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üdvözlet [ örökké attól remegni az ország-
, , nak, hátha jó lesz a termés

a m agyar iparosokhoz. :Amcrik4ban s és akkor a miI
Ü nnepszám ba megy nálunk termékeinknek nem lesz kele te! 

m inden olyan mozgalom, mely Minden agrárius hatalom ma 
a magyar ipar fellendítését e é -m á r  ipart szerez és csak mi 
lozza ; mely alapot akar terem- j lennénk arra kárhoztatva, hogy 
teni annak, hogy hazánk az továbbra is az a szegény indus 
ipar terén is felvehesse a ver- legyünk, akinek az az élete 
senyképességet azokkal az álla- hivatása,hogy Manchester pamut- 
mokkal, melyek az ipar, a kul-J vásznat gyárthasson az ö el- 
tura fokmérője révén, lettek| kényszeredett tagjainak a be- 
gazdagok, nagyok és hatalmasak. (takarására?

Pártoljuk a magyar ip a r t! ’ Nem. Magyarország nemcsak 
hangzik sokfelé és sokféleképen, i a nyugoti államok példáján 
de ez magában véve csak egy okulva, de a saját tapasztalatai 
jám bor óhajtás, ha az igazi if évén is arra a meggyőződésre 
magyar ipar pártolói nem te-'ju to tt, hogy független, szabad 
remiik meg első sorban azt a vámterület melletti ipar fejlesz- 
mozgalmat, mely a magyar ipar tésével ju that csak el a kultu- 
létesüléséhez és ennek révén a rális fejlődésnek azon fokára, 
közjóiét előmozdításához, mint amelyen számottevő, verseny- 
a közgazdasági politika leghat-i képes európai tényezőt képez 
hatósabb tényezőjéhez vezet. Ha és amely az ö közgazdasági 
semmi egyebet, mint az ország jólétének megteremtésére van

hivatva.
Akik pedig ezt belátják, azok 

ma szives-örömest vesznek részt 
is tekintve azt, hogy ennek azon mozgalomban, melynek 
nyom ában az anyagi jólét, a Szabadka lesz három  napon át 
kulturális általános fejlődés leg-1 a színhelye és ennélfogva lel- 
biztosabb tényezője jár. kesedö és lelkesítő örömmel

Szép, nagyon szép dolog a óhajtjuk üdvözölni mindazon 
csendes májusi eső; m intha iparosokat és az iparfejlesztés 
csupa áldás, kenyér, jólét, kul- lelkes szószólóit, akiket ma e 
túra, önállóság hullana az égből.; város falain belül szívesen látott 
De ez nem elég. vendégeink gyanánt van sze-

Nem lehet civilizált ország- rencsénk üdvözölni, 
nak, kultur-államnak a sorsát Ne puszta lelkesedés legyen 
attól függővé tenni, hogy esik-e az, amely az ipar számos baj
m ájusban eső. M odern állam nokát ma városunkba össze- 
nem  élhet meg úgy, hogy gaz- hozza, hanem legyen ennek az 
dasága teljességgel egyoldalú összejövetelnek, az ezen alka- 
legyen, hogy minden kenyere lommal kifejlődő eszmecserének 
egyetlenegy termelési ágnak az áldásos eredménye a magyar 
eredményétől függjön — az ipar ipar kifejlődése érdekében. Vál
terén való minden viszontbizto- jék minden szó, amely el fog 
sitás nélkül. Nem lehet az, hogy , hangzani tetté, minden tett az 
egy modern állam sorsa szinte iparfejlesztés fényezőjévé és m in

den tényező az általános köz 
gazdasági viszonyok javítására,

megélhetésének kérdését látjuk 
az ipar fejlesztésében, akkor is 
m ár elértük a célunkat; nem

kizáróan az időjárás véletlen- 
ségeire legyen alapítva.

T ehát ipart kell az ország
nak Teremteni, hogy kenyere 
legyen annak a sok ezer meg 
ezer embernek akkor is, ha nem 
terem burgonya, ha rosszul fizet 
az aratórész. H

anélkül, hogy mindez a föld- 
mivelés különleges érdekeit sér
tené.

Mert nem szabad felednünk, 
hogy az egészséges közgazda-« • ~ i 4 • i 1_

különböző termelési tények egy
másra való hatásának lehető 
biztosítása.

A vendégszeretet melegével 
üdvözöljük vendégeinket és isten 
áldását kérjük a Haza érdeké
ben kifejtendő munkálkodásukra!

Isten áldja a tisztes magyar
ip a r t! Bolits József dr.

**"' r 1MI - -1

Ip a rú d  és az iparos-képzés.I • •
Összejöttek városunk falai 

, közé hazánk jövő boldogulásá- 
‘ nak lelkes előharcosai: az ország- 
iparosai.

i Szivük teljes melegét, lelke- 
' sedésiik egész hevét hozták 
i közibénk, hogy a szárnyát bon
togató honi ipar s az elnyomott 

' magyar iparosérdekekről esz
méiket tisztázva, lendületet ad
janak e szent ügynek, melyen 
immár félreismerhetlenül — 
népünk boldogulása, hazánk 
gazdasági felvirágozása nyug- 

' szik.
| Amidőn szívből üdvözöljük 
l vendégeinket és sikert, áldást 
! kívánunk munkájokro, nem mu- 
i laszthatjuk el ezen kedvező 
j alkalmat megragadni arra, hogy 
i úgy az összesereglett vidéki, 
j valamint a helyi társadalom 
vezető íérfiainak figyelmét fel
hívjuk iparunk fellendülésének 
bázisára : az ifjú iparos nemzedék 
korszerű kiképzésére.

Kétségtelen s az érdekeltek 
előtt hosszasabban bizonyítgatni 

■ teljesen felesleges, hogy techni- 
' kai vívmányok ismerete nélkül 
ma már az iparos nem boldogul.

Az iparos, ki a saját ipar
ágában beállott változásokat nem 
ismeri és felismerni képtelen, 
az a versenyt sem tudja kiál- 
lani, az proletárrá sülyed.

Ebből önként következik, hogy 
az ipari műhelyek tradicionális 
képzése ma már nem elegendő, 
hogy a kizárólag gyakorlati 
képzés elméleti szakképesítés 
nélkül nem egyéb mint munkás
képzés.

Kötelességünk tehát gondos-
kodni oly intézményekről melyek

iparosainkat mindazon technikai 
ügyességekben és szerkezeti 
ismeretekben kiművelik, melyek 
által egyrészt a folyton haladó 
iparral versenyhaladásra képe- 
sitetnek, másrészt az elméleti 
és gyakorlati szakképzettség 
mellett az általános műveltség
hez tartozó ismereteket is el
sajátíthatják.

Az állam e téren — noha
még mindig a kezdet nehézsé
geivel küzd s a rendszer nélküli 
kísérletezéstől szabadulni nem 
tud — még is meg teszi a 
magáét.

Az igaz, hogy virágzó ipar 
megteremtése első sorban állami 
feladat, de a társadalom és a 
helyi érdekeltségnek is ki kell 
vennie a köteles részt e nagy 
munkából, ha azt akarjuk —- 
amint hogy akarjuk is — hogy 
iparunk nagyobbmérvü föllen
dülése minél előbb bekövet
kezzék.

Ezúttal nem a havi iparter
mékek pártolásáról akarok szólni 
hiszen arról már sok szó esett, 
hanem főleg az iparos-képzés 
színvonalának emelését tartom 
szükségesnek ismételten hang
súlyozni.

Gyakran hangzik fel a panasz 
hogy iparunk a külfölddel a 
versenyt kiáltani nem képes; 
hogy iparosaink nem elégítik 
ki fejlett igényeinket stb.

E panaszok elbírálásába most 
nem bocsátkozhatom, hanem 
csak annyit kívánok megállapí
tani, hogy azok jogosultságukat 
teljes mértékben csak akkor 
fogják veszteni, ha iparosaink 
az általános műveltséghez tar
tozó ismeretek mellett az egész 
vonalon korszerű elméleti és 
gyakorlati szakképzettséget — 
nyernek.

De ehhez áldozatok kellenek.
Ezzel eljutottam tulajdonké- 

peni tárgyamhoz a helyi érde
keltség kérdéséhez, melyre a 
figyelmet felhívni szándékozom.

Hiába szépitgetnők a dolgot, 
eltitkolnunk nem lehet, hogy
az ország harmadik legnagyobb

s^ar az forduIi otl w
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városa, lakosságának szám ará
nyához viszonyítva kulturális 
szakintézményekben oly szegény 
miszerint a tekintetben aligha 
nem mögötte áll a legkisebb 
felvidéki városoknak.

Erről igen könnyen m eggyő
ződhetünk, ha egy kissé körül
tekintünk.

Szakintézeteink a földműves 
iskolán kívül —  férfiak részére 
nincsenek.

A nők részére csak az állami 
nőtanitóképző áll rendelkezésre, 
csak hogy itt is legújabban ép 
a helybeli leánygyermekek szo
rultak ki, mert sehol sincs 
elegendő hely.

Azonban a társadalmi utón 
létesült hézagpótló intézm é
nyünk : a nőipariskola, kétség
telenül áldásos tevékenységet 
fejt ki s mindinkább nagyobb 
teret hódit magának, jeléül an
nak, hogy létesítése közszükség 
volt.

Fiúgyerm ekeink azonban, a 
középiskola elvégzése után ha 
életpályát választva szakiskolát 
akarnak látogatni, kivétel nélkül 
idegenbe kénytelenek menni, 
mert hiányzik két legfontosabb 
in tézm ényünk: az ipari szakis
kola, hol iparosaink és a felső 
kereskedelmi iskola, a hol ifja- 
ink magasabb, szakképzésben 
részesülnének.

A jobbmódu szülők m eghoz
hatják ugyan az anyagi áldo
zatot gyermekeik szakszerű ki- 
képeztetésére; — igen á m ! de 
ép az a szegényebb sorsú nép
réteg, a mely a gyermekét az 
ipari pályára küldi, nem ren
delkezik azokkal az anyagi esz
közökkel, a melyek okvetlenül 
m egkivántatnak, hogy esetleg 
tehetségesebb gyermekei a m eg
felelő szakképzettséget meg
szerezzék.

Így aztán vagy az iparos
osztály proletár m unkásait sza
porítjuk csupán, vagy szellemi 
proletárokat nevelünk gyerm e
keinkből.

Városunknak tehát két fontos 
intézm ényre van égető szük
sége. Az első oly ipari szak 
iskola létesítése, mely nemcsak 
értelmes és szorgalm as, de a 
kor színvonalán álló szakképzett 
és intelligens iparos generációt 
nevelne, akik iparukból nemcsak 
a napi kenyeret keresnék meg, 
de a versenyhaladás és verseny- 
képesség által az iparnak lendü
letet adni is hivatvák.

A második felső kereskedelmi 
iskola, mely szakképesítésével 
külön életpályára készítené elő 
növendékeit.
1 • Ez utóbbi intézmény meg
valósításának eszméjé m ár a 
levegőben van, de az iparos- 
képzésről szó még alig hang
zott el, gondoskodás pedig, 
mondhatni, egyáltalán nem tör
ténhetett.

Be kell vallanunk, hogy e 
tekintetben valóban el vagyunk 
hagyatva.

Az elemi népoktatással kap
csolatos iparos-tanonciskola már 
szervezeténél fogva is egyoldalú 
és hiányos. így pl. legfőbb 
tárgya az ipari rajzoktatás szak
képzett tanerők hiányában —  
az alkalmazott tanerők minden 
jóakaratu törekvése dacára fel
adatát alig közelítheti meg.

Tehát már a legalsó fokon 
is érezzük, hogy pótolni kell a 
megfelelő szakerők hiányát.

Kötelességet vélek teljesíteni, 
ha itt az elismerés hangján 
emlékezem meg, hogy e téren 
az első lépés megtörtént, ameny- 
nyiben a hatóság bölcs belátása 
és a város közönségének áldo
zatkészsége folytán legújabban 
kél ipariskolai rajztanitó szak
szerű kiképeztetése folyamatban 
van.

De ezzel m egelégednünk nem 
szabad.Az iparosok magasabb ki
képzéséről is gondoskodnunkkell.

Még pedig mindaddig, mig 
Szabadka városa egy ipari szak
iskolát nem állít —  akár állami 
segélylyel, akár anélkül, segí
teni lehet és kell is, ipari ösz
töndíjak létesítésével.

Nézzük csak a szomszéd Sze
ged városát, mely 12 darab 
alapítványi ösztöndijat tart fönn 
az ottani állami fém- és faipari 
szakiskolánál á 240 koronával 
s a város szülötteit pályázat 
utján küldi be a korszerűen be
rendezett iparos-képző intézetbe.

Ittvannak még Baja és Zenta. 
városok is, továbbá Csongrád- 
m eg y e ; —  ezek mindegyike 
megértette a kor intő szavát s 
anyagi erejéhez, a lakosság 
szám arányához és iparának ki- 
terjedtségéhez képest egy vagy 
több ösztöndíjas szülöttet küld 
a szegedi állami fém- és faipari 
szakiskolába.

Vájjon nem volna-e köteles
sége Szabadka városának is ily 
módon gondoskodni saját gyer
mekeiről ?!

Azt hiszem, hogy a válasz 
erre csak az lehet: ig e n !  Az 
iparos-képzés ilyetén felkarolá
sára és általánosítására bátor
kodom tehát felhívni a kon
gresszus tagjainak figyelmét. S 
ha az eszme viszhangra talál, 
talán jobbakat is termel, de 
meg vagyok róla győződve, 
hogy igy rövid időn belül m ü
veit, szakképzett iparosaink, vi
rágzó és versenyképes iparunk 
lesz. Adja is meg mentői előbb 
a magyarok Istene!

Mi pedig szabadkaiak addig 
is, mig magunknak lesz a kor 
kívánalmai szerint berendezett 
ipari szakiskolánk, gyermekeink 
magasabb kiképeztetése céljából 
haladéktalanul létesítsünk ala
pítványi ösztöndíjakat.

Ispánovics Mátyás.

A kongresszus oióestclye.
Fellobogózva, ünnepies díszben 

várta Szabadka ina vendégeit. Már 
a kora reggeli órákban nemzeti 
színű lobogók jelezték az ünnepet. 
Az utcák is élénkebbek voltak a 
szokottnál .Mindenki a nagy napok
ról beszélt, az esti fáklyászenéért 
lelkesedett.

A vendégek már a déli vonatok
kal is érkeztek, s jelentkeztek is a 
helyi bizottság irodájában. Öt óra 
felé már sereglett a lakosság a va
sútra, mert mindenki tudta, hogy 
Apponyi Albert gróf több képviselő 
és Varga Károly és Mukits Simon 
képviselők kíséretében Szeged felől 
érkezik. Öt órakor már a jelvényes 
rendezők is sürögtek, forogtak a 
városban. A fogadó bizottság jelvé
nyes tagjai kocsikon, egyszerre vo
nultak ki a pályaudvarra, amelynek 
peronján volt az elszállásolási iroda.

Már 5 óra előtt hatalmas ember
áradat hümpülygött az indóliáz felé 
az érkező vendégek fogadására. A 
Pest-szálloda előtt már készen állt 
a nemzetiszinü drapériákkal körül
font díszhely, amelyről a fáklyás 
zenét szemlélik meg a vendégek. A 
vasúti indóház előtt kordont vontak 
a városi tűzoltók és a kordonon 
belül helyezkednek el a hölgybizottság 
tagjai, akik Kossuth Ferencnek a 
zászlót átadni fogják. A remekbe 
készült diszzászlót a függetlenségi 
kör három tagja tartotta.

Apponyi érkezése.
A délutáni szegedi vonattal mint

egy 30 előkelő polgár, élükön Mukics 
Simonnal és Varga Károlylyal, Ap
ponyi Albert gróf fogadására Szegedre 
utaztak, hol Varga Károly képviselő 
üdvözölte Apponyit.

Öt óra negyven perckor érkezett 
be a szegedi vonat, amelyről elsőnek 
hatalmas éljenzés közepette Apponyi 
gróf ugrott le, követve a kísérőktől, 
kik között a két képviselőn kívül 
Antunovich József dr., Klein Adolf 
dr., Fischer Jákó dr, Polyákovits 
Antal, Szaulics Antal, Kiss Ábel, 
Konc István, Csajkás Mihály, Szűcs 
Vendel György, Matievics Máté, Ceiz 
Máté, Kovács János, Mamuzsics Já
nos, Szkenderovics Lajos, Halbrohr 
Sándor voltak. Apponyi szívélyesen 
integetett a körülállóknak s az első 
osztályú étterembe vonult, hol Fern- 
bach Károly és Szemző István tár
saságában várta be a Budapestről 
érkező vendégeket.

Ezalatt nyújtotta át Bodroghy 
Lenke kisasszony atyjának, Bodroghy 

j Károlynak fényes diszkötésbe kötött 
; zeneszerzeményét, a már nálunk is 
népszerű Apponyi-indulót. Apponyi 
nyájas szavakkal köszönte meg a 
szép figyelmet.

Apponyi érkezése után érkezett 
meg Biró Károly polgármester, Sza- 
lay Mátyás főkapitány, Dembitz La
jos főügyész, Bólits József dr. ta
nácsos, Váli Gyula mérnök, Brenner 
József ügyész, Antunovics Andor 
tanácsos, Biró Károly azonnal Ap
ponyi Albert gró üdvözlésére sietett, 
aki örömmel üdvözölte a polgár- 
mestert és a tanács tagjait.

A vendégek fogadása.
Időközben érkeztek meg a többi 

vonatok, melyekkel számos képviselő 
és kongresszusi vendég érkezett 
Hajk Aladár bajai, Csányi Sándor 
dárdai, Endrey Gyula vásárhelyi kép
viselők csatlakoztak Apponyi társa
ságához. Szappanos István Kecske 
mét város patriarcha kinézésű ősz 
képviselője a perronon társalgóit az 
iparosokkal.

Tízezrekre menő tömeg lepte el

.ezalatt a peront, az állomás előtti 
I teret, a vonathoz vezető utakat egész 
J a Pest szállodáig.

Hét órakor Apponyi és kísérete 
kiment a perronra s itt várták be 
a gyorsvonat után több mint fél 
órával érkezet külön vonatot, mely 
7 óra 10 perckor robogott be óriási 
éljenzés közben.

Elöl ment Apponyi Albert gróf 
őt követte a polgármester és a tanács, 
majd kísérete.

Kossuth Ferenc, Zichy Jenő gróf 
és többi képviselő társaságában le- 
szállva a ‘vonatról Biró Károly dr. 
polgármester üdvözölte a város ne
vében az összes vendégeket. A pol
gármester üdvözlésére Thék Endre 
az iparos kongresszus elnöke vála
szol, megköszönve a szívélyes fogad
tatást.

Ezután Varga Károly képviselő 
Kossuth Ferenchez, mint a függet
lenségi párt vezéréhez intézett haza
fias üdvözlő beszédet, melyre Kossuth 
emelkedett hangon, látható örömmel 
válaszolt. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a magyar ipar felvirágozása 
szoros összefüggésben van a politi
kai jogok megszerzésével. Ennek el
éréséért küzd önzetlenül a függet
lenségi párt. A magyaros vendég
látást magyar szívvel őszintén köszöni.

Hatalmas éljenzés közben indultak 
a képviselőkkel élükön a megérke
zett vendégek. A kivonuláskor azon
ban oly nagy lett a tolongás, hogy 
ember ember hátán iparkodott a ki
járásokhoz. Egy pillanatra életveszé
lyes volt a helyzet, de szerencsére 
komolyabb baj nem történt.

Á zászló átadása.
Az állomási épület előtt vont kor

donon belül várták a hölgyek Kossuth 
Ferencet a gyönyörű diszzászlóval. 
Alig bírtak a képviselők a kis elkü
lönített helyre jutni.

Nagy nehezen »Helyet Kossuth
nak !< »Helyet Apponyinak!« kiáltá
sokkal utat nyitott a tömeg s Kos
suth Ferenc a meghajtott zászló alá 
állva fogadta Reisner Lajos dr.-né 
üdvözlő szavait, melyek igy haug- 
zoHak.

Mélyen tisztelt honatyák!
Kossuth apánk fia előtt, nemzetem 

nemes vezére előtt, és Önök előtt a 
magyar nemzet elvitathatlan igazáért 
osztatlan diadallal küzdő apostolok 
előtt, meghajtom e zászlót, és át
adom azt a szabadkai nők megbízá
sából a nemzet milliókból álló igaz 
hívők látható fejének Kossuth Ferenc 
elnök útnak, átadom a közös édes 
anya. a magyar haza szereidében 
együtt érző testvéri szeretet meg
nyilatkozásául.

Fogadják el ezt a zászlót oly 
szívesen, mint a milyen testvéri 
szeretettel nyújtják azt önöknek a 
szabadkai nők; kik Isten rendelésó- 

. bői segítő társai voltunk a múltban 
és segítő táasai akarnak lenni min
den időben, a szabadkai polgároknak 

i minden hazafias munkájában, min
den becsületes küzdelmében a me
lyeknek jelszava, irányitója a legna
gyobb magyarnak azon intő szózata: 
»a haza minden előtt!*

Apostoli kőrútjaikban önök hirde
tik s parancsolják azt amit mi kérve 
kérünk ez elárvult haza minden 
fiától, és a miből Ilimet vártunk e 
zászlóra:

Hazádnak rendületlenül 
begy hive oh magyar.

És ha ma, mikor a hazának szük
sége van minden fiára, rendületlenül 
hívek leszünk, úgy élni fog, mert 
kell hogy éljen a szabad független 
magyar haza!

Kossuth látható meghatottsággal,
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de azért erős, átható hangon köszönte 
meg a valóban párját ritkító meg
emlékezést s ígéretet lett, hogy a 
gyönyörű emlék nemcsak az ő házán, 
hanem a haza javán munkálkodó 
függetlenségi párt házán fogja hir
detni a szabadkai magyarság lelke
sedését.

A zászló leírása.
A szabadkai nők pazar kiállítású 

zászlója, melyet Acél Henrik, a ge- 
niális fiatal festőművész fáradságot 
nem kiméivé, tervezett és állított 
össze, általános meglepetést keltett 
és bátran állíthatjuk, hogy ilyen ma
gas művészi tervezető zászló sehol 
az országban nem létezik. Magas 
vendégeink előtt szinte hihetetlennek 
tűnt fel, hogy mindent itt Szabad
kán állítottak elő.

Megpróbáljuk itt adni a zászló hű 
leírását, egyben azok neveit, kik a 
zászló előállításában részt vettek.

A zászló tulajdonképen két rész
ből áll: van egy szimbolikus és egy 
Heraldikai oldala, amely elől csúcs- 
élbe egyesül, összefogva aranykötél- 
fonással, végén aranysujtásos rojttal. 
A heraldikai oldalon van a magyar 
címer szinaranyhiinzéssel magas dom
ború antik inoíré applikálással, az 
angyalok nehéz grossgrene selyem 
tricoloron, alsó részén magyar ter
vezető pazar fehér selyemhímzés 
arany szegélylyel és rojttal. A címer 
felett arany boullon hímzéssel „Ha 
zádnak rendületlenül légy hive“, kö
zepén pedig a fehér selyemhimzés 
között „1905. kisasszony napján". A 
szimbolikus oldal fehér sima vonalú 
nehéz, nyomott selyem, ezen két ol
dalt lila selyem applikálással, arany
nyal rojtozva, két babérfa. melynek 
ágai és levelei övezik Kossuth La
josnak Acél által fejtett 1847-beli 
olaj festésű arcképét, a Bethlen-kori 
mintájú keretben. — A két babérfa 
gyökerei az aranyrojtokát tartják. A 
zászló rudja a fafaragászat remeke 
magyar (székely motivumu részben), 
felül kapitellel, amely a liliomból és 
kukoricából képződik, ezen rajta 
Szabadka címere fémből, ékkövekkel 
kirakva. A főzászlórudnak kiegészítő 
részét képezi még öt mellékrud. 
A zászló készítésénél Acélnak segéd
keztek első sorban a zászló szöveté
nek az elkészítői Koós Irén kisasz- 
szony és Waniss Kálmánná urhölgy, 
továbbá Keiner Vilmos butorgyáros, 
ki a zászlórudat készítette hazafissg- 
ból. Bori és Mamusich lakatosmeste
rek szintén hazafiságből. Megjegyez
zük, kogy a Keiner-gyárban a rúd 
faragását Hertl Antal, elsősorban 
pedig Hartmann József végezték.

A zászló egyik legérdekesebb ré
szét, a kötélszerü összefonás képezi, 
amely a zászló konstrukcióját össze
tartja, ezt Weitzenfeld Marcell szí
vességből készítette rendkívül ügyes
séggel.

A zászló anyagának szállítói — 
Szabadkáról Boholy és Wagner, Löwy 
Testvérek, Neuhas Bernát, a fővá
rosból Santzek Jakab az aranyrojto- 
zást, Oberbauer A. utóda a zászlórúd 
fémcimerét, Adám Károly pedig a 
díszítési selymeket.

A fáklyásm enet.
Esto pontban nyolc órakor indult 

el a függetlenségi párt tiszteletére 
rendezett fáklyásmenet a független
ségi körböl a Pest szálloda elé, ahol 
a képviselők az előértekezleten vettek 
részt.

Ezer meg ezer ember vette körül 
a 400 fáklyavivőt, kik a Kossulh- 
nóta hangjai mellett, nappali fényben 
vonultak végig a Deák utcán és a 
főtéren. Szűnni nem akaró éljenzés 
harsogott a levegőben a menet kez
detétől fogva végig.

A Pest-szálloda elé érve fügetlen- 
ségi kör küldöttei fölmentek a Pest
szállodába és kérték a képviselőket, 
jönnének le, hogy meghallgassák a 
szabadkai függetlenségi párt érzel
meit és óhajait.

Mikor a képviselők megjelentek, 
szűnni nem akaró éljenzés tört ki a 
lelkekből. A szónok alig birt szóhoz 
jutni. Mikor azután az éljenzés per
cek múlva megszűnt, akkor Mukits 
Simon képviselő lelkes hangon ezrek 
és ezrek ajkairól ismételten elhangzó 
egekig ható éljenzés közben mondta 
el üdvözlő beszédét a nemzeti küz
delem vezéreihez. Beszéde végén es
küvel fogadta a függetlenségi polgárok 
nevében, hogy tántorithatlanul foly
tatják a szabadság és függetlenség 
eléréséért vívott, küzdelmet.

Kossuth Ferenc hosszabb beszéd
ben köszönte meg az impozáns tün
tetést. — Történelmi vonatkozással 
hangsúlyozza, hogy meg-megujul a 
magyar nép életében a megpróbál
tatások korszaka, de alapos a re
ménye, hogy ezúttal a küzdelem 
eredményes lesz, mert ő sem hiszi, 
hogy a király ne értene egyet a 
nemzet akaratának megnyilatkozásá
val. Ö és társai nem vágyódnak a 
kormányra, de hogy a törvényes 
kormányzás a parlamenti többséggel 
lehetséges legyen, szükség esetén 
vállalkoznék reá. Kitartásra és re
ményre buzdítva köszöni meg a ra
gaszkodást.

A meg-megujuló éljenzésre is 
•Halljuk Apponyit« kiáltásoknak en
gedve felzendült a legnagyobb ma
gyar szónoknak érces hangja. Kéri 
a szabadkai polgárságot, kik ott 
megjelentek, hogy véssék szivükbe 
és elméjükbe Kossuth bölcs tanítá
sait. A politikai helyzetet jellemezte 
további szavaiban és további kitar 
tásra kéri a függetlenségi polgárokat. 
Utánna még Barabás Béla és Zichy 
Jenő beszéltek s ezután az impo
záns tömeg a legnagyobb rendben 
feloszlott, a fáklyavivők a függet
lenségi párt helyiségeibe vonultak 
vissza.

Ismerkedési estély.
A fáklyás menet után következett 

az ismerkedési estély. A Bárány 
szálloda termei megteltek. A főhe 
lyen Thék Endre és Biró Károly 
ültek, emellett Apponyi Albert gróf, 
Thék mellett Kossuth Ferencz.

Az első fel köszöntőt Kossut Ferenc 
mondta, majd utánna Aponyi Albert 
beszélt mint az iparosok képviselője, 
s megköszönte, hogy őt most az 
iparosok szívesen látják. Ezután Ma- j 
dary beszélt, Thék Endre majd 
Pausits János ipartestületi elnök mon
dott lelkes éljenzéstől kisért beszédet.

A kongresszus tárgysorozata.
A) Előadói javaslatok.

I. A napirend előtt.
a) Javaslat a Ráth-emlék ügyében 

folytatandó további gyűjtésről. Be
terjeszti: Gelléri Mór ügyvivő főjegyző.

b) Ipartestületek országos szövet
sége. Beterjeszti: Gelléri Mór ügy
vivő főjegyző.

II. A napirend.
1. Az önállő vámterület. Gróf 

Zichy Jenő előadó javaslata.
2. Az ipartörvény revíziója, a) 

Achiin János előadó javaslata; b) 
Dócy Ferenc előadó javaslata.

3. Az iparosok eddigi kongresszu
sain hozott határozatok újabb össz 
foglalása. 1. Kreutzer Balázs előadó 
javaslatai, a) Vásárügy. b) Fegyenc- 
ipar. c) Az építőipar szabályozása, 
d) Iparoktatás, e) Iparpártolás, f) 
Közszállitások. g) Az iparosok vá
lasztójoga. 11. Hevesi József határo

zati javaslata a kolozsvári ipartestü
let nevében: h) Az iparosérdekek 

, hatályosabb képviselete a törvény- 
hozásban. III. Szakáll József határo
zati javaslata a szegedi ipartestület 
nevében: i) Az iparos nyugdíjintéz
mény országossá tétele.

4. Az önálló iparosok állásfogla
lása a munkásmozgalmakkal szem
ben. a) Thék Endre és Kunfalvy 
Nándor előadók javaslata, b) Bozsó 
János határozati javaslata a szegedi 
ipartestület nevében.

5 Állami és egyéb intézkedések 
a kézműipar rendszeres emelése ér
dekében. Dr. Sugár Ignác és Szilágyi 
Mihály előadók javadata.

0. Áz ipari szövetkezetek reformja. 
Dr. Horváth János előadó javaslata.

7. A betegápolási pótadóról szóló 
1898. évi XXI. törvénycikk módosí
tása. Áchim János előadó javaslata,
B) As ipartestületektöl és egyesektől 

beérkezett indítványok.
(Előadók dr. Reisner Lajos, dr. 

Soltész Adolf, Szabó Gyula, továbbá 
az indítványozók, illetőleg az indít
ványozó ipartestületek megbízottjai.)

Napirend előtt b) ponthoz. Ipar
testületek országos szövetsége. Szi- 
lágysomlyói ipartestület indítványa.

Á napirend í. pontjához. Az ipar
törvény revíziója: a) bácsalmási ipar
testület indítványa, b) budapesti bor
bély, fodrász és parókakészitő ipar
testület indítványa, c) budapesti női- 
ruhakészitő ipartestület indítványa, 
d) budapesti kárpitos, gombkötő, 
paszományos és paplanos ipartestü
let indítványa, e) debreceni ipartestü
let indítványa, f) győri ipartestület 
indítványa, g) szilágysomlvói ipar
testület indítványa, h) tatatóvárosi 
ipartestület indítványa, i) Gserna La
jos, a budapesti férfiszabó ipartestü
let elnök indítványa, j) Löwenbach 
Benedek (Makó) indítványa.

A napirend 3. pontjához. Az ipa
rosok eddigi kongresszusain hozott 
határozatok újabb összefoglalása, a) 
Vásárügy, bácsalmási ipartestület in
dítványa. b) Adóreform, bácsalmási 
ipartestület indítványa, d) Iparokta
tás, Lélek István ipartestületi elnök 
(Makó) indítványa, e) Iparpártolás, 
dr. Maislis Mór budapesti ügyvéd, 
iparhatósági biztos indítványa, f) 
Közszállitások, budapesti férfiszabók 
ipartestület indítványa, h) Az iparos
érdekek hatályosabb képviselete a 
törvényhozásban, egri ipartestület 
indítványa. Betegsegélyzési reform, 
debreceni ipartestület indítványa és rá
koskeresztúri ipartestület indítványa.

A napirend 4. pontjához. Állás
foglalás a munkásmozgalmakkal 
szemben, szegszárdi általános ipar
testület indítványa, budapesti kádár, 
esztergályos, kosárkószitő, kaptafa
vágó és kefekötő ipartestület indít
ványa, budapesti kárpitos stb. iear- 
lestületek indítványa.

A napirend 6. pontjához. Az ipari 
szövetkezetek reformja, dr. Maislis 
Mór budapesti ügyvéd indítványa.

Vegyes indítványok, a) Üdülőhe
lyek szegény iparosoknak, rákos- 
keresztúri ipartestület indítványa, b) 
A vasúti szállítás olcsóbbátétele, az 
endrődi ipartestület előterjesztése 
alapján kidolgozta Szabó Gyula ka
marai másodtitkár indítványa, c) 
Különböző ij arosérdekek érvénye
sítése, sárospataki általános ipartes
tület indítványa, vörösmarti iparles- 
tület indítványa, endrődi ipartestület 
indítványa.

Ünnepségek program uija
Szeptember 8. (péntek): Reggel 5 

órakor a tűzoltó-zenekar riadója. — 
Reggel 8 órakor az ipartestületek ’

gyűlésének megnyitása a Pest-szálloda 
nagytermében. — Délután 2 órakor 
Szabadka sz. kir. város által a kon
gresszusi tagok tiszteletére adott 
társas-ebed a Pest-szálloda termeiben 
— Délután 4 órakor az ipartelepek 
megtekintése. — Este 8 órakor a kon
gresszusi tagok tiszteletére díszelő
adás a városi színházban.

Szeptember 9. (szombat): 'Reggel 
8 órakor az ipartestületek gyűlésének 
folytatása. — Délután 2 órakor a 
szabadkai ipartestület által a kon
gresszusi tagok tiszteletére rendezett 
társas-ebéd Palicson, ahova a kon
gresszusi tagok és a vendégek 1 
órakor a Pest-szálloda elől e célra 
rendelkezésre álló villamos vasúti 
kocsikon rándulnak ki. — Délután 
fél 4 órakor a Szabadkai Sport-Egylet 
által a kongresszusi tagok tiszteletére 
rendezett nemzetközi sport-versenyek 
a palicsi versenypályán. — Délután 
4 órakor Szabadka város földmives 
iskolájának megtekintése. — Este 8 
órakor előadás a városi színházban.

Szeptember 10. (vasárnap): Reggel 
8 órakor az ipartestületek gyűlésének 
folytatása. — Délután fél 4 órakor a 
Szabadkai Sport-Egylet által a kon
gresszusi tagok tiszteletére rendezett 
nemzetközi sport-versenyek folytatása 
a palicsi versenypályán, ahova a vil
lamos vasút negyedóránkint közle
kedik. — Este 8 órakor előadás a 
városi színházban. — Este 6 óra 48 
perckor a kongresszus alkalmából 
rendezett társas-kiránduláson részt
vevők indulása Pancsovára, ahonnan 
a kiállítás megtekintése után az Al- 
dunán és Orsován át Herkules-fürdőre 
folytatják az utat.

Tudnivalók
az ipartestületi naggyülésre nézve:

A kongresszus tagjai bárminő te
kintetben felvilágosítást a szabadkai 
általános ipartestület tanácstermében 
(Batthyány-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 résztvehetnek a 3 kor. 20 fill, rész
vételi dij ellenében. Jelentkezések leg
később szeptember 5-ig fogadtatnak 
el az ipartestülét irodájában.

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.) vehetők át, az 
ülések napján pedig a Pest-szálló 
kistermében berendezett jegyzői iro
dában állíttatnak ki,

Megtekinthető ipartelepek: Hartman 
és Connen cég baromfi és tojáskiviteli 
telepe és jéggyára, Rothmann Imre 
vasbutorgyára, Montallion József mű- 
szövészete, Morvái Antal és Novák 
Mihály cementárugyára, a villamos 
vasút és világítási részvénytársaság 
telepe, vajgyár, gázgyár.

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

A helyi rendező bizottság tagjai 
nemzetiszinü, a fogadó és elszállá
solási bizottság tagjai kék-fehér szál- 
lagcsokrot viselnek a kongresszusi 
jelvénynyel.

** *
A jegyzői iroda a Pest-szálloda 

kistermében van, ahol holnap délelőtt 
palicsi bankett jégyek válthatók.
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Színházi előadások.
Pénteken, 1905. szeptember 8-án 

ünnepi díszelőadásul: Az ipartestületi 
dalárda énekli a himnuszt. Utánna: 
A Munka. Drámai költemény 1 felv. 
2 képjelenéssel. Irta Szávay Gyula. 
(RendezőTompa Kálmán.) Ezt követi: 
Nyisd ki anyám . . . Népdal Lányi 
K.-től. Énekli az ipartestületi dalárda. 
Szálka. Irta Mocsári Béla. Előadják 
Pietch Ferencné, Kiss Janka, Stein 
leld Lipót. Hazánk. Zenéjét szerzé 
Wimmer E. Énekli az ipartestületi 
dalárda. Végül: Hajdúk hadnagya. 
Nagy operett 2. felvonása. Irta: Rajna 
Ferenc. Zenéjét szerzetté: Gzobor 
Károly.

Szombaton, szeptember hó 9-én: 
János vitéz. Regényes nagy operette 

felvonásban. Irta Bakonyi Károly, 
a verseket Heltai Jenő. Zenéjét szer
zetté: Kacsóch Pongrác.

Vasárnap, szeptember 10 én: Smó- 
len Tóni. ,Fővárosi életkép 3 felvo
násban. Irta Guthi Soma. Zenéjét 
összeállította Barna Izsó.

** *
Tekintettel a kongresszusra a köz

könyvtár és muzeum mind a három 
egész napon át nyitva lesz.

— Saját tudórtitóuktól. —
Budapest, 1995. szept. 7.

Mint rendesen, a válság fenyegő 
jelenségeinél mindig, most is kom
promisszum hírek kerülnek forga
lmúba. Ma ezeknek még nincsen 
alapjuk, minthogy nyilvánvalóan se 
a kormány, se a koalíció részéről 
nem történt kezdeményező lépés a 
megegyezésre.

A szövetkezett baloldal soraiban a 
legnagyobb tájékozatlanság uralkodik. 
A vezérlő bizottságnak a választói 
jog dolgában elfoglalt álláspontja nem 
hogy megnyugtatta volna a kedélye
ket, hanem éppjn ellenkezőleg a 
legnagyobb zavart okozta. Kiderült 
most az a ^hallatlan dolog, hogy a 
függetlenségi párt tagjai nincsenek 
mind egy véleményen az általános 
választói jogot illetőleg.

Szeptember 15-től nagyon tarta
nak. Justh Gyula elnök tegnap hosz- 
szasan tanácskozott Rudnay főkapi
tánynyal és legközelebb jelentést 
tesz a vezérlőbizotlságnak, melytől 
utasításokat fog kérni, hogy szept. 
Jö-én vegyen-e igénybe karhatalmat 
avagy sem.

Just Gyula holnap reggel Horvát
országba utazik.

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 

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

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

Országos vásár szept. 16. Ófuttak.

— Erzsébet királyné em léke
zete. Szabadka város tanácsa a bol
dog emlékezetű Erzsébet királyné 
gyászos halálának évfordulója alkal
mából szeptember hó 11-én (hétfőn) 
délelőtt 9 órakor a szt. Teréz tém- 
plomban ünnepies gyász-istentiszte
letet tart, melyre a törvényhatósági 
bizottság összes tagjait meghívja.

— Uj bérletjegyek a Már. vo
na lain. A kereskedelmi miniszter 
nevezetes újításokat tartalmazó ren
deletet bocsátott ki. E szerint az 
államvasutak jövő évi bérletjegy árai 
a következők: I. osztály 1100 kor., 
II. osztály 770 kor., III. osztály 440

kor. Közös bérletjegyek egy és ugyan
azon üzleti céghez tartozó két sze
mély részére: 1. osztály 1450 kor., 
II. osztály 1000 kor., ill. osztály 
600 kor. Ki fognak adatni továbbá 
félévi, félhavi és olyan bérletjegyek 
is, amelyek az államvasutak egyes 
vonalcsoportjaira érvényesek.

Halálozás. Súlyos csapás érte 
Kern Lajos dr. szegedi kir. közjegy
zőt. Édesatyja, id Kern Lajos bács- 
megyei nagybirtokos, Bácsfeketehe- 
gyen meghalt. Temetése ma volt 
nagy részvét mellett.

— Gondnokság. A szabadkai kir. 
törvényszék Kopilovits Jánosnó sz. 
Bosnyák Teréz, Juhász Antalné sz. 
Tóth Mária és Odry Katalin bajmoki 
lakosokat elmebetegség miatt gond
nokság alá helyezte.

— Névmagyarosítás. Armuth 
Áron Adolf zorabori lakos, valamint 
kiskorú Béla, Ernő, Sándor és Ilona 
családi nevüket»Acélra« változtatták.

— Az Időjárásról. A Meteor a 
következő időjárást jelzi : Szeptem
ber hónap változatos lesz, csak a 
közepe várható állandó jellegűnek. 
6—12-ig állandóbb derült, ezt köve
tőiig hűvös változó, 13-ikután állan
dóbb derült, de 21-ével hűvös esős 
ősziesnek Ígérkezik az időjárás, mely 
egész a hó végéig tart.

— Hűtlen alkalm azott. Rőt Já
nos helybeli iparos tanonca Pölhe 
Béla gazdájának bezárt szekrényét 
álkulcscsal felnyitotta és 86 koronát 
ellopva megszökött. A tolvaj inast 
ma a rendőrség előállította és ekkor 
töredelmesen beismerte bűncselek
ményét.

— Meglopott biró. A nyár folya
mán már másodízben hatoltak be 
ismeretlen tettesek Aradszky Euthym 
nyug. törvényszéki biró lakásába. Az 
elmúlt éjjelt használta fel az isme
retlen tolvaj arra, hogy a nyitva 
levő lakásba beosont és egy halom 
fehérneműt csomagolva össze, zsák
mányával észrevétlenül távozott. Egy 
nagy dunyhát, 2 párnát, vasedénye
ket, 24 drb. fehér vánkos áthuzatot,
18 drb. lepedőt, 24 drb. szalvétát, 
12 női inget, 18 törülközőt vitt ma
gával. A fehérneraüek A. .1. mono
grammal és színes hímzéssel voltak 
ellátva.

—- Egy vouatvezető halálos bal 
esete. A vinkovcei pályaudvaron 
déli időben mikor a rendes teher 
vonat Bród felől kijár az első váltó 
keresztezésnél átváltódtak a váltók,! 
a hibás váltóállítás következtében a 
30—40 kocsiból álló kocsisor kisik-1 
lőtt. A kisiklás pillanatában Teleki 
György vonatvezető, szokás szerint, 
a kalauzkocsi ajtajában állott s a ! 
zökkenésre kibukott a vágányokra, 
úgy, hogy a sorban következő kocsik 
átmentek testén és a fölismerhetet- 
lenségig összedarabolták. A boldog
talan ember, ki hosszú évek során 
szolgálta hűséggel az államvasutat, 
özvegyet hagyott hátra, kit a meg
rendítő csapás annyira levert, hogy 
a megőrüléstől féltik.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fiú öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac. i082

A >Szabadkai Gazdakört ez utón 
is értesíti Szabadka város gazda
közönségét, hogy a lótenyésztés eme
lése céljából Szabadkán, 1905. évi 
szeptember hó 10. napján délelőtt 
9 órakor az országos baromvásár

téren csikódijazást tart. A midőn 
ezt a t. gazdaközönség tudomására 
adjuk, egyben miheztartás végett a 
következőket közöljük:

1. Gsikódijazásra csupán 1 és 2 
éves mén- és kancacsikók állít
hatók elő.

2. Előállíthat minden mezőgazda
sággal foglalkozó szabadkai földtu
lajdonos és haszonbérlő, ha nem 
szabadkai illetőségű is, de csak saját 
nevelésű csikót.

3 Az előállítani szándékozók kö
telesek ebbeli szándékukat a •Sza
badkai Gazdakör* elnökségénél leg
később f. évi szeptember hó 1-ső 
napján délután 5 óráig bejelenteni. 
Későbbi bejelentések íigyelembe nem 
vétetnek.

4. Az összes kiosztandó összeg 
1000 korona.

Ebből:
Az 1. dij 200 kor., a 2. dij 150 

kor,, 3. dij 125 kor., a 4. dij 100 
kor., az 5. dij 95 kor., a 6. dij 85 
kor., a 7. dij 75 kor., a 8. dij 65 
kor., a 9. dij 55 kor., a 10. dij 50 
korona.

Szabadkán, 1905. évi junius hó 
11-ik napján megtartott választmányi 
a »Szabadkai Gazdakör* elnöksége, i

Gsikódijazásra a következők jelen- , 
tettek be csikóállitást: Polyákovits 
János Nfény 1 drb 2 éves i drb t ' 
éves mén, I drb t éves kancacsikó. I 
Tánczos István Ludas 2 drb I — 1 
éves mén. Kuntics Antal Ludas 1 
drb 2 éves kancacsikó. Pletikoszics 
Károly Sebesics 1 drb 2 éves mén,
1 drb I éves kaneacsikó. Vince 
Dániel Ludas 2 drb 2 éves kanca-! 
csikó. Vujkovits Czv. Pál Vörösics!
2 drb 1 éves mén. Birkás Dániel 
Tavankut 1 drb 2 éves mén, 1 d rb ;
1 éves I drb 2 éves kancacsikó. íI
Bndincsevits Mihály Vörösics i drb
2 éves mén. Budmcsevits Gábor 
Vörösics 1 drb 2 éves mén. Budin- j 
csevits Lázár Vörösics 1 drb 2 éves1 
mén. Vojnics Kortmis János Vörö- i 
sics 1 drb 1 éves mén. Duiics György 
Nfény 1 drb 2 éves mén. Janigaí 
János Kelebia 1 drb 1 éves mén, í
1 drb 1 éves kancacsikó. Duiics Fe-' 
rencz Nfény 1 drb 2 éves mén, 2 i 
drb 2—2 éves kaneacsikó. Kulun- 
csics Félix Vörösics 2 drb 1 — 1 éves 
mén, l drb 2 éves kancacsikó. Du-. 
lies Jakab Györgyén I drb 2 éves; 
mén. Vojnics T. Ignácz Vörösics 1 
drb 1 éves 1 drb 2 éves kaneacsikó. 
Budincs Fábián Vörösics 1 drb 2 
éves mén, 1 drb 1 éves kancacsikó. 
Kovácsevits István Vörösics I drb
2 éoes kancacsikó. Mikovits Dániel 
Sebesics 1 drb 1 éves mén. Krnájszky 
Jovics Márk Kelebia 1 drb 2 éves 
mén. Duiics Miklós Vámtelek 1 drb 
1 éves mén. Bukvics Boldizsár 2 
Békova 2 drb I éves mén. Alcsin 
Gavra Vörösics 1 drb 1 éves kanca- 
csikó. Vujkovits Czv. Márton Vörö
sics 1 drb 2 éve:-, mén, 2 drb 1 — I 
éves kancacsikó. Özv. Vukov Márkné 
Vörösics 1 d b 2 éves mén. Vojnics 
H. Miksa Vörösics 1 drb 2 éves mén, 
1 drb 1 éves kancacsikó. Vujkovits 
L. Jeremiás Vörösics 1 drb 1 éves 
kancacsikó. Gabrics Benedek Vörö
sics 1 drb 1 éves kancacsikó. Sok- 
csics Bódó Vámtelek 1 drb 2 éves 
1 drb 1 éves mén. Sztipics Bertalan 
Vörösics 2 drb 1 éves kancacsikó. 
Milodánovits János Györgyén 1 drb 
1 éves mén. Vincze János Ludas 1 
drb 1 éves mén. Balézs János Se
besics 1 drb 1 éves kancacsikó. Bo- 
gesics Félix Vörösics 1 drb 1 éves 
mén. Péics T Mátyás Sebesics t 
drb 1 éves mén. Kuluncsics Antal 
Vámtelek 1 drb 2 éves mén. Suics 
Tárcsics Illés Ludas 1 drb 2 éves 
kancacsikó. Rómics Péter Vörösics

2 drb 1 éves men. Ifj. Koncz Balázs 
Sebesics 1 drb 1 éves mén. Manoj- 
lovits Dusán Baranya Sömlék 1 drb 
2 éves kancacsikó. Báics József Vám
telek 2 drb 1 éves kancacsikó. Rő- 
mics Simon Vörösics 1 drb 2 éves 
kancacsikó. Gzrenkovits Vince Sebe- 
sicr 1 drb 1 éves 1 drb 2 éves 
kancacsikó. Francsicskovits István 
Sebesics I drb 1 éves mén. Tánczos 
István Ludas 1 drb 1 éves mén. 
Gsóvits Jakab Vámtfdek 1 drb 1 
éves mén. Rómics István Ludas 1 
drb 1 éves mén. Gabrics János Vö
rösics 1 drb 1 éves mén. Vojnics 
Simon Zobnatica 1 drb 2 éves mén, 
I drb 1 éves 1 drb 2 éves kanca
csikó. Duties Miklós Nfény 1 drb 1 
éves mént.

Zavargások Tokióban.
London, szept. 7.

Tokióból jelentik: Szeptember 5- én 
mutatkoztak először Tokióban az 
ellenséges néphangulat első kitörései 
a béke megkötése miatt. A llybia 
parkba nagy népgyülést hívtak össze, 
melyet a rendőrség olyan módon 
akart megakadályozni, hogy a park 
kapuit bezáratta.

A városi hatóság tiltakozott ez 
ellen, mire a park kapuit újból ki
nyitották. A nyitott kapukon át 
óriási néptömegek özönlöttek a 
parkba és a népgyülés megkezdődött. 
Több határozati javaslatot fogadtak 
el, melyek tiltakoznak a békekötés 
ellen, mert az a nemzetet lealacso
nyította. A tömeg nagyon izgatott 
volt, a rendőrség nekilátott, hogy a 
tömeget szétkergesse, a tömeg azon
ban hirtelen egy közeli gyárépületre 
vetette magát melyet kövekkel do
bált és több gépet megrongált.

Eközben néhány ember is megse
besült. A rendőrség a tömeget végre 
nagynehezen eloszlatta és többeket 
a tüntetők közül letartóztatott. Ké
sőbb egy sz in házban akartak gyűlést 
tartani, de a rendőrség a tömeget 
szétkergette, mire a tűnt, tők a „Ko- 
kumin“ szerkesztősége elé vonultak, 
mely lap. az egész japán sajtóban 
egyedül helyeselte a békekötést.

A szerkesztőség előtt a tömeg 
macskazenét rendezett és be akart 
hatolni a lap helyiségeibe, ezt azon
ban a lap három alkalmazottja, kik 
kardokkal fölfegyverkezve állottak a 
kapuban, megakadályozta.

Osakuban is tartoltak népgyülést, 
melyen a kormány lemondását kö
vetelték.

I Tokio, szept. 7.
i A japánok f. hó l-én egész sor 
heves harcot vívtak Korea északke
leti részén. Valamennyi a japánok 
győzelmével végződött.

Tokio, szept. 7.
A tegnapi zavargások éjféltájban 

értek véget. Azt hiszik, hogy két em
ber meghalt, mintegy 500 megsebe
sült. Az éj folyamán több rendőrségi 
épületet szétromboltak.

T Á V IR A T O K .
A d rin áp oly l tííz.

Konstantinápoly, szept. 7. A kon
zulok adatai szerint Drinápolyban 
1350 ház, 300 üzlet, 13 iskola, 7 
templom és egy mohamedán kolostor 
esett a legutóbbi tűzvésznek áldoza
tul. Emberéletben nem esett kár. A 
lakáshiány igen nagy. 3000 ember a 
vilajet hatóságától kap naponta ke
nyeret. A segélyakciót megindították. 
A belföldi gyűjtések nem elegendők 
és így a külföldi támogatás igen 
kívánatos volna.

1905. szeptember 8.
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A Z eysig-iigy.
Berlin, szept. 7. > Az Újság* szer

kesztője a Zeysig-féle röpirat ügyé
ben nyilatkozatot küldött a Béri. 
Tagbl.-nak, mely nyilatkozatában ki
jelenti, hogy az 6 lapja független lap 
és báró Herzoggal semmiféle össze
köttetésben nem áll.

A berlini lap erre következőket 
jegyzi meg:

— Azt halljuk, hogy több oldal
ról erélyes kísérleteket tesznek arra, 
hogy a Zeysig-ügvre világosságot 
derítsenek. Ez, úgy lehet, sikerülni 
fog, de akkor olyan politikai bot
rányban lesz része Budapestnek, 
mely párját ritkítja. Azok az urak, 
kik a röpirat mögött állnak, nagyon 
is ügyetlenül fogtak hozzá a do
loghoz.

Sikkasz.tő h ivatalnok.
Budapest, szept. 7. A zágrábi 

rendőrség táviratban értesitette a fő- 
kapitányságot, hogy Szabó (Schwarcz) 
Géza 28 éves magánhivatalnok on
nan négyezer korona elsikkasztása 
után megszökött. Szabó Zágrábban 
nagy lábon élt és sokat szerepelt az 
ottani társaságokban. Mint hires 
sportférliu és párbajhős nagy tekin
télynek örvendett. Szökésekor is 
elegáns sportruha volt rajta. A kö
rözőlevél szerint alacsonytermetü, 
haja fekete, arca szeplős. Mindenfelé 
keresik.

Orosz adm irálisok büntetése.
Pétervár, szeptember 7. (Péter- 

vári Távirati Ügynökség.) Cári ren
delet Nebogatov ellentengernagyot és 
az „I. Miklós cár“ a „Szenjabin ten
gernagy" és az „Apraxin tengernagy" 
nevű hajók volt parancsnokait rang
juk elvesztése mellett és a tengeré
szeti büntetőtörvénykönyv rendelke 
zéseinek alkalmazásával elmozdítja 
állásukból. Miklós cár arra a jelen
tésre, amely ennek a három páncé
los hajónak és az Őreinek átadásá
ról szól, azt a parancsot irta, hogy 
a hajók összes tisztjeit Oroszországba 
való visszatértükkor állítsák bíróság 
elé. Az Orel parancsnokára vonat
kozólag elhalasztották a parancs 
végrehajtását, amig pontos jelentés 
érkezik arról, hogy mily körülmé
nyek között vette át a hajó parancs
nokságát az előbbi súlyosan meg
sebesült kapitánytól.

F elm en tett apagyilkosok.
Mármai'os-Sziget, szept. 7. Az 

itteni esküdtszék ma tárgyalta Kőnig 
József ügyét, a ki julius havában 
mostoha atyját, Kovácsik Lászlót 
sógora, Daminec György segítségével 
agyonverte, a mint Kovácsik a korcs
mából hazafelé ment. König már 
nem tudta tovább nézni, mint kí
nozza mostoha atyja feleségét, König 
édes anyját, de a mikor más álla
potban lévő feleségét félholtra verte, 
elhatározta, hogy megöli Kovacsikot, 
a ki különben is a család réme volt, 
mert mindenkit lelövéssel fenyegetett. 
Az esküdtszék a lefolytatott bizonyító 
eljárás után az esküdtek igazmondása 
alapján mind a két vádlottat fel
mentette,

Az esküdtszék tegnapi ülésén is 
gyilkossággal terhelt vádlottat men
tett fel. Szivonsz Fedor tarajfalusi 
lakos állott ugyanis az esküdtszék 
előtt, aki feleségét 29 késszurással 
megölte, mert rájött, hogy felesége 
21 éven át szeretőt tartott és hogy 
szeretőjét még pénzzel is ellátta. — 
Az esküdtszék mind a két esetben 
egy-kettő kivételével gazdálkodókból 
és iparosokból alakult.

SPORT.
A Szabadkai Sportegylet ver

seny élnék védnökei. Jóleső öröm- 
j mel adjuk tudtára a nagyközönség- 
, nek, hogy a Sz. S. E. szept. 9 és 
' 10 iki versenyeinek védelnökei gróf 
Apponyi Albert, Kossuth Ferenc és 
báró Bánffy Dezső. Amidőn hazánk 
legnagyobbjai szerény egyletünk ügyét 
ennyire felkarolják, kérjük a nagy- 
közönséget, hogy mentői nagyobb 
számban való részvételével támogassa 
a már biztosított erkölcsi sikert. A 
verseny egyes pontjaira tiszteletdijat 
adományoztak a honvédelmi, keres
kedelmi, vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium, a védelnökök, a Magyar 
Automobil Club, az atlétikai és torna 
szövetség, az iparoskongresszus, a 
helybeli takarékpénztárak és Sza
badkai Sportegylet.

SZÍNHÁZ.
A színházak odaítélésének  

joga. Az országos szinészegyesület 
még a Tisza kormányhoz beadványt 
intézett arra nézve, hogy az egyes 
színházakat, ne a törvényhatósági 
bizottságok közgyűlése adja ki, ha
nem a városi tanácsok. Erre az a 
válasz érkezett, hogy a minisztérium 
sem tartja helyesnek a mostani 
eljárást, de nem a városi tanácsra, 
hanem inkább a szinügyi bizottsá
gokra bízná a színházak odaítélésé
nek jogát. Imperative ezt azonban 
nem rendelheti el a törvényhatóságok 
önkormányzati jogának sérelme nél 
kül, de egyes konkrét eseteket ily 
értelemben igyekezik majd a mi
nisztérium elintézni.

Pénzhamisítók a bíróság előtt. 
Harmadik napja folyik már a bács 
kai pénzhamisítók szövevényes bün- 
pörének tárgyalása a szegedi kir. 
büntetőtörvényszék előtt, de csak 
kevés világosság derült eddig azjüg) re. 
Ma Ábel Mátyást, Flesch Józsefet, 
Pur Bálintot, Lugler Antalt Klemm 
Pétert, ifj. Schmidl Ádámot, Pur 
Jánost, idősb és ifjabb Eple Istvánt, 
Sotzpeich Istvánt és Kuranda Károlyt 
halgatták ki közülök. Valamennyi a 
megtestesült ártatlanság az önmaga 
bevallása szerint. Letagadja nemcsak 
a csillagot az égről, hanem magát 
az eget is. Együgyüséget teltető kép 
pel mindent a főbünös Englert saru
jába szeretnének tolni, aki annyiban 
mégis kiválóbb valamennyiüknél, hogy 
nem tagadja le kereken a terhére 
rótt bűncselekményt. Bevallja, hogy 
ő hamis pénz előállításával igenis 
kísérletezett, azonban primitív hami
sítványait forgalomba — úgymond 
— sohasem hozta, hanem csupán 
csalás, parasztbolonditás céljaira hasz
nálta az előállított talmi-bankókat, 
hogy pénzt csikarhssson ki ezáltal a 
könnyen hivő paraszti népből. Ö 
a falusi emberektől kapott is pénzt 
és a hamis pénzek gyártását az il
letők lakásán szinleg meg is kezdte. 
Ezeknek azonban, noha kapzsisá
gukban nem átallották a közösséget 
a hasonló bűnökért már fogházviselt 
Englerttel, hirteleniben csődöt mon
dott a memóriájuk, mert abszolúte 
semmire sem akarnak mlékezni. A 
legtöbbje úgy néz Englertre, mintha 
ez életben soha nem látta volna, 
sőt akad olyan is nem egy, aki ezt 
a szemébe is mondj. A tárgyalás, 
könnyen meglehet, jövő hét közepéig 
is elhuzódhatik.

RKKftNY CSARNOK
A HÁREMNÓ.

Irta : Dugovich Imre. 24
— Igaza van, igy érdekesebb is 

lesz a dolog, — beszélt mosolyogva 
Olga. — Egy kis színpadi jelenet. 
Persze a főhadnagy ezt nem érti. 
Tudja, főhadnagy ur, ’az oltár előtt 
egész vég selyem szövettel takarják 
be a fiatal párt. Többet azonban a 
lakodalomról ne beszéljünk. Ne mond
junk el mindent tüviről-hegyire, mert 
a holnapi napra akkor már nem lesz 
senki kiváncsi.

— Igaza van, Olga, inkább nézzük 
meg a kis babát.

— Előbb azonban köszönettel tar
tozom, Kálmán, — szólalt meg ismét 
a főhadnagy. ■— Olga grófnő elárulta, 
hogy két lovát nyargaltatta agyon, 
csakhogy idejében itt legyen szabad
ságom meghosszabbítása.

— Ugyan gróf, szót sem érdemel, 
különösen nekem nem tartozik kö
szönettel. Olgám kívánságának a ki
elégítése felér felér két telivérrel.

Ezután Kálmán megfordult s ki
felé indult. A főhadnagy szemeiben 
ismét felcsillámlott az a fény, melyet 
a diadal sejtése támaszt. Most sem 
vették észre ezt a kellemetlen érzést 
keltő ragyogást. Igaz, nem is ügyel
tek rá. Olga férje után sietett s a 
főhadnagy lassú lépésekkel követte 
a boldogokat az ártatlanság fész
kébe.

Este felé megérkezett Máté is s 
Olga csakugyan nem vallott vele szé- 
gyent. A főhadnagy egy percig sem 
élvezhette kacagás nélkül az ízletes, 
magyaros vacsorát. És a kacagás 
közepette csak Máté maga Őrizte meg 
komolyságát. A vacsora vége felé 
tartottak már, mikor a főhadnagy 
könyörüietért kezdett esdekelni.

— Urambátyám, az Istenért, ne 
kacagtasson agyon.

Máté a leghihetetlenebb komoly
sággal adta meg a feleletet.

— Ugyan, uramöcsém, csak nem 
kell kacagnia. Ne vegye tréfának azt, 
amit elmondok, hanem fogadja el 
komoly igazságnak. Csakhogy persze 
ma már a fiatalság nem hisz a régi 
fiatalság óriási voltában. Ha hinne, 
inkább összehasonlítást csinálna a 
múlt és jelen között a maga rová
sára ugyan, aminek azonban nem 
vallaná kárát. Legalább megjavulna.

— Urambátyám, nagyon sötét 
szemüvegen át nézi a mostani fiatal
ságot. — jegyzé meg némileg megko
molyodva a hadnagy.

— Ahogy vesszük, — volt a fele
let. — Nem akarok ugyan senkire 
sem célozni, arra azonban még most 
is fogadni mernék, hogy kevés fiatal 
ember tarthatna velem versenyt

Folyt. köv.

Felelőn szerkesztő: 
D U G O V I C H  I M R E .  

táp ta la jdonosok  : 1 Z A L A P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.
M w eaarMcn r iM i  t n w i n « n m « f g  «t.»cwR0BRaEw; ■

| (gSES* É t e l e k :  é t l a . p  s z e r i n t .  Tfcg I
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V e n d é g l ő  m e g n y i t á s .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Nemzeti 

Kaszinóval szemben, volt Piszárovits-féle

s  ö  x  ± x  á  z  a  xxx a, t
újonnan felépítettem, megnagyobbítottam és a kor követelményei szerint 
berendezve megnyitottam. Számos látogatást kér

S Z E J IJ 1 Á R Y  .T Á N O S,
1173 vendéglős.

£
9

ISíSíT A legjobb minőségű fával ége
tett mész állandóan raktáron. TW

99Grossol 99

a legjobb és legtartósabb asbest-máz, 
fedéllemeztetők, bádog-, fa-, cserép- 

és zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

20384. szám alatt. Védjegyezve 9375. 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz. 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„GrOS8Ol“ „Au nem olvad, nem folyik, 
nem csepeg és nem repedezik.
„G r08S0l“ -lal teljesen elegendő minden S 
évben a tetőt mázolni, hogy annak víz- 
mentessége biztosittassék.
„GrOSSOl“ a legnagyobb bőségben m ^  a 
leglejtősebb tetőről sem folyik le és télén 
a legerősebb hidegben sern reped, vagy 
pattog fel.
Aki régi tetőt „6rOSSOl“ •lal átmázol, — 
megtakarítja az uj fedést.
„GrOSSOl4, hidegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„GrOSSOP „D“ tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A.“ Ez3n tetőragacs az 
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál.
1102 Kapható:

E is le r  M an ó és  E ia
asphalt és kátrány tetőfedő-lemez, elszige
telő-lemez, ,,Gros ol“ asbest-tetőmáz, mész- 
és építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

Mindenfajtagyümölesszállitö kosarak
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Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
Szesztinomitógyár Kecskeméten - -

11G6-I, AJÁNLJA:

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

B A R A C K S  “

KECSKEMÉTI MENYECSKE-likőr gyártmányait.

N
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ÍVÉlső szabadkai Bcrstein-fdlc Vizes* 
ugorka te saVsuyupaprika-konserV.

É r t e s í t é s .

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 
szállítom. 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.

Szives pártfogást kér

B e r n s te in  JEniil.

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

női SjaUji- te  Wsz “W

11 ely iség-válíoztatás föl ytán  
a Gimnáziummal szemben Mö

dr. B ium -féie házban

két üzlethelyiség
együtt vagy külön külön 
és az udvarban egy

1905. szeptember 8.

HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r .  Vastag betűkből <3 
á P e r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l e r

Petőfi utca főhelyén, 30 év óta fen* 
& álló vendéglöhelyiséggel 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 ló orvosnál Petőíi-u.

1031

1155
• 3 */■

KonfeKctó-üzktetjnagy
1 m indfin o san k m:í hn vnoA ! ,nyitok, ahol minden e szakmába vágó J mely m űhelynek is alkalmas, 

cikkek a legújabb divat szerint és a . ■ ■
legolcsóbb árban lesznek kaphatók. | í’» Óvi n o v em b er  Iió fi “tol

Átalakításokat jutányos árban 
szám ltok.

Júí Választ^ gysuHrnhácsKátiban 
te gyenneHaiapokhan.

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

Becses pártfogásukat kérve 
1154 maradtam kitűnő tisztelettel

»<w«a3a«
Értekezhetni K e r té s z  
A lb e r tn á l ugyanott.

1 1 3 3

S te in  M a r isk a .2-3 szobás lakást Ugyanott tanuló leányok felvétetnek.

VI. kör, Harmatli-utca
egy nagykiterjedésü utcára néző

Jtízfeliig'/elM  
iszhs$í|«s 

házaspár.
Cim a kiadóhivatalban. 1175

ki a német franczia nyelvben 
perfect, 3 elem iskolás fiú 

mellé azonnal felvétetik. Értekezhetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petófi- 
utca. 1030

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

Intelligens úri liázbau yg*Sí
látásra felvétetik. Cim a kiadóban. 1015

tlt*

keresek november S-ére
Cim a kiadóhivatalban.

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

hivatalában. 1125

a
iic t úri családból való tanuló

ú r i  c s a l á d h o z

4 egymásba nyíló 
UUV III I I llK llö e  szoba verandával, 

külön álló konyhával, fürdő szoba, pince, 
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni 
a villauyteleppel szemben levő Ábrahám 
Köbért füszerüzl etében lehet. 1032

IKpil/li Egy jó  karban levő bicikli el- 
ÖILlklL adó. I. Wesselényi-utc.i 218.

1027

fll‘l ♦Itt

e
Cim a kiadóhivatalban. 1163

felvétetik. Cim a kiadóban. 1169

S Z A B A D K A I  J É G K Á R - B I Z T O S I T O

T A R T O Z I K .
3 bUoíccJX z

1901. évi 20% tartalékalap ... ... ... ... ... ........ ...
1901. „ 20% *„ 1905. julius 1-éig tőkésített kamat
1902. évi 20% tartalékalap...................
1902. „ 20% „ 1905. julius 1-éig tőkésített kamat
1903. évi 20% tartalékalap......... . ...
1903. „ 20% „ 1905. julius 1-éig tőkésített kamat
1904. évi 20% tartalékalap ...........
1904. „ 20% „ 1905. julius 1-éig tőkésített kamat
Folyó évben befizetett tőke ............................................

„ 1905. julius 1 -éig tőkésített kamat 
„ 1905. szept. l-éig folyó kamat ....

n
u M

mi • »i egy önálló műhely-Nősülni óhaji
berendezései biro szabadkai iparos Ajánlatok 
iparos czimmel a kiadóhivatalba kéretnek

Z Ö V E T K E Z E T

ZE5 T  3 3  Z B  Z E  - B  X - Z E  X T .
A V E T E E .

ns HáBKWJ
1462,06
239 70

1583 38
166 82

1780’24
111 44

1572 36 
39 16

8392 80 
20 78 
41 70

1901. évi 20% tartalékalap kamatokkal
1902. „ 20%
1903. „ 2 0 %

20%
tartalékalapra 20% levonás

1904. „
1905. „
Jégkár ... ...
Szövetkezeti költségek 
Kifizetendő tőke

V’

1701 76 
1750 20 
1891 68 
1611 
1678 
2640 

297

52
56
80
84

3838 08

Szabadkán, 1905. évi szeptember hó l-én. Könyvelésért: ltubstein Vilmos s. k.
I g a  E g a t ó s á g i  t a g o k :

Regény! Lajos s. k. Dr. Bíró Károly s. k. Sztantics József s. k. Dr. Llpozencslcs Lázár s. k. Dr. Janlga János s. k.
Jelen mérleget megvizsgáltuk és mindenben helyesnek találtuk. Szabadkán, 1905. évi szeptember hó l-én.

HF’ e l ’C L g r y e l ő - ' t o l z o t t s á - g ’ :
Törley Gyula s. k. Dr. Manojlovics Vladiszláv s. k. Bálcs Gergely s. k.

X  G  H  I  V  C .
A „ S Z A B A D K A I  .1 É í l l í A  It-K IZ T O N B T Ó  S Z Ö V E T K E Z E T

1905. évi szeptember hó 17 ón délelőtt 10 órakor a »Szabadkat Gazdakör* helyiségében
te

Q  V 1 r n d
«

Q V  Ü

tart, melyre a t. szövetkezeti lagokat meghívja

©  S  t
az ig a z g a tó sá g .

A közgyűlés tárgyai : 1. A számadások megvizsgálása és a mérleg elkészítése. 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése. 
3. A szövetkezet felszámolása. D7G

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában




