E 

Laptulajdonosok: A Z  A L A P I T 0  K

Szerkesztőségi és kiadóhivatalt 
telefon szám: S2.

SUa 'z a b á d é i 8erst*?n-f<te Viz?s- 
ug^rKa és ssV syupapriRa-KowserV.

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy igen nagy mennyi
ségű

ugorkát és paprikát
tettem el, amely az idén különösen 
sikerült; tehát ha a t. közönségnek 
tetszik, úgy a telefon utján is meg
rendelheti. (Telefon-sz. 269. Lakás: 
I. kör, Kölcsei-u. 252. sz., a volt 
régi Schönstein-féle ecetgyár. Saját 
ház.) Ötven darabtól fölfelé házhoz 
szállítóin. Azonkívül még jó

e c e t - e s z e n c i a
is kapható, amelyért kezeskedem, 
hogy benne az ugorka és paprika 
állandó. — Az ecetnek literje 4, az 
eszencnek pedig 10 kr.

A i l 55

Szives pártfogást kér
B e r n s te in  E m il.
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ben, a tázlári határban
zzA legjobb minőségű faval ége

tett mész állandóan raktáron.

Grossol 99
99
a legjobb és legtartósabb asbest-máz, 
fedéllemeztetők, bádog-, fa-, cseróp- 

és zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

20884. szám alatt. Védje^yezve 9375. 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz. 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„Grossol" „A“ nem olvad, nem folyik, 
nem csepeg és nem repedezik.
„Grossol" •lal teljesen elegendő minden 5 
évben a tetőt mázolni, hogy annak víz- 
ment essége biztosittassék.
,,G r0880l“ a legnagyobb hőségben még a 
leglejtősebb tetőről sem folyik le és télen 
a legerősebb hidegben sen reped, vagy 
pattog fel.
Aki régi tetőt „Gr08S0l“ -lal átmázol, — 
m gtakaritja az uj fedést.
,,GrOS8QP' hidegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„Grossol4 tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A/* Ezen tetőragacs az 
avult fedlemez tetőnél előfo: Juló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál.
1162 Kapható:

E  inter M illió é s  E ia
asphalt és kátrány tetőfedő-lemez, elszige
telő-lemez, „Gros ol“ asbest-tetőmáz, mész
ár építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

M indenfajta gyümölcsszállitó kosarak.

Kiadó úri lakás. szoba|verandával,
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince, 
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni 
a villany teleppel * zeniben levő Ábrahám 
Róbert füszerüzlctében lehet. 1032

VI. kör, Harmath-ntca
egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Gim a kiadóhivatalban. 1163

Két úri családból való tanuló

ú r i  c s a l á d h o z

teljes elláUsni

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

Ilny Petőfi utca főhelyén, 30 év óta fen- 
lld/j álló vendéglőhelyiséggel a gimná
ziummal szemben 1000 négysz. m. terület
tel előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet istván-utcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
bet Dr. Blum Lás dó orvosnál Petőfi-u.

1031

V aI/aIÁIIÁ ki a n(hnet franczia nyelvben 
l l v l v l v l l v  perfect, 3 elem i-koiás fiú 
mellé azonnal felvétetik Érfcnkezhetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petőfi- 
utca. 1030

felvétetik. Cim a kiadóban. 1169

Zongoráznitanit egy ki8as zony mér ’
ban.

sékelt áron. Cim a kiadó- 
1029

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasium in ah  A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár i Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 k\, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
könyvtár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba. 1010

Intelligens úri házban
látásra felvétetik. Cim a kiadóban. 1015

m ár csa k
v é te tn e k  fel

j u t á n y o s  á r b a n

id e ig

a

B ácsin  e g y e i
Képes Naptár

kiad óh ivata lában:KLADEK és HAMBURGER
könyvnyomdája

Szabadkád, fiiény-jiiac.
Ma ár minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Esseiiezia-Fluid =
csak „KA TO N A -fele* „K. A .“ védjegygyei 1
óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓNA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------  o
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta KATÓIT A  “  
------- név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. -------

R u d iié *  t e n  Török József gyógyszer-  
Pőraktár: tára Király-utca és Katona gyógyszerésznél

Budapesten, I. Pálya-utca 5. = = = = = =
Valódi világhírű E d in in  arckrém és E d is in

szap p an  a főraktáron kapható.

VílíIkCrt (vasQt* közelé

kittinő minőségű 1113

110 hold hotnoK^rölct,
egészben vagy 10 holdankint,

szab ad k ézb ő l e la d ó .
TudakozódhatniK A R U m  sAwiíor

nyug. honvéd-őrnagynál Szegeden, 
Szentháromság-utca 1. sz.

É r t e s í t é s .
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek szives tudomására adni, hogy 
helyben, Deák-utca, dr. Szilasi-féle 
házban, Havas Ferenc mellett, — 
szeptember l-én egy, a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen 
ujjonnan berendezett

női Kalap- fe Kísz
KottféKcitf-iizktet

nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
számítok.

Választék gyermek rnbácsHáHban 
és gycrmeH-kalapekban.

Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztositják a n. é. kö
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
nyeknek is képes leszek megfelelni.

Becses pártfogásukat kérve 
1154 maradtam kitűnő tisztelettel

Stein Mariska.
Ugyanott tanuló leányok felvétetnek.

Csinosan kebntorozott
k ü lö n  b e já r a ta

szoba kiadó.
Tudakozódhatni 1165 

Reiner Mór bútorkereskedőnél Deák-u

Angol nyelv-
1161 mester
k e r e s te t ik . C ím e la p u n k  

k ia d ó h iv a ta lá b a n .

Első Alföldi Cognacgyár Részvénfársaság és 
=  SzeszflnomPógyár Kecskeméten = ■
1166—1. AJÁNLJA:

4 8 - a s  L I K Ő R  
PORT ROYAL RUM  
ÖRDÖG LIK Ő R:: ::
JÉG LIKŐR :: :: 
BARACK LIKŐR • • ••• • ••

BARACK-C O G N A C
-PÁLINKA Mindenütt 
- C I Í É M E  k a p h a tó .

KECSKEMÉTI MENYECSKE Iikör gyártmányai*.

K é t  d e á k
e g y  szerb  ú r i c sa lá d n á l

t e l j  e s  e l lá t á s r a
felvétetik. — Czime lapunk kiadó- 

hivatalában. ii25

L a k a t o s  m ű h e l y  á t v é t e l !
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

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

n ü ai flilöp Iajos-fől<

átvettük és azt újonnan átalakítva épület, m ii és géplakatos mii- 
helylyé, tovább fogjuk vezetni.

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület 
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gépmunkakat stb.

Elvállalunk továbbá épületek és kutak jó karbon tartását 
évi átalányban. — Takarék tűzhelyek készítése.

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

Tisztelettel

1063
Oory Béla és Mamuzsicb Kálm án

mü- és géplakatosok 
Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

tí

'.NFW,.,.

_ J W
& • vP, A ' * ; • *■ L

Ma már minden ember tutija, hogy a világhirfi
=  Valódi Növény Esscnczia-FIuid = =
csak „ K A T Ó N A -féIe“ „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt
Kittinő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------
Gim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 5.

Nyomatott a kiadók K^adek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




