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A politikai fejlemények.
Budapest, szept 9.

Az első terrorisztikus hatáson
tul volnánk! Quid n u n c ? Ila
kissé m élyebbre hatolunk, vilá
gos lesz, hogy egyszerű, hatály
talan fenyegetéssel állunk szem 
ben, m ely keresztülvihetetlen
m inden m ozzanatában.
M indenekelőtt is a szeptem 
ber hó 15-én tartandó ülésben
csakis és kizárólag a vádinditvány olvasható fel, mint az indít
vány-könyvbe bejegyzett egyéb
indítvány. A ház m ost m ár el
rendelheti az indítvány kinyomatását és a képviselő urak között
való szétosztását és határidőt
tű zhet ki az indítvány megokolására. E kkor azonban csak az
indítványozó szólhat és a ház
szavazással dönt a felett, napi
rendre óhajtja-e tűzni az indít
ványt vagy sem. Ha igen, úgy
újabb ülés tűzendő ki az érdem i
diskusszióra. A vitázás pedig
húzódhat ad in fin itu m ; am eddig
szónok akad.
Ekkor és csak ekkor megy
át az indítvány a főrendiházhoz.
Hogy itt tám ogatásra nem szá
m íthat, az több, m int valószínű.
De ennyire is aligha ju t a
dolog. V alószínűbbnek tűnik az,
hogy a parlam ent együttartása
felesleges és m eddő vállalkozás
n ak tűnvén, az elnapolás m ár
jóval előbb be fog következni.
Ilyenképen a vád alá helye
zés egy hatálytalan incidense
m arad csak a krízisnek, egy inci
dens, a m elynek hatása m iham ar
szétfoszlott.
Fejérváry báró ezenközben
újból a király elé járul. A kor
m ányelnök folytatja és előrelát
hatólag m ost m ár végérvénye
sen be is fejezi a koronának
tett előterjesztéseit, melyek uj,
nagyszabású program m jára vo
natkoznak.
A jövő hét péntekjén pedig
a korm ány ki fogja fejteni program m terveit, m elyeknek alap
já n a nem zetet m eghódítani
véli politikájának.
A m érleg egyik serpenyőjé

ben a kom m andó szó m agyaro
sítása, — a m ásikban egy h a 
talm as szociális és gazdasági
program m , az általános titkos
választói jog elvének alapjára
fektetett parlam enti reform , a
földteherm entesités,aprogressziv
adózás, a földtulajdon szerzésé
nek könnyítése, egyszóval: gaz
dasági létfeltételek hathatós meg
könnyítése — ime ez lesz a kép.
És rem élheti-e Fejérváry Géza
báró, hogy ilyen program m al a
m aga táborába gyűjti az orszá
g o t? Remélheti-e, hogy a nem 
zet m ásikat választ, m int a
koalíció ?
Minden jel arra m utat, hogy
uj fázisához ériünk a válságnak.
A nem zet íogja kezébe venni a
kibontakozás fonalát. A kibékü
lésre egyenesen a nem zet és
királya között történik kísérlet.
F ejérváry Géza báró utóda
pedig szám íthat rá, hogy csak
h am ar egy életerős, egészséges
p arlam ent előtt vállalhatja a
politikai felelősséget, egy parla
m ent előtt, mely buzgósággal
fog közrem űködni nagyszabású
program m jának gyakorlati meg
valósításában.

Az iparos kongresszus.
Az ország iparosai ma folytatták
tanácskozásaikat, hogy megvitassák
az eszközöket, melyeknek segélyével
folyton rosszabodó sorsukon segíteni
lehetne.
A tegnapi napnak megvolt a nagy
politikai és közgazdasági fontossága,
de meg volt a mai napnak is. Az
ország iparosságának ma alkalma
nyílt, hogy elismerését és háláját
fejezze ki azon férfiak iránt, akik
a magyar ipar felvirágoztatásáért
évek hosszú során át fáradhatatlanul
és önzetlenül dolgoztak. Az egyik
férfi Thék Endre, a másik Gelléry
Mór. Szilágyi Mihály lelkesedéssel
ismertette a két kiváló férfi érdemeit,
amit különben ismer már az egész
ország. Az iparosok lelkes éljenzése,
a mely Szilágyi szavait kisérte,
tanúbizonysága volt annak, hogy a
kongresszus minden tagja együtt érez
a szónokkal, mert igazat mondott.
Különben a szabadkai kongreszszus fényes sikeréből mindenki meg
győződhetik a szavak igazsága mel
lett, mert a siker első sorban is
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Thék Endre és Gelléri Mór érde
meinek tudható be.
Itt emlékezhetünk meg még azok
ról, akik. mint a helyi végrehajtóbizottság tagjai munkásságukkal e
fényes sikert előmozdítani iparkod
tak. Első sorban is Biró Károlyról
és a tanácsról kell megemlékeznünk,
mint akik a rendelkezésükre álló
hivatalos tényezőkkel a kongresszus
utjából minden akadályt elhárítottak,
s arra törekedtek, hogy tagok ne
csak zavartalanul, tanácskozhassanak,
hanem Szabadkáról a tanácskozások
eredményein kívül feledhetetlen em
lékeket is vigyenek magukkal. Ebben
különben segített nekik egész Sza
badka, segített az a vendégszeretet,
amelynek példaszerüségéről most már
az ország iparosai is meggyőződ
hettek.
Kiváló érdeme van a kongresszus
körül még Szalay Mátyás főkapitány
nak, de különösen Reisner Lajos dr.
iparhatósági biztosnak. Reisner Lajos,
aki az ipar körül kifejtett munkás
ságával már annyi elismerésre kész
tette Szabadka iparosait, akinek esz
méi sok alapvető munkát indítottak
meg, négy hónapon bámulatra méltó
fáradhatatlansággal, kitartással és ál
dozatkészséggel dolgozott a sikerén.
Ha a múlt munkásságával kiérde
melte azt, hogy Szabaüka iparosai
fáklyás menetet rendezzenek a tisz
teletére, hogy megünnepeljék ipar
hatósági biztosságának tízéves jubi
leumát, úgy a kongresszus körül ki
fejtett munkásságával Szabadka ipa
rosai részéről most még többet ér
demelt ki magának. És ezt nekünk
szabadkaiaknak kötelességünk elis
merni az országból hozzánk sereg
lett iparosok színe előtt.
Elismerés illeti meg Pausits János
elnökkel az élén az ipartestülelet is,
mely áldozatkészségével és tagjainak
munkásságával a siker előmozdításán
önzetlenül fáradozott.
Fáradhatatlanul, idejének feláldo
zásával dolgozott Nánay Mihály, az
ipartestület alelnöke, mint a fogadó
bizottság elnöke is. Bizony az ő ér
deme az, hogy a fogadás és elszállá
solás körül nemcsak hogy akadályok
nem fordultak elő, hanem mindenkit
képesek voltunk kielégíteni.
Ezután áttérhetünk a kongresszus
második napjának leírására.
A kongresszus.

Thék Endre elnök fél kilenckor
nyitotta meg az ülést. Alelnök Gelléri
Mór; főjegyző dr. Soltész Adolf, jegy
zők: Edvi Illés László, Bozsó a sze
gedi ipartestület jegyzője és Dugovich
Imre.
Az elnöki emelvényen ott voltak:
dr. Pisztory Mór, Schinausz Endre,
Barabás Béla, Hock Jáno3) dr. Biró
»
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Károly, dr. Lázár Pál, Ernszt nép
párti képviselő, Hilbert Károly, Szalay
Mátyás, Mukits Simon, Varga Ká
roly stb.
Thék Endre az elnöklést Bercsey
Györgynek adta át.
Dr. Soltész Adolf az ügyrendet
olvasta föl, mire Gelléri Mór követ
kező indítványát fogadták el:
Mondja ki a VII. ipartestületi gyűlés,
hogy a beszámolóban közzétett rész
letes számadások alapján tudomásul
véve a központi bizottságnak ide
vonatkozó jelentését, elhatározza:
hogy úgy az ipartestületeket, mint
Ráth Károly személyes tisztelőit új
ból is megkeresi adományaik bekül
désére és az ez újabb felhívás után
megállapítható eredmény alapján a
továbbiak iránt a mostani gyűlésből
létesítendő központi bizottság fog
intézkedni, lehetőleg azonban még
ez év végéig, úgy, hogy az emlékmű
1906. május hó 1-én, Ráth Károly
halálának negyedik évfordulóján, eset
leg ugyanezen év halottak napján
rendeltetésének átadható legyen. Az
összes részletes intézkedések meg
tételével a központi bizottság saját
hatáskörében fölhatalmaztatík.
Ezután ugyancsak Gelléri Mór ol
vassa föl az ipartes tületek országos
szövetségének megalakítására meg
indított mozgalom eredményéről
szóló jelentését.
Horváth János dr. indítványozza,
mondja ki a kongresszus, hogy a
szövetséget már most megalakítja,
s az alapszabályok revidiálására a
kongressusból bizottságot küld ki,
mely a revideált tervezetet a holnapi
ülés elé terjeszti.
Az ügyhöz hozzászóltak: Szilágyi
Mihály, Kreutzer Balázs, Spitz Lajos,
Ullmann János, Melkó Bertalan,
Gserna Lajos, Dócy Ferenc stb.
Ezután elfogadták Horvát János
dr. indítványát s az alapszabályt
revideáló bizottságba a következő
kongresszusi tagokat küldték k i :
Thék Endre elnök, Tálos Pál, Melko
Bertalan, Hlatky István, Edvi Illés
László, Bercsay György, Duka Imre,
Horváth János dr., Szilágyi Mihály,
Czechmeiszter Kálmán, Pausits Já
nos, Kreutzer Balázs, Gelléri Mór,
Steigervald Lajos.
Ezután áttértek a napirend többi
tárgyára. A vásárügyet Kreutzer Ba
lázs előadó ismertette. Előadói ja
vaslatát többek hozzászólása után
elfogadták.
A fegyenciparnál ugyancsak Kreu
tzer Balázs volt az előadü. Ezen ügy
nél Lázár Pál dr. országgyűlési kép
viselő indítványát, mely szerint fel
keresendő a kormány, hogy a fe.
gyencek ipari készítményeit csak
exportra használják, elfogadták.

Telefon 211. jz.
Prospectus

Javalva van: az id eg b eteg ség ek n él mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél
A lég ző szervek b e te g s é g é n é l: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthma). — G yom or
és b élb a jo k n á l: székrekedésnél. — S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma
és köszvénynél. 8G8r Mérsékelt árak.
Nyáron át frissítő fürdők.
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Az építőipar szabályozásához hoz- j igen sokan felkeltek helyeikről s ki
A m agyar ip a ro so k h o z!
zászóltak: Kreutzer Balázs előadó a másik vendéglőbe, ki pedig a vá Hű, derék polgárok, szép magyar haés Kucser Károly. Kimondatott, hogy rosba ment, hogy kényelmesen meg
[zánkból
ebédelhessen.
A
vállalkozó
vendéglő
a VII. országos ipartestületi gyűlés
fentarlja az Lte'O. évben Kolozsvárt visszaélt az ipartestület bizalmá- Négy folyó s a kárpát bércein belül,
Ne csodáljátok, ha dalra nyílik ajkam :
tarlott V. országos gyűlés ama ha- val.
Szeretem az embert véghetetlenül.
tározatá.., melybei az építőiparnak j
méc nem volt elég a kelle- S mert szeretem, védem, mig igaz
törvény utján való szabályozását k i-,
j )elyg tet botetözte g’gy ismo.
[utón jár,
\anja oly szellemben, bogy a
1r ellen yjjéki ur viselkedése folytán S ostorozom, hogyha heve harcba fül,
sités követelménye az építőiparban megtörtént sajnálatos incidens. Deil
az egész vonalon szigoritassék s hogy J.nő, a kassai kereskedelmi kamara Mert az én lelkem csakszeretetet hirdet
a hívatlan elemek iparág gyakorlása kiváló titkára mondott hangulatos, S békéről zeng egyre tántoritlanul.
teréről a lehetőségig leszorittassanak. lelkes beszédet az önálló vámterület
Szeretet és béke! Legszentebb foAz iparoktatás kérdésénél hozzá mellett, a mikor az incidens megtör
[galma
szólás nélkül fogadták el Kreutzer tént. Az említett ismeretlen a beszéd Az emberi szívnek, mig ember leszen,
Balázs előadói javaslatát.
közben helyéről felkelve becsmérlő Boszuság, irigység! vad, rut szörAz iparpártolás kérdésénél beszél kifejezéseket használva inzultálni
[nyetegje,
tek: Hajnos Sándor, Dobray János, kezdte a szónokot és hallgatóit.
Mely sebet üt csak az emberi nemen.
Löwenbach Benedek, Mayer (Újvidék),
Óriási lárma közben utasította Vele kél a szívnek harag s indulatja,
Hlatky István, Kádár János.
rendre komoly higgadtsággal a meg Melyért megbánásra alig van idő . . .
A közszállitásoknál Adler Lipót, bántott szónok inzultálóját, aki erre Mig a szeretetnek szívből fakadt
[hangján
Melkó Bertalan, Matis Klek, Cserna ismét beszélni akart. A jelenlevők
Lajos, Krazsof János beszéltek, hang azonban zajos KEláll!“ kiáltásokkal Még a letiprott is fölemelhető !
súlyozva azt a visszaélést, mely az a beszédben megakadályozták, majd
állami munkák szállítása körül ta többen odasietlek és hallgatásra í Magyar i p a r l m , e szóban egy világ
pasztalható s azt a fonák viszonyt, bírták.
[van
melyben a kisiparos és a gyáros vau
Világ, amely éltet s tettre lelkesít,
A vendégek közül Thék Endre, E nélkül egy nemzet nagygyá sohse
az á.laini szállításoknál az utóbbi
Kreutzer Balázs, Deil Jenő, Klein
előnyére.
[lett még
István
Madary
Gábor
mondottak
Az általános választói jognál BerMindhiába vágyott győzni ellenit!
csey György következő javaslatát tartalmas, szép felköszöntőket.
Nagy Anglia és a messze sok szafogadták el:
Az ebéden résztvevők nyomott
[bad hon,
Kéressék fel a magyar ország- hangulatban már négy órakor asz Mind-mind iparán lett boldog és szabad,
gyűlés képviselőháza, hogy a válasz talt bontottak.
Szép magyar hazánk is igy lehet csak
tói jog kiterjesztéséről szóló tör
[nagvgyá
A rosszul sikerült palicsi ebédet
vénybe iktasson olyan rendelkezést, találóan jellemezte Barabás Béla kép Hogyha iparával versenyt győz s halad!
amelynél fogva minden képesítéshez viselő, aki hazatérőben mondotta
kötött iparágat űző, iparigazolvány- társaságának: „A mai ebéd meg De miként győz versenyt? s mint
nyal rendelkező kisiparos, tekintet cáfolja az emberek egyenlőségét,
[halad előre,
nélkül adója nagyságára, vagy segé mert most köztünk jóllakott, kevésbé És miként lesz nagygyá? erre egy azut,
deinek számára, választó legyen.
jóllakott és éhes emberek is vannak." Hogyha embertársát embertásnak
Ezt a javaslatot kiegészítették dr.
[nézi
Radványi Vilmos indítványával, mely
S hogyha munkájából munka része jut.
A földműves iskolában.
a titkos szavazást kívánja törvénybe
Hogyha felölelte azt is a szivére
Bőséges kárpótlást nyerlek a pa A kinek a sorsa kunyhóba vezet,
igtattatatni.
Ezután elnök az ülést berekesz licsi vendéglőben elszenvedett nél A kit átölel a szeretet melegje
külözésekért kongresszusi vendégeink S aki büszkén fog meg egy muntette.
a palicsi földmives iskolában, ahol
A pali esi ebéd.
[kás kezet.
Az ülés után Palicsra rándultak a már ismét Szabadka város közönkongresszus tagjai külön e célra ren- ségének magyatos vendégszei etetőt Ez az az ut, ez, mely a magyar
[iparnak
delkezésre álló villamos kocsikon. élvezhették.
Tömegesen rándultak át vendé- Otthont szerez, otthont s nagy lesz
A forgalom gyors lebonyolítása foly
|és dicső.
tán már jóval két óra előtt Palicson geink a szomszédos földmfves iskoMátyás és Bólics j Ez az az ut, ez, hol megtörik a
voltak az összes vendégek. Barabás lába Szalay
[gőgharc
Béla, Mukits Simon képviselők s József dr. vezetése mellett Thék j
Reisner Lajos dr. nejeikkel csatla- j Eridre, a kongresszus vezetőségi És a munkás kézé lesz az uj jö v ő !

A sok száz résztvevőnek hosszú ' pitány, és Venczel Lajos főszámvevő,
sátorban terítettek, a főasztal a mely-1 Vojmch Ferenc dr., Krizse József dr.
nél a képviselők, a kongresszus ve- aljegyző segédkeztek a földmives
zelő férliai és hatóság kiküldöttei, iskola tanári karának a kalauzolásban,
foglaltak helyett a kavéliáz elő tti. A löldmivesiskola főbejáratánál
terraszon volt felállítva.
Gzajlik igazgató fogadta a vendéA képviselőkön kívül Schmausz geket.
Megtekintették a magyar gulyát,
Endre ny. főispán Thék Endre a
kongresszus elnöke, dr. Bíró Karoly a sziementhali tehenészetet, az egész
polgármester, Mamuzsich Félix plé-1 belső majort, majd a pincékbe vobános, dr. Antunovits József, Szalay ■nuitak és a borkezelést tekintették
Mátyás főkapitány, dr. Bólits József meg.
A borpincénél az első felköszön
tanácsnok, Bertsey György, Deil Jenő,
dr. Morvát János, Kreutzer Balázs tőt Szalay Mátyás főkapitány mondta,
társelnökök és Gelléri Mór ügyvezető lelkesen üdvözölvén a vendégeket s
örömét fejezte ki afölött, hogy a
elnök foglaltak helyet.
A bankett halpaprikással kezdődött városnak akaratlanul is alkalma nyílt
és botránynyal végződött. Alig hogy pótolni a palicsi vendéglős mulasz
néhány tál ételt körülhordoztak a tását. Ltánna beszéltek még igen
pincérek, a türelmetlenebb vendégek szellemesen Bólits József dr., majd
a konyhára siettek, honnan azzal a Hevesi és Deil Jenő, a nagyváradi
riasztó hírrel tértek vissza, hogy kamara titkára. Ezután kelt föl
nincs több étel. Nagy zúgolódás ke- Tompa Kálmán és szavalta el a
etkezett e hírre a vendégek között, következő költeményt:

ragyogni fog ismét a múlt ipara !
Es e múlt, melyről majd századok
[beszélnek,
Mely uj ezredévnek adhat életet.
Induljon ki innen, ki a nagyvilágba
Ti adjatok rá most méltó ihletet.
Rég forr és vajúdik úgy is lelkűtekben
Nagy s dicsővé tenni a magyar ipart,
Fel tehát a tettre, fel a nagy munkára,
Hogy meg ne bánthassa senki a
[magyart.
Esz, erő és szívben egyesüljön minden,
Ez lengjen örökké munkátok felett,
És ha ezt kivivta minden munka[kezdet
A szent szeretőiben egyesüljetek !
Szeretet, bizalom, bátorítás hangja
Ez adjon kitartást és munka-erőt
Es akkor majd szépnek s dicsőnek
- [látjálok
Mind, a tespedt múlton várva-várt
[jövőt.

1905. sz e p te m b e r 10.
Sebetek van, látjuk s veletek is érzünk,
Régen ott rágódik lelkűtekbe már,
Szánjatok ki síkra s ne engedjelek
[hogy
Idegen jött-menttől dongjon a h atár!
Önbizalom, erő tegyen annak vára,
Vele szövetkezzék munka s akarat,
Akkor minden megdől, sebetek be
gyógyul
S futni látjátok az idegen h a d a t!
/
Ébred jetek fel hát hazám szorgos népe,
Nem karddal s golyóval, miként baj[danán,
Hanem munkásság tok igaz szent lü[zével,
Mely sebet gyógyíthat e küzdő hazán !
Rázzátok te jármát az irigykedésnek,
Ne bántsátok egymást — gazdag vagy
[szegény - Mert csak akkor tesztek nagyok e ha
já b a n
S áldás tesz a munkás mindenik kezén.
Ne törődjetek ti egy a más bajával,
Kiki munkájában telje gyönyörét,
A magyar iparnak hadd vigye a
[szél is,
Szét a nagyvilágba munkáját s nevét.
S hogyha kifáradtan pihenni készül
tök,
Ünmüvelődéstek szintén ott legyen.
Tanuljátok meg a nagyköltők sza
gából,
Hogy a munka is csak tudással terem !
Tanulni a nagytól, okos emberektől,
Nem érheti szégyen azt ki nagyra tör,
S ha a szegényekben igaz tudást
[láttok,
Keressétek még a kunyhókban is föl.
Magot adjatok a jól megszántott l'öld[nek,
S látni fogjátok, hogy célotok nemes.
Mert az elvetett mag, hogyha jól
[megérhet
Tinektek is nevet s becsülést szerez 1
Tanuljatok! s majd ha önmüveiö[d estek
Célotok a nemes munkához vezet,
Ott lesz az örök nagy, a kimmdha[tatlan
Mindent fölülmúló emberszeretet!
Emberekké lesztek szívben, becsü
letben
S az unokák ajkán méltón zeng a dal...
Fel hát a munkára, béke s szeretedre,
Mert csak igy lehet nagy a magyar ipar!
Leírhatatlan lelkesedést kelteLt a
szívvel elszavalt költemény.
Thék Endre lépett ezután a prés
házba vezető terraszra és meghatottan kezdte beszédét. Sajnálom,
úgymond, ebben a pillanatban, hogy
nem vagyok megihletve, mint a költő,
hogy nem tudom elmondani érzel
meimet ugv, ahogyan azokat érzem.
Tegnapi nap nagy nap volt. de a
mait a munkásság és a munka e
megdicsőitése még nagyobbá lette.
Büszkeséggel tekinthetünk erre a
napra, mely a munka apotheozisát
juttatta Tompa Kálmán révén nap
fényre. Adja az Isten, hogy a munka
a testvéri szeretettel párosulva tegyen
hazánk boldogulásának alapja.
Tompa oly meghatottan hallgatta
a munka emberének szavait, hogy
lehajolt kezéhez, mire Thék Endre
homlokon csókolta.
Utánna még egyszer beszélt Deil
Jenő tudással, szent meggyőződéssel

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. és Vizmsntes
rrostáló ponyvák négyzetméterenként 4 0 k r t ó l . ................
<{(íiAIáí'Llk IJ ill ‘ i^trán, kötőfók, rudálló kötelek stb. a legolcsóbb
------------------->— *...
árban, csakis I. kenderből legjobb mihősógben

kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára
T e le lő n szálú 1**" SZABADKA K ovács-u tca 201.
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Fll.'gö ágy (hengemnlte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban.
Lótakaró bálók 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyári raktára
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fejtegetve a magyar iparosság boldo- !
Egyról-másról.
gulásának feltételeit.
— B u d a p e s ti le v é l. —
Így lett a nap mulatsága ünneppé.
Irta : Faragó Jenő.
A késő esti órákig maradtak együtt
a vendégek a szép mintagazdaság
Bródy Sándor hazajött és a cigány
szemlélésébe merülve.
soron nagy az öröm. Az Otthon ban,
amelynek alelnöke, és mindenütt
T udnivalók
az ipartestületi nagygyűlésre nézve: másutt, ahol újságíró, iró és művész
A kongresszus tagjai bárminő te népség gyűl össze délelőttönként,
kintetben felvilágosítást a szabadkai délutánonként, vagy estének idején,
általános ipartestület tanácstermében túláradó szeretettel fogadták Sándor
bácsit, aki — megfiataladva jött
(Batthyány-ulca) nyernek.
A Pest-szálló nagytermének kar haza. Az örökifjú — megüataladott?
zatai a nagygyűlések alkalmára ki Ugy-e szinte nevetséges egy állítás ?
zárólag nők részére tartattak fönn. Ő maga azt mondja, hogy 17 kiló
— Névre szóló karzati belépő jegyek val megfogyott: mi meg azt tapasz
előzőleg dr. Reisncr Lajos alelnök taljuk, hogy a szeme tüzes, az arca
irodájában (I. kör, Wesselényi-utca piros, a járása pedig olyan, amilyen
44.) vehetők át, az ülések napján gimnazista korában lehetett. Ezt ta
pedig a Pest-szállóban berendezett pasztaljuk mi; de hát még az asszo
nyok, leányok! . . . A Király Színház
jegyzői irodában állíttatnak ki.
Megtekinthető ipartelepek:Hartman egyik előadásán, Bródy Sándor meg
ésConnen cég baromfi és tojáskiviteli jelent egy páholy mélyében. És azon
telepe és jéggyára, Rothmann Imre túl nem érdekelte őket a hatodik
vasbutorgyára, Montallion József mű- Kukorica János, a kék tó, tiszta tó,
a francia király és tudja Isten mi
szövészete, Morvái Antal és Novák
egyéb; mind csak Bródy Sándort
Mihály cementárugyára, a villamos nézték és akkorákat sóhajtoztak,
vasút és világitási részvénytársaság hogy ez estén mindenki légvonatos
telepe, vajgyár, gázgyár.
nak találta a Király Színház szép
Városi intézmények: Mária Valéria
közkórház, szegényház, templomok, nézőterét! . . .
*
tanintézetek, vágóhíd, föHmivesA
kongresszusok
sok
élénkséget
iskola.
hoztak a fővárosba. A két kongreszA helyi rendező bizottság tagjai
nemzetiszinü, a fogadó és elszállá szus tagjai mindenfelé láthatók, kü
lönösen este, amikor a hivatalos
solási bizottság tagjai kék-fehér szál
munka már megszűnt és a magyar
lagcsokrot viselnek a kongresszusi
zene olyan lágyan, olyan szépen szól
jelvénynyel.
az éttermekben, szállodai téli ker
*
♦
*
tekben. Mindkét kongresszusnak sok
Vasárnap, szeptember 10 én: Smó- a női tagja és Zichy Jenő gróf —
len Tóni. Fővárosi életkép 3 felvo no persze, hogy ő, hát ki más lehe
násban. Irta Guthi Soma. Zenéjét tett volna! — sorra kifürkészte a
összeállította Barna Izsó.
szép francia, angol és német kon♦
gresszistákat és esténként az ő tár
*
*
saságukban vacsorázik a Royalban.
Tekintettel a kongresszusra a köz Első este egyedül volt közöttük, ma
könyvtár és muzeum mind a három
már egész kis fiók parlament van az
egész napon át nyitva lesz.
asztala körül: a koalíció urai nagy
számban mulatnak a kongresszistákkal. Hiába. Zichy Jenő a legérdeke
sebb, a legelegánsabb, a legvidámabb
A helyzet.
charmeur és neki köszönhetjük majd,
— Saját tudósítónktól. —
hogy a kongresszisták a legédesebb
Budapest, 1905. szept. 9.
emlékeket viszik magukkal Buda
Az egész politikai világ feszült pestről . . .
*
érdeklődéssel tekint Fejérváry Géza
báró audienciája elé, mely a válság
Itt a szomszédomban egy iskola
dolgában nyilván fordulatot hoz.
van. Ez azt jelenti, hogy zaj, zsivaj,
Általános feltűnést keltett egy lárma hangzik át hozzám szakadat
német reggeli lapnak Fejérváry ki lanul. Különösen most, az iskolaév
hallgatásához fűzött kommentárja, kezdetén, amikor pihent hangszálak
amely szerint a miniszterelnök audi kal jönnek a kisdiákok a vidékről,
enciája azért is rendkívüli fontosság amikor még piros pozsgás az arcuk
gal bir, mivelhogy most nyer hoz és vidám a kedvük. Istenem milye
zájárulást a királytól arra az akció nek lesznek ezek a fiuk tiz hónap
jára, melyet a kormány a parla múlva! Az arcuk sápadt lesz, a te
ment megnyitása után tervbe vett. kintetük réveteg, a fejük tele lesz az
Érdekes, hogy a német lap való a X-bvel, a szivük pedig azzal a
színűtlennek tartja azt a koalíció vágygyal, hogy el innen, el; a négyhíresztelést, hogy Fejérváry Géza emeletes kaszárnyák, az aszfaltszagu
báró a vád alá helyezéstől való fé utcák tömkelegéből, ahol kisdiáknak
lelmében elnapoltatja vagy éppen lenni nem túlságos élvezet. Bizony,
feloszlatja az országgyűlést. Ez azért amint szeptember elején bevonulni
is valószínűtlen, mert Fejérváry aligha látjuk ezeket a fiukat, csak arra
tér ki a vád alá helyezés alól úgy, gondolunk, hogy a pesti diáknak
hogy nem engedi szóhoz jutni a milyen öröm nélkül való, milyen
sivár az élete! . . .
vádlókat.
*
A koalíciós vezétek nincsenek
Azt mondják, hogy széptember
Budapesten. Kossuth Ferenc Soltra
15-ikén általános sztrájk lesz, min
utazott s ott marad két napig.
A választójog dolgában kiküldött den munkás ember eljön a parla
albizottság hétfőn tart ülést s ekkor ment elé, tüntetni az általános tit
állapodik meg, hogy milyen propo- kos szavazati jog mellett. A tüntetés
ziciót tegyen a vezérlő-bizottságnak. helyes, a sztrájk helytelen, de a fő
Politikai körökben sokat várnak város közönségét máris érdekli, máris
Kristóffy bogsáni beszédétől, mely izgatja mind a kettő! Mi lesz 15-én?
ben — azt hiszik — nevezetes ki A vérmesebbek rémes dolgokat lát
jelentések lesznek, különösen a vá nak és jósolnak előre; a nyugodtabbak azt mondják, hogy nem lesz
lasztói jogot illetőleg.
semmi. Hát kérem, valami lesz. Ez
a valami a fővárosi ember legked
vesebb csemegéje: a hecc! Ez kell

3.

a pesti msgyarnak’- Akar bikaviadal n x . ^ ^ d l j a r á s . Holnap vasárnap
formájában, akár szoc'a^s^a tüntetés » órakor kezdődik a szabadkai' gazda
alakjában, csak hecc legyen; ez a fői kör csikódijazása az országos baromNos hát, hecc lesz.
már bizonyos- vásártéren. Az eredmény nagyon fé
és éppenséggel nem lepne meg, ha | nyesnek Ígérkezik. A pénzjutalmakon
a Lipót városban tribünöket emel kívül oklevelek is adatnak. A gazda
nének és belépti dijakat szednének közönség körében a csikódijazás iránt
erre a heccre. Sőt az se lepne meg, nagy érdeklődés mutatkozik.
ha a bölcs tanács ez alkalomból is
— Duna ünnepélyt rendezne!
Mert ez is szörnyen kell a pesti kerthelyiségében társas vacsorával
embernek! . ..
egybekötött szüreti mulatságot ren
dez A részvételi jegyek ara vacsora
és borral 2 korona.
-

H 1R E K
TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár óh nrofcftum. Nyitva
szerdán
szombaton délután 3-t<M 6-ic
Vasárnap délelőtt
12-ig.
Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos
ipar«f?ypfUHetj gyillés Szabadkán.
Országos vásár szept. ld. Ófuttak.
Szeptember 27. A máv. altiszti kör rzü
réti mulat-ága saját kerthelyhégében.

— S zem élyi hír. Bezerédy István

főispán tegnap Budapestre utazott.
— A p olgárm esteri

k ongresz-

szus. Hétfőn kezdődik meg Pancso
ván a magyar törvényhatósági váro
sok polgármestereinek kongresszusa.
A kongresszuson városunk részéről
dr. Biró Károly polgármester vesz
reszt. A polgármester ma este uta
zott el.
— Félm illió. Micsoda rettenetes
szám. Ötszázezer ember jár-kelam i
hazánkban a biztos halállal; állandó
veszedelmére a többieknek. És a fél
millió tüdőbetegből, mert hiszen ezek
ről van szó, a legtöbbet meglehetne
menteni, ha idejében gyógyitóházban
ápolhatnánk, gyógyíthatnánk. A József
kir. herceg szanatórium egyesület
ligába hívja a jobbakat. Évi 4 vagy 2
koronát kellene tagdíjként fizetni.
Minden tag ingyen kapja a Szana
tóriumi Lapokat, melyben minden
adományt nyugtáznak. Ne elvossuk
el közönynyel e sorokat, segítsük az
egyesület ügyét. — Lehetetlenségnek
tartjuk, hogy ne akadjon minden
helyen egy-két urhölgy, aki tagokat
gyűjtene. Taggyüj tőivekkel készséggel
szolgál a József kir. szanatórium
egyesület, királyi bérház, Budapest.
— Báró G rom on Dezső. A hiva
talos lap pénteki száma közli a kö
vetkezők királyi adományozást:
A személyem körüli magyar mi
nisztérium ideiglenes vezetésével
megbízott magyar miniszterelnö
köm előterjesztésére vajszkai é3
bogyáni Gromon Dezső b. t. t., hon
védelmi minisztériumi nyug. állam
titkár, valamint törvényes utódai
nak, a közszolgálatban, főleg pedig
államtitkári minőségében sok éven
át teljesített hü, odaadó és ered
ményes szolgálatai elismeréséül a
magyar bárói méltóságot díjmente
sen adományozom. Kelt Steknában,
1905. szept. 3. Ferenc József, Fe
jérváry Géza s. k.
Hogy Bácsmegye egykori főispán
ja kitüntetését mennyire megér
demelte, élénken igazolja a Pesti
Hírlap következő kommentárja, me
lyet a legújabb bárósitáshoz fűz:
Nem kutatjnk ezúttal, hogy Gro
mon Dezső melyik kormány utján
kapta a kitüntetést, de tény az, hogy
ez a bárósitás jobban megérdemelt,
mint az utolsó hónapok bárósitásai
voltak. Gromon Dezső lelkiismeretes,
példás főhivatalnok volt, aki sok
évig nagy buzgalommal vezette a
honvédelmi minisztérium ügyeit. —
Most, hogy nemrégiben nyugalomba
vonult, a királyi kegy bárói méltó
ság adományozásával kivánta kitün
tetni.

Öngyilkos, gazdálkodó. Hor-

vát Mmticsi András -'7 éves Kelebiai
gazdálkodó ma délután a kelebiai
pusztán levő házában a kamra ge
rendájára akasztotta magát s mire
hozzátartozói tettét észrevették, már
meg volt halva. Végzetes elhatáro
zásának okát a hátra maradottak abban
vélik, hogy a szerencsétlen családfő
elkeseredett ama anyagi károk miatt,
melyek egy hason bérbe vett földterület
átvételének elmulasztása miatt érték.
Az öngyilkos neje ugyanis beteg
lévén az átvételt nem eszközölhette
s a földtulajdonos a szerződést nem
akarta felbontani. Hulláját a mentők
a bajai temető boncházába szállí
tották.
— P e tío le u m o s k u tZ om b orb an .

Zomborból Írják, hogy a városháza
udvarában levő kutból egypár nap
óta petróleumot húznak viz helyett.
A dolgot bejelentették a hatóságnak,
mely a vizet megvizsgálta és azt
konstatálta, hogy 49 percent benne
a petroleum. Meg is próbálták egy
lámpában és szépen égett az anyag.
A kút most további intézkedésig-le
van zárva.
—

H alálos

sz e r en csétlen ség .

Újvidéken egy házbontásnál halálos
szerencsétlenség történt. HaberburSz
Mátyás építést vezető pallér szigorúan
meghagyta Zsikits Száva lö éves
kőmives legénynek, hogy a lebon
tandó falat ne ásna alá, hanem
felülről bontsa le. Dacára az ismételt
utasításnak Zsikits a falat egyszerre
akarta ledönteni, azt aláásta, de oly
szerencsétlenül, hogy a ledőlt fal őt
is alá temette, Zsikits néhány m á
sodpercnyi kínok után a romok alatt
meghalt.
— G yűlölködő városok. Régóta
ismeretes Kecskemét és Kőrös ver
sengése a hírességért. De még a
versengés gyűlölködéssé soha nem
fajult, csak a legújabb időben, persze
a körösiek részéről. Amióta ugyanis
az Első alföldi conaegyár r. t. gyárt
mányai révén a kecskemétiek világ
hírre vergődtek, azóta a körösi ember
messze elkerüli a kecskemétit, mert
szörnyen elfutná a méreg és az el
keseredés, ha szemtől-szembe talál
koznék vele. A kecskeméti gyár új
ságja már 116 ezer példányban
jelenik meg. Tessék kérni mutatványszámot a Barack-Hiradóból. 1166—3
— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cip ő , kalap,
fiú ö ltö n y ö k , ú ri és n ői d ivat
cik k ek b en , úgy forduljunk, a jóval
m eg n a g y o b b íto tt V ersen yára flale th e z Szabadka, papucs piac. 1082
— S zilá g y i és D iskant miskolci

gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
lamint legújabb „Viilám“ centrifu
gális bogy ózó és zúzógépeire felhív
juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
dők különösen a cég által feltalált
és készített Kossuth „Kincsem** és
„Hegyalja** borsajtók, nemkülönben
a nagyüzemü préseléshez készített
„Rákocy** „kettős kosara** sajtók.
amelyeknél a régi világfából kész?'

prése

geniálisan

egyesítve •

modern technika vivmá0*’
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és idősebb 76 klg. Mének P/2 klg.
több, halmozva 7 klg.-ig. E verseny
csak akkor tartat'k meg, ha legalább
4 ló indul. Beiratási dij 20 kor., nem
tagoknak 40 kor. F. v. f.
VII. Eladó verseny. 400 kor. és
tétek fele az elsőnek, tétek fele a
másodiknak. Táv 1109 m. 3 éves és
idősebb belföldi lovak részére, melyek
az 1904. és 1905. években 1800 kor.
értékű versenyt nem nyertek. Teher
3 évesnél 70>/2 klg , 4 éves és idő
sebb 72x/ 2 klg. Mének 1’/» klg. több.
I Félvérnek 5 klg. engedmény. A ne
A szabadkai lóversenyek. vezés kötelező mindazon lovak ré
szére, melyek a 11., IV., V. és VI.
A szabadkai lóverseny-egyesület futamra nevezve lettek, futhatnak oly
szeptember 24-én tartja versenyét, lovak, melyek a fenti versenyekben
melynek feltételei a következők:
nem nyertek. Nyertes ló 2000 koro
1. Kisgazdák versenye. 350 korona. náért árverés utján eladó; az árve
Ebből 200 kor. az elsőnek, 100 kor. rési többlet fele a második lóé, a
a másodiknak és 50 kor. a harma fele az egyesületé. Minden 200 kor
diknak. Táv 1600 méter Nyitva oly árleengedésért 1 klg. kevesebb. Leg
lovak számára, melyek szabadkai kis kisebb eladási ár 600 kor. Tét: 10
gazdák tulajdonát képezik. Suly- kor. F. v. f.
kiegyenlités és beiratási dij nincs
Általános szabályok.
Nevezés az oszlopnál. A verseny csak
akkor tartatik meg ha legalább négy
1. Nevezési záridő 1905. szept.
ló indul.
17-én délután 4 óra.
I I A nmeit. ni. kir. földmivelés-: 2. írásbeli vagy távirati nevezés
ügyi miniszter ur dija. 1009 korona. Weber Frigyes egyesületi titkárhoz
Ebből 800 kor. az elsőnek, 2U0 kor. Szabadkán intézendők és az utób
a másodiknak. Táv 2000 méter. 3 biak 24 óra alatt Írásban megerő
év és idősb belföldi mének és kan sítendők. A beiratási dijak és tétek
cák részére, melyek az 1904. és 1905. a nevezéssel egyidejűleg befizetendők,
években 1800 kor. értékű versenyt ki a verseny előtt a beiratási dijat
nem nyertek. Teher 3 évesnél 6Al/2 és tétet le nem fizeti a futamban
klg., 4 év és idősb 72>/2 klg. Mének részt nem vehet.
U/2 klg. több. Félvérnek 5 klg. en
3. Minden készpénzben kiadott
gedmény. Minden 400 kor. össznye díjból 5°/0 levonatik.
reményért 1 klg. több. halmozva 7
4. Szabadkai lakos az, aki állan
klg.-ig. Beiratási dij 20 kor., nem dóan Szabadkán lakik.
tagoknak 40 kor. F. v. f.
5. Lovagolni a 11., III., IV., V.,
I I I . Mezőgazdák versenye. Adja VI. és VII. futamokban csak színek
Szabadka sz. kir. város. 1000 kor. ben vagy egyenruhában szalaggal
Ebből 700 kor. az elsőnek, 200 kor. lehet, úgy a versenyszin, mint az
a másodiknak, 100 kor. a harma egyenruha és szallagszin a nevezéssel
diknak. Táv. 1600 méter. Futhat egyidejűleg bejelentendő. Ezen futa
minden szabadkai gazdának legalább mokban csak urlovasok lovagol
egy év óta tulajdonában levő 3 éves hatnak.
és idősb félvér lova. Teher 3 évesnél
6. Minden nevezésnek a ló korát,
63 klg., 4 éves és idősb 68 klg. Mé színét, nemét és leszármazását, va
nek P/2 klg több; oly ló, mely már lamint a feltétel értelmében a súlyt
ezen dijat egyszer nyerte, nyerés is tartalmaznia kell.
esetén csakis második díjra tarthat
7. A »Magyar Lovaregylet® ver
igényt. Azon ló, mely a kisgazdák senyszabályai a mérvadók, óvás csak
versenyében futott, ezen futamban írásban adható be és azzal egyide
részt nem vehet. Beiratási dij 20 kor., jűleg 100 kor. óvadék fizetendő le,
nem tagoknak 40 kor. F. v. f.
mely összeg elutasítás esetén a ver
IV . Gátverseny. 800 kor. Adja a senyszabályok 217. § a értelmében
Magyar Lovaregylet a földmivelésügyi a közös segélyalapot illeti meg.
miniszter ur által engedélyezett szub
8. A totalisateur a »Magyar Lovar
vencióból. Tiszteletdij az elsőnek, egylet* szabályzatának van alávetve
adják a szabadkai hölgyek és 500 és az igazgatóság felügyelete alatt áll.
kor., a másodiknak 200 kor. és a
A versenyintézőség a kővetkező:
harmadiknak 100 kor. Táv 2800 m. Igazgatók: Bezerédy István, dr. Biró
3 éves és idősebb belföldi lovak szá Károly, Boroviczényi Gyula, Regényi
mára, melyek az 1904. és 1905. évek Lajos, Varga Ágoston, Vermes Béla,
ben 1000 kor. értékű versenyt nem Vojnits Simon és ifj Vojnits Sándor.
nyertek. Teher 3 évesnél 65 klg., 4 Biró: Kiss Aladár. Indítók: Birkáss
évesnél 71 klg., 5 éves és idősebb Gyula és Kiss Lajos. Versenytitkár:
72 i/2 klg. Mének P /, klg. több. Fél Weber Frigyes. Totalisateur vezető:
vérnek 5 klg. engedmény Minden 400 Milassin Andor. Pénztárnok: Kopukor. össznyereményért 1 klg. több, hal novics Károly. Orvos: Dr. Schnier
mozva? klg.-ig. Beiratási dij 20 kor., György.
nem tagoknak 40 kor. F. v. f.
Megjegyzés. Szabadkai lakos tu
F. Szabadka sz. kir. város dija. lajdonában levő lónak oly ló tekin
1000 korona. Ebből 700 kor. az tetik, a mely legalább 30 nappal a
elsőnek, 200 kor. a másodiknak, 100 verseny előtt, kételyt kizárólag a
kor. a harmadiknak, Táv 1600 m. versenyző tulajdonát képezte.
Futhat minden szabadkai lakos 3 éves
Oly ló, mely bármely pályán de
és idősebb belföldi nevelésű félvér csak a gazdák versenyében futott,
lova. Teher 3 évesnél 68x/2 klg., 4 vagy oly pályán, ahol belépti dijat
éves és idősebb 721/2 klg. Mének nem szedtek, ha különben a ver
P/2 klg- tObb. Beiratási dij 20 kor., senyfeltételeknek megfelel, a sza
nem tagoknak 40 kor. F. v. f.
badkai versenypályán minden futam
VI. Akadály-verseny. 1500 kor. ban részt vehet.
Ebből 1000 kor. az elsőnek, 300 kor.
A nevezések Weber Frigyes tit
másodiknak, 200 kor. a harmadik- kárhoz küldendők.
Táv 4000 m. 4 éves és idősebb
W eber F rigyes
H lovak részére, melyek az 1904
egyesületi titkár.
’^kben 1800 kor. értékű
'•»r«ek. Teher 4 éves' ’ *’ éves
sajtó felső része acél, alsó része
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol
sem érintkezik vasrészekkel, hanem
csak a fával, ami a must színét,
izét, zamatját nem befolyásolja. A
törkölyt sem kell összevagdalni, ha
nem kisebb darabokban is könnyen
ki lehet venni. Az 1902. évi egri
és a pozsonyi 11. mozőgazdasági
országos kiállításon a cég borsajtói
első díjjal, aranyéremmel lettek kitüntettve.
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Az akasztófa alatt.
Báli Mihálynak a m. kir. bűnügyi
végrehaj tatónak nemsokára dolga
lesz Eszéken; végre fogja hajtani az
ottani törvényszéknek egy halálos
ítéletét.
A kemény kezű és kemény szivü
hóhérnak, valamint marcona legé
nyeinek, egy igen érdekes és ritka
cinizmusával páratlan gonosztevővel
kel majd elbánniok ezúttal a törvény
nevében.
Az eszéki törvényszék Mist ina
Iván nevű gonosztevőt kötél által
halálra Ítélte, mert — Rétfaluban
meggyilkolt és kirabolt egy Szabó
Erzsébet nevű nőt. A törvényszéki
tárgyalás — során Mistina Iván
megbotránkoztatóan cinikus magavi
seletét tanúsított. Bűnének minden
apró mozzanatát egykedvű nyuga
lommal beszélte el. mintha csak
valami mindennapi cselekedetről —
volna szó. A gyilkosság leghajme
resztőbb részleteit kihívó mósolylyal
öntelt gőggel, mint valami kegyetlen
tromfot valósággal bírái szeme közé
vágta s vérbefagyott nyugalommal
leste és élvezte a hatást.
A párbeszédek befejezésével a
törvényszék ítélethozatalra vonult
vissza s rövid idő múlva az elnök
kihirdette a tanácskozás eredmé
nyét, amely a cinikus rablógyilkost
kötél általi halálra Ítélte.
Az Ítélet kihirdetését követő jele
net valósággal a szenzáció erejével
hatott. Az elitéit mosolyogva, moz
dulatlanul minden bensőbb emóció
látszatától is menten hallgatta vé
gig az ítéletet. Arca kifejezése nyu
godt volt és egykedvűsége rendü
letlen maradt.
Az elnök megkérdezte tőle:
— Megértette az ítéletet?
— Nincsen benne semmi érthe
tetlen, — válaszolt egykedvűen a
gonosztevő.
— Nem akar perorvoslattal élni ?
— faggatta tovább az elnök.
— Eszemben sincs! — felelte szinte
hősies halálmegvetéssel Mistina.
— De hiszen az életéről van szó,
— mondta az elnök látható meg
döbbenéssel.
Az elitéit hangosan elnevette ma
gát:
— Talán csak nem félnek önök
az én halálomtól? Nagyon örülök,
hogy a dolognak ilyen kimenetele
lesz és reményiem, hogy megfogja
erősíteni az Ítéletet. Feltétlenül azt
akarom, hogy felakasszanak. Inkább
százszor meghalok, semhogy a bör
tönben évekig sínylődjem.
A tárgyalás közönségére az elitéit
magatartása és nyilatkozata rend
kívül izgató hatást tett. A védő az
elitéit nyilatkozata dacára is semmi
ségi panaszt jelentett be.

T Á V IR A T O K .
A b elü g y m in iszter program 
beszéde.
Budapest, szeptember 9. Kristóffy

József belügyminiszter — ma tar
tóttá meg programbeszédét Német
Bogsánban, a melyben az ország
helyzetének jellemzése után az obstrukció okait fejtegette, jellemezve
azt a fonák helyzetet, amelybe a
koalíció az általános választói jog
kérdésének felvetésénél az igazság
gal szemben került. Majd a nép és
a parlament közötti viszonyt fejte
gette, az általános választói jog
igazságával emelve ki a parlament
ben megnyilatkozó népfenséget. Ez
után a statisztikai adatokkal mutatta
ki, hogy az általános választói

jog csak a magyar állam előnyére
válhat, úgy, hogy a mai közjogi harc
nak formáját megváltoztatva, a nem
zeti törekvéseket az egyedül célhoz
vezető útra terelheti. Az általános
választói jog törvénybe iktatása le
hetne tehát egyedül biztos eszköze
a kibontakozásnak. Mindazok, akik
az általános választói joggal szemben
a nemzeti kérdést hozzák fel érvül,
nemcsak a népjognak, hanem a nem
zeti törekvések érvényesülésének az
ellenségei.

Az orosz fo rra d a lo m .
Párisi, szept. 9. Bakuból ideérke
zett hírek szerint ott a forradalom
teljesen ura lett a helyzetnek. A
katonaság gyönge és tehetetlen. Egész
Kaukázus a forradalmi elemek be
folyása alatt áll. A forradalmárok az
összes petróleum forrásokat meg
szállva tartják. A forradalom oka
az a huzavona, melyet a munkástőrvényhozás reformja körül tanú
sítottak, a rossz közigazgatás és fő
képpen a kormány vigyázatlansága,
hogy maga is játszott a tűzzel, ami
kor a tatárokat az örmények ellen
uszította. Előrelátható, hogy a bakui
mozgalom agrár forradalom alakjá
ban tovább terjed és az összes
Volga-menti tartományokat lángba
fogja borítani. A tatárok megkísér
tették, hogy a kikötőben tevő petróJeumhajókat felgyújtsák, melyeken
tartályokban nagymennyiségű petró
leum van. Ez eddig nem sikerült,
de ha megtörténik, a város teljes
pusztulását okozhatja.

Az olaszországi fö ld ren g és.
Kóma, szept. 9. A földrengés ál

tal érintett vidéken, amint a lapok
jelentik, elkeserítő az állapot. A kár
vallott községek lakossága a szabad
ban tanyázik és mindenütt nagy
pánik uralkodik. A cattamzarói pre
fektus segitőbizottságot szervezett.
A katonaság készenlétben van, hogy
segédkezet nyújtson. Rómából és
Nápolyból több csapat ment a sze
rencsétlenség színhelyére.
Kóma, szept. 8. Reggio di Calabriában a polgári kórház templomá
nak Szűz Mária szobra beomlott.
Pizzio és Santa Eufémia állomáso
kat kiürítették, mert beszakadással
fenyegettek. Sok hid is veszélyez
tetve van. Cosensa vidékén is jelen
tékeny károkat okozott a földrengés,
épp úgy Messzinában is, ahol azon
ban nem oly nagy a kár, mint
Calabriában. Emberéletben nem esett
kár. Csak néhány sebesülés történt.
A földrengés pillanatában az összes
nyilvános órák megállották. A Pelore
fok világitó tornya elsötétült, de
csakhamar újra megvilágították. Sirakuzában és Patamában is erős
földlökéseket éreztek.

A szerb

tró n ö rö k ö s
k oru sitása.

nagy-

szept. 9. A hivatalos
lap ma közli a trónörökös nagykorusitását és hadnagygyá való elő
léptetését. Ugyancsak a mai hivata
los lap a nagykorusitás alkalmából
több tényleges és tartalékos tiszt
kitüntetését, valamint — az utolsó
Belgrád,

KACSMEGYEI NAPLÓ.
szkupstinaválasztás alkalmával elkö
vetett vétségek büntetésére amnesz
tiát és végül mindazok büntetésének
elengedését teszi közzé, a kik hat
hónapig terjedő börtönbüntetésüket
megkezdték.

4316 Budisin György és neje Kolarovits
Jánosné zárlati ügy

hányó Lajos I ir. it. táblai biró:
3467 Ju kovits Othmár Jenován Lázárné
végrh
3657 Miók Péter éa tsai hagy. ügyből ki
folyó tlkvi ügy
3797 Opreán Sándor és tsai Bisztrián Juon
és tsai tlkvi ügye.
3854 Singer M. fiai Miatovics György tlkvi
ügye.
A Szabadkai S p ort-E gylet 10 3894 J ’irkovics Othmár Pakacán Mária
tlkvi üg\e.
9ve« ju b ileu m i versenye. A szept. 3999
Gojkov István és neje özv. Gojkov
s-iki, első napi versenyek várakozáSzávóné és tsa tlkvi ügye.
on felül sikerültek, amennyiben it- 410i Nagytcremiai takarékpénztár Jenován
adtak egymásnak találkozót az ország Gyö'gy és tsai végrh.
Kir állam kincstár néh. Takács József
bajnokai; de legérdekesebbek lesznek 4148
Pm r 1. örökösei végrh.
a szept. 10-iki, második napi versenyek, 4277 Magyar jelzálog hitelbank és tsai
mert holnap fog eldőlni a 30 klm.-es
iszákovics Lilán végrh.
gyaloglási bajnokság Sorgo, Pető, 4278 Budisin György és neje Kolarovits
Manglitz és Sztantics bajnokok között. Jánosné v grh.
Dr. R askó István kir. it. táblai b iró :
Nem kevésbbé lesz érdekes az úszás
is, amelyen világbajnokok fognak küz 4058 Gruity Láza (Tima fia' m kir. kincs
ing. végrh alá vonásának megszün.
deni: Halmai és Kiss Géza, az ame tár
és jár. iránti perében lefolyt
rikai győztesek, Ugyancsak szép lesz 4117 Szabadka város árvapénztára Markoa rúdugrás, mert alkalmunk lesz látni
vits György örökösei vég h.
Kiss Imrét, ki legutóbb legyőzte az 4119 Id. Plettl Antal Plettl József és ts a
végrh.
idei bajnokot, Szabót. Hogy még kik 4150
Bácsmadarasi kiliázasit , társ. mint
fognak szerepelni 10 én, legjobban
szövetkezet Geiger András végrh.
nyújt tájékozást a kiadott verseny- 4151 Ugyanannak Antoni Sándor végrh.
programm. A holnapi versenyek pont 4152 Ugyanannak Forcek András végr.
4153 Ugyanannak Vig János végrh.
fél 3 órakor kezdődnek.
4154 U gyanannak Rittgass^r János végrh.
4155 U gyanannak Németh Antal végrh
4156 Ugyanannak Macin er Gergely végrh
4157 Ugyanannak Gá or Ferenc végrh.
4164 dr. Bruc’< Samu W- llich Vilmos végrh.
4165 Pilits Mladen Bugár Jása végr.
T á b la i é r te s ítő .

SPORT.

E hót folyamán.
1. POLGÁRI TANÁCS
Dr. Scliulek Kálmán kir. it. táblai biró.
3387 Kunetz Mór Mamuzsita György vál
tópere 250 K. és jár. iránt.
3738 „Hungária** müintézet cég Lázits M.
János 2400 K. és jár.
4285 „Szegedi kereskedelmi és iparbank**
Vermes Zsigmond és társa részvényeit elő
vételi joga és jár.
3644 „B tcsmadar si Iih á z a s ió társaság
mint szövetkezet1* perenkivüli ügye.
3331 Fischof Gyula Cipszer István 520 K.
és jár.
3675 „ Kereskedelmi és iparbank** mint r.
t. Zsombolyán cégnek perenkivüli ügye.
Tófcli 2lurél kir. it. tib la i biró
3225 Stomatingyár Zombor dr. Feles cég
Egerland Kálmán 1166 K. 90 fill.
3265 Popovits Kristófné ,,Szerb hitelszö
vetkezet Sajkásszeutivánon** 1440 K.
3396 Sztojkovits Zách C. Sztojkovits Miklós
600 K. váltóper.
3457 Héjjá Mihály Zombori Vera és tsai
200 K. váltóper.
3482 Nagykikindai kér. T. takarékpénztár
Tanaszevits Pál és tsa 480 K. váltóper.
I l ik POLGÁRI TANÁCS.
Dr. K eck em ély Dániel kir. it. táblai biró :
3149 Bezdá i község Túri József 1174 K.
3282 Szuszán Tódora és tsa Szolga Miklós
és t. öröklés.
3283 (Lányi Rózái Csányi András és t.
öröklés
43l«* Szuszán Tódora és tsa Szolga Miklós
és tsa zárlati ügye.

K is B e rta la n kir. it. táblai biró :
3^96 Tésity Pajá Tésity Lyuba végrh.
3940 Gerrson Izsák Mezin Kadarin J u li
anna végrh.
3963 Zombori takarékpénztár zombori izr.
hitközs. zálogjog bekeb.
3964 Gluvics István kk. Dédits István végr.
3971 Kir kincstár özv. Kéri Lászlóné
Csáki Julianna végrh.
4 j 1ö Kiefer Jakab Müller Mihály zálogjog
bekeb.
4 32 Szampfer Ádám ifj. Petrovic3 Iván
előjegyzett zálogjo ' kitörlése.
4034 Miskolci Török Ernő Szekeres Zsu
zsanna özv. Sörök Istvánná t kvi ügye
4O5‘T ,,Albina'* nagysze eni takarék és
hiteliutéz t Miát Páva és tsai zálogjog
előjegyzés
4071 Ugyanannak Beszu Juon és tsai zá
logjog előjegyzés tlkvi ügye.
4073 Adamovich Sándor Vukovity férj,
Preradovity Lyubica végrh
4146 „Albina** nagyszebeni takarék és
hitelintézet Szerbován Todor és trsai
zá ogj ogelőj egy zés.
FELÜLVIZSGÁLATI TÁRGYALÁSOK:
szeptember 12.
előadó Keeskeméthy Dániel.
G. 110 Wild Hugó cl. W ild Miklós, lakás
elhagyása.
előadó dr S chalck Kálmán.
G. 111. özv. Baranyi Sámuelné c/. Baranyi
Erzsébet és t. Bl m. in. búza kiadása
G. 120 Kovács Mihály és t. c(. Fényszarusi
Antal és t. 1000 K.
előadó dr. T óth Antal..
G. 113 K otta Sándor c . Szekeres Zoltán
és t. 1000 K. és 983 K.
G. 121 Kisztner Vencel c|. Reiszmaun Mi
hály 540 K.
előadó dr. Knskó István.
G. 112 Rudics Uros c|. A nnicki Athanás
240 és 480 K.
szeptember 15.
előadó dr. Schuleek K álm án.
G. 114 Fischer Sámuel c,'. Graber Gyula
1000 K.
előadó Kiss Bertalan.
G. 115 Lukácsev Ráda c/. Tajkvo Milivoj
520 K.
előadó dr. Tóth Aurél.
G. 118 Szabadkai ipartestületi szövetkezet
c . özv. K atona Mihályné 514 K. 96 f.
előadó dr. llnskó István.
G. 119 Wilh. W olf et Sohn c|. Nagy György
és t. 469 K. 97 f.

Veress Károly k-r. it. táblai biró :
3307 Pokomándi Imre Funták E telka há
zassági pere.
3308 Faragó István Szendrei Teréz házas
sági pere.
3352 Kuutics Sándor Petrich Rozália h á
zassági pere.
8371 Belicai Katalin Nyári György házas
sági pere.
3372 Keller Pepi Engel Izrael házassági p.
3376 Oltenbacher Márton Morgenthaler
Éva házassági perc.
3385 Körösi Jusztina Körösi János házas
sági pere.
3395 Rezicska Pál Kovács Erzsébet házas
sági pere.
3440 Radoszávlyevits Dömötör Tucakov
Szlavna házassági pere.
3643 Ács János Siket Julianna házassági
pe e.
4227 Lajos György Skopec Irén házas
sági pere.
IH-ik POLÁGRI TANÁCS.
B ácskai p én zh am isítók a b ír ó 
K llnikó Ede kir. it. táblai biró:
ság előtt. A hosszadalmas bűnügy
3224 Néh. Tassy Bee Mária hagyatéki ügye.
3616 Néh. Vighné Jakobcsits Róza hagya ben tegnap végre a védőbeszédekre
került a sor. Előbb ugyan a kir.
téki ügye
8626 Néh. Csányi Katalin hagyatéki ügye. ügyész reperálta még vádinditványát,
4265 Beck és Gergely cég Spitzer Teréz amely reperáeiőt a vizsgálat hiányos
zárlati ügy.
4309 Freuburger Teréz Ripman Ignác zár volta tette szükségessé, Féltizenegy
órakor kezdődtek a plaidoyer-k. A
lati ügy.

védők közül Slezák Lajos dr. a vád
jogi részét támadta meg, Kormányos
Benő dr. pedig a vizsgálat hiányos
ságait és felületességét mutatta ki. A
többi védőnek: Cserő Ede dr., Eisen
stein Rezső dr. ügyvédeknek, Dobó
József dr. és Nékics Richard dr. ügy
védjelölteknek már nem sok dolga
akadt, valamennyien a bizonyítékok
elégtelensége mialt kérték védenceik
felmentését.

1906. szep tem b er 10.

— i őhadnagy ur, vigyázzon, —
figyelmeztette Olga.
A grófnő még folytatni akarta
figyelmeztető szavait, de Máté meg
akadályozta.
— Jól van, tegyük hát meg a kí
sérletet. Az alkalom itt van. Úgy
tudom, hogy a főhadnagy ur is eljön
Iván lakodalmára. Ezek a lakodalmak
nálunk három napig is eltartanak.
Pedig sokszor megesik, hogy nem
épen barátságosan végződik a mu
latság. Nos, főhadnagy ur, az utolsó
KÖZGAZDASÁG.
vendégeknek maradunk. Inni nem
A .,Hermes“ Magyar Általános Váltó kell, csak annyit, amennyit akar, ha
üzlet Részvénytársaság, Budapest, nem ki kell tartani s akinek baja
heti jelentése a lözsdeforgalomról lesz, azon segítenünk kell. Jó pajtá
sok leszünk, úgy kell egymás mel
és a pénzpiaoról.
lett kitartanunk, akárcsak a hábo
Budapest, szept. 7.
A várakozás, melyet a portsmouthi rúban. Könnyebb is lesz a kitartás,
béke létrejöttével a külföldi tőzsdék mert életveszedelem nem fenyegethet
hangulatának megjavulásához és bennünket.
— És mibe fogadunk?
megsziládulásához fűztek, valóra vált
— Aki vészit, az elismeri magát
és csaknem valamennyi számottevő
külföldi tőzsdén árfolyamemelkedések legyőzöttnek. Nem országvilág előtt,
állottak be, ámbár egy nagy hausse- főhadnagy, csak Olga és Kálmán
mozgalmat az internationális pénz előtt.
A főhadnagy gondolkozás nélkül
piac feszültsége nem engedett létre
fogadta el az ajánlatot. Ezután még
jönni.
Ámbár a külföldi tőzsdék hatása egy ideig beszélgettek, de a hangu
alatt és nagyobb bécsi arbitrage lat nyomottabb lett. Máté mintha
vételekre a budapesti tőzsde az megkomolyodott volna, a főhadna
elmúlt hét elején szilárd volt a gyot meg talán bántotta az esetleges
politikai helyzetben beállott remény veszteség gondolata. Végre Olga osz
telenség az árfolyamok visszaesését latta fel a társaságot.
— Erőre kell kapnunk, urak, —
eredményezte, és csak egyes papírok
tüntetnek fel lényegesebb emelkedést. búcsúzott a társaságtól — mert nem
Ezek közül megemlitendők elsősorban tagadom, szeretnék tan újai lenni a
a déli vasút részvények, melyek múlt versenynek.
— Nekem ugyan nincs szükségem
heti árfolyamukkal szemben K. 9.
emelkedéssel zárultak. Bécsi mérték pihenésre, — szólt Máté — de Ol
adó körökben a részvények további gának igaza lehet a társaság többi
emelkedést jósolnak, mivel e válla tagjaira nézve. Ezekkel a szavakkal
lat pénzügyi szanálása állítólag út felállt, kikisérte Olgát s azután kezetban van, és az újonnan megnyílt szoritva Kálmánnal és a főhadnagyBécs-trieszti államvasuti vonal pedig gyal, pihenni ment. Kálmán és a fő
pedig, melynek concurrentiájától hadnagy is követték a jó példát.
Másnap reggel két homokfutó ko
féltek, a Triestbe menő forgalomnak
csak igen csekély részét fogja ma csin indultak Kálmánék és két ven
dégük Iván lakodalmára. A második
gához ragadni.
A helyi értékek piacán nagy kocsin Máté hajtotta a lovakat. Mel
emelkedés volt Drasche részvények lette a főhadnagy ült Verőfényes
ben és a nagymérvűi építkezések szeptemberi reggel volt A szeptem
folytán a tégla iparban beállott ber a legszebb hónapja az alföldnek.
kedvező conjuktura által e papírnak Reggelei vetekednek a május regge
további emelkedése valószínűnek lével. Ezen a reggelen, mintha a szo
kottnál is üdítőbb lett volna a le
látszik.
A pénzpiac helyzete nálunk, a vegő. Máté kedélyét felvillanyozta az
politikai viszonyok miatt pangó vál üdeséggei teli természet. Évelődött,
lalkozási kedv következtében vala ak r csak a gyermek. A főhadnagy
mivel meggyöngült, és a magánka rosszul aludhatott, mert Máté évelőmatláb 31/4% körül mozog. Bécs- déseire csupán gúnyos megjegyzései
ben a pénz egy csekélységgel drá voltak, ami azonban csak jobb kedvre
gább, mig a külföldön főleg Német hangolta szomszédját.
— Eszembe jut, épen ilyen szép
és Angolországban a pénz annyira
megdrágult, hogy a hivatalos kamat szeptemberi reggel volt, mikor egyik
láb felemelése a legközelebbi időre jóbarátom imádottját megszöktettük,
— beszélt Máté a főhadnagyhoz. —
várható.
A lefolyt hét legnevezetesebb Jó kedvünk volt. Ó is épen úgy ült
árfolyamváltozásai a következők vol mellettem, mint főhadnagy ur, csak
tak 1905. aug. 30. 1905. szept. 7. jobb kedvvel. A kicsike egy gaz
4% magyar koronajárdék 96 65— dag földmives gazdának a lánya
9 7 —. Magyar shitelrészvény 785 25 volt. Hanem a szépsége fölért még
—785'25. Rimamurányi vasmű rész a gazdagságával is. Valahonnan jó
vény 559-25—559'—. Leszámítoló barátok közül szöktünk. Végtére is
bank részvény 475'—477 —. Ma ez mellékes. A leányzó a tanya kö
gyar jelzáloghitelbank részvény 507' rül foglalatoskodott: tyúkjait etette.
Majd elfelejtem megmondani, hogy
—51 3 —.
a barátom tanyája a szomszéd
tanya volt.
— Akkor nem valami messzire
kellett menekülni a kis ártatlannak,
erősködött az utitárs.
— Csak türelem, a dolog nem
olyan egyszerű, mint amilyennek
Irta : Dugovich Imre.
25 gondolja és mintamilyennek látszik.
— Az a kérdés, Máté bátyám, A mi ósdi gondolkozásu népünk nem
miben ? — kérdő a főhadnagy a sér rajong még az úri vőkért.
tettnek hangján.
Felelőd if-erkesitó:
D U G O V IC H
IM R E .
— Akármiben, uramöcsém, —
felelte most már Máté mosolyogva. Laptulnj dánosok: A Z A L A P Í T O K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali
— A kísérlet nem árthat meg, —
telefon szám : 62.
idegeskedett a katona.

A HÁREM NÓ.

BACSM EGYEI NAPLÓ.

1 9 0 5 . szep te m b er 10.

16213 905. szám.
HHndett szó £3 fXllc-y V o ltig betUkbol O
i l l é r L e 'k ise b b h ird e té s £ 3 0 f i l l é r
ki a német franczia nyelvben
Ncvelőnö perfect,
3 elem hkoiás fiú
mellé azonnal felvétetik. É rtekezhetni dr
Blum László orvosnál Szab dka Petötiutca.
1030

*í 7

utca főhelyén, 30 év óta fenálló 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 ló orvosnál Petőíi-u.
1031

H

kiadó úri lakás.
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince,
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni
a villanyteleppel szemben levő Ábrahám
Róbert füszerüzletében lehet.
1032
1 27

’X f gy önálló mühelylj lyel és a háztartás

idc hoz szükséges teljes
berendezései biro szabadkai iparos Ajánlatok
iparos czirnmcl a kiadóhivatalba kéretnek

Y
szerény fizetéssel

á llá s t k e r e s.
Cim a kiadóhivatalban.

B o r e la d á s .
Jó minőségű és tisztán kezelt 22
hektóliler világos s ille r és feh ér

ehá r

csak

r ö v id

i d e i g S zilá g y i István füszerkereskedőnél

v é t e t n e k fe l

ju tá n y o s

á rb a n

Szabadka, a gázgyárral szemben. 1179

M egbízható és szorgalm as

a

nacsm egyei
Képes Naptár
k ia d ó h iv a ta lá b a n :

Szabadkán, edény-piac.

olyan

vidékről, ahol a szőlő
m egterem és szőlőmiveléssel fog
lalkoznak és ahol a liloxera pusz
tításait már megkezdette vagy
pedig ahol szőlőültetéss< 1 foglal
koznak: szép, állandó és biztos
mellékkeresetre tehetnek szert, ha
címüket közük Hegyi Lajossal
Budapest, K irály-u. 13. I.

11801

Szabadka szab. kir. város tanácsa
Szabadka sz. kir. város törvényezennel közhírré teszi, hogy a városi hatósági müutainak
fenntartására
épületek, közvágóhíd és a palicsi szükséges zúzott kavics és kötőanyag
gépház fűtésére, a folyó évi téllel szállítására ezennel zárt ajánlati
kezdődő egy évi időtartamra szük versenytárgyalást hirdetek.
Szállítandó mennyiség: 1680 m3
séges mintegy 50—60 waggon jó
minőségű, lehetőleg hazai termelésű zúzott kavics és 600 m3 kötőanyag
szén szállítására f. évi szeptem ber j Ajánlati határidő 1905. óv ókt'
hő 15 én d. e. 10 órakor a gazda-; 5 d. e. 10 óraja, ameddig az aján
sági ügyosztály hivatalos helyiségé-; latok hivatalomra címezve nyújtan
ben árlejtés fog tartatni. — Az á r- ' dók be.
lejtési en résztvenni óhajtók tartoznak
Közelebbi részletes feltételek a
zárt Írásbeli ajánlataikat az árlejtés városi mérnöki hivatal állal meg
megkezdéséig a városi tanács iktató küldetnek a postadij és 1 korona
hivatalánál benyújtani s mellé 1000 másolási költség előzetes beküldése
korona készpénzt avagy ily értékű mellett.
Szabadkán, 1905 szept. 6.
óvadékképes értékpapírt bánatpénzül
csatolni. Az árlejtés egyéb feltételei
Dr. Biró K ároly,
a hivatalos órák alatt a gazdasági
polgármester.
ügyosztály hivatalos helyiségében 1181
megtekinthetők.
Szabadkán, 1905. évi szeptember
hó 5-én.
A városi tanács.
Alulírott kir. közjegyző közhirré
teszem, hogy a szabadkai városi
árvaszék 4629/1905. számú határo
Hirdetmény.
zata folytán a szabadkai 9527. számú
A földmivesiskola felügyelő-bizott betétben AI. 18345, 18351, helyrajzi
ságának határozatából kifolyólag ezen számok alatt felvett 5 hold 717
nel közhírré teszem, hogy a föld négyszögöl és 5 hold 820 négyszögöl
mivesiskola szőlőjében termett mint szántóból kiskorú Kovács Rozsuk
egy 70 métermázsa különféle csemege- Józsefet, Matildot és Vitust 3/0 rész
szőlő f. évi szeptem ber hó 10 én ben, kiskorú Nagy Kálmánt */» rész
d. u. 3 órakor a földmivesiskola ben és kiskorú Kovács Rézsűk Rózát
igazgató-irodai helyiségében nyilvános a/9 részben megillető jutalék közjegy
árverés utján azonnali készpénz fize zői irodámban (Balthyányi-utcában)
tés mellett el fog adatni.
folyó évi szeptember só ll-ik napján
Kelt Szabadkán, 1905. évi szept. délelőtt 9 órakor megtartandó nyil
hó 9-én.
vános árverésen el fog adatni.
Dr. Biró K ároly,
A kikiáltási ár láconkint (láncát
polgármester.
2000 négyszögöllel számítva) 1040
korona, melyen alul az ingatlanok
14386/1905 polg. szám.
1182 eladatni nem fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak
Hirdetmény.
bánatpénzül hétszáztiz (710) koronát
A szabadkai kir. törvényszék mint az árverés előtt kezeimhez kész
úrbéri bíróság közhirré teszi, hogy a pénzben vagy ovadékképes érték
dávodi, 1241. sz. betétben foglalt papírokban letenni.
A vevő tartozik az árverési gyáindisznólegelő terület egyénenként való
felosztása iránt az eljárás folyamatba hatógi jóváhagyásától számított 15
tétetett és tárgyalási határnapul nap alatt a vételár felét, 30 nap
1905. évi október hó 8. napjának alatt a vételár másik felét a kisko
d. e. 9 órája Dávod község házához rúak részére Szabadka város árva
kitüzetett, mely határnapra az érde pénztárába készpénzben beszállítani.
kelt felek azzal idéztetnek, hogy az A letett bánatpénz az első vételár
eljárás további folyamán személyen- részletbe számiltatik be.
Vevő birtokba az árverés jogerős
kint való idézés vagy értesítés el
várása nélkül, érdekeik képviseletéről jóváhagyása napjár lép.
Az árverési vételből származó öszgondoskodjanak.
Szabadkán, 1905. évi szeptember szes költségek vevőt terhelik.
Kelt Szabadkán, 1905. év aug.
hó 6. napján.
Kir. törvényszék, mint úrbéri bíró hó 28. napján.
F la tt V ictor,
ság:

Dr. B akuié,

1178

1170

kir. köayegyző.

kir. tszéki biró.

1902. orsz. gazd. kiállítás, Pozsony: l-ső dij, aranyérem. ~

1901 temesvári kiállítás: I. dij, díszoklevél.

I < e g u j a b b e n d s z e ü k ö u y ö k ^ z c r k e z e l ü „ K o s s u t h , “ „ K i n c s e m , c(
„ H e g y a l j a “ é s „ A c z é l o r s ó s “ a magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói.
Legújabb Rákócziki i 0 0 iF /A l/' nagyüzemü
1135
= = = = = rendszerű
K U Ö C Ü U OCtJ LUK, préseléshez.
Fő előnye: A must sehol sem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés! óriási erőkifejtés! A törköly
egy darabban és könnyen kivehető! Egy ember által könnyen kezelhető!

$zó'i#znz$H ós bogyozóh I
2 Z T Z __ ± zj

M T

„Villán1' legújabb centrifugális bogyózó ás zúzógépe^
g r é p g y á r s i Miskolcon.

1902. borászati k iá llítá s. E g e r : I. d íj, d íszok levél és aranyérem .

— Á rjegyzék

in g y e n .

BÁCSMEGYEI NAPLÓ.

1905. szeptem ber 10.

7.

pitz t r j gnácz
k e tlie ly is é g é b e n
ís n s e lp e U B

ii7 i

Csengő Jan i

t

Cím a kiadóhivatalban.

ta in h ii a zen ev k a ra

z e n e e s té ly t

VI. kiír, Harmatli-utea

ta r t.

egy nagykiterjedésü utcára néző

vízvezeték-, villany- és gázberendezési műhelye
E ötvös-u tca — ------------

S L

Ma már minden úri nő tudja,

z a b a d k á n --------------- E ötvös-u tca

Mininraktár megtekinthető.

hogy a világhírű valódi angol

TcWeztfclfttl to KW rtíM hsd s z ite a szí
Ugyanott egy tanonc felvétetik.

szabadkézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

1081

Creni

1136
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A legjobb

minőségű faval ége
tett mész állandóan raktáron.

o

G -

S3

N

az egyetlen legmegbízhatóbb
_ — _ arcápoló sz e r .----------

.A .

T eljesen ártalm atlan, nappal
---------- is h a sz n á lh a tó -----------

EB

JJ
a legjobb és legtartósabb asbest-máz,
fedéllemeztetők, bádog-, fa-, cserépés zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon
20384. szám alatt. Védjecyezve 9375.
szám alatt.
Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz.
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„GrOSSOlík „A“ nem olvad, nem folyik,
nem csepeg éa nem repedezik.
„6rO S8O l“ -lal teljesen elegendő minden 5
évben a tetőt mázolni, hogy annak vizmenleasége biztosíttassák.
„GrOSSOl“ a legnagyobb bőségben
a
leglejtősebb tetőről sem folyik le és tClen
a legerősebb hidegben sen reped, vagy
pattog fel.
Aki régi tetőt „G r0S S 0l“ -lal átmázol, m egtakarítja az uj fedést.
„GrOSSOP‘ hidegen mázolandó, miért is a
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„GrOSSOP „D“ tetőragacs nem folyékony,
mint Grosszol „A.4, Ezen tetőragacs az
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadékok és lyukak betapasztására szolgál.
1162
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Szabadkán, Kazinczy-utea, Knnetz-féle ház.
Hosszas külföldi tanulmánáozás
után

zabadkán
C©

le telepedek és elfogadok minden
e szakmába vágó munkát a leg
újabb

*

i é s a n g o l s z a b á s s z e r in t. F a j o n a le g jn tá n y o sa b b árban.
Nagy raktár mindennemű bel- és
Gyors kiszolgálás.

külföldi szövetekből.

Jutányos ár.

Jó szabás.

Elegáns

kivitel.

»*w
r.«-vr.»T7'±:
. Á . Minden darab szappan I T / X ' t 1 A c .
. korouílt fize
i (v C 1 S Z 0 • a S e li 1 c li t névvel, J 0 L <111 (1 S . Schiclit György cég
_ _ _ _ _ _ _ tiszta és ment k ó r o s -------------------- ------ A ussigbnu bárki ek,
- aki bebizonyítja, hogy szappana a >fcchicht«
alkatrészektől.
— 1névvel valamely káros keveréket ta rt lmaz.

ír

Z

'

(„S zarvas44 vagy k u lcs szap p an .)

Megtakarít pénzt, időt és
ágot.

Mindenfajta gyümölcsszállitó kosarak.

Két úri családból való tanuló

K ím é li

r ó z s a s z in h e n .
Utánzatoktól óvakodjunk s csak
--------------- v a l ó d i — ------------

K A T O N A - f é l e -a«!

a.

Egy darab valdi angol EDISIN
--------— szappan 80 f ill.----------Kapható k izá ró la g :

1072

Katona Ágoston
gyógyszerésznél Budapesten

Hófehér ruhát ád.
mosási módszer ré A színeket emeli,
szére a legjobb és fénylővé és világossá
teszi.
legolcsóbb.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra
hogy minden darab szappan »Schicht«
névvel és a »szarvas< vagy a »kulcs*
védjegygyei legyen ellátva.
Mindennemű ruha és

■*«**’}

r j

ki.--

> ji
X8

Na

__ ——
—

I. kér., Pálya-utca 5. sz.

c s illá d h o z

felvétetik. Cím a kiadóban.

fe h é r é s

Egy tégely ára 1 k ő i m

kátrány tetőfedő-lemez, elszige
„Gros ol“ asbest-tetőmáz, mészanyag nagykereskedőknél Sza
a nagytemplommal szemben.

A€ %

K a p h a tó
__

-------------— k é r jü n k .---------------

E is le r M anó és T ia

un

M á néhán y n a i h asz
n á l a t u t á n eltávolít minden
börtisztátalanságot, szeplöt,
------ májfoltot és az -----(gtS"’ a c o t ü d é v é é s
f e lié é v a r á z s o lja . 33

angol ED ISIN eremet

K ap h ató :

asphalt és
telő-lemez,
és építési
badkán,

z s ír ta l an erem.

iW
te* --I
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ár minden ember tudja, hogy a világhírű
= Valódi Növény Esscnezia-Fluid =

csak „ K A T O N A -félc* „IC A .“ v é d je g y g y e i!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi
gyártmányú KATONA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot,
----------- mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillé r.-----------S
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll injta ICATONA 03
------- név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. ------K u d a e s t c u Török József g y ó g y sz e rLöraktár: tára Király-utca ós Katona gyógyszerésznél
B udapesten, I. Pálya-utca 5.
=
Valódi világhírű JEdiNin arckrém és I S d i s i n
— 1
M za p p a n a főraktáron kapható.
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2 - 3 szobás lakást
keresek november l-ére.
Cim a kiadóhivatalban.

Na már minden ember tudja, hogy a világhírű
=
Valódi Növény Esscnezia-Fluid =
csak „ K A T O N A -fé le “ „K. A .“ v cd jeg y g y ell
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt
Kitűnő 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. -------------Cim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 5*

1905. szep tem b er 10.

BÁCSEGYEI NAPLÓ
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É r te s íté s .

énz

ajl

Tisztelettel tudatom a n. é. bevásárló közönléggel,
hogy l i « z t - , f i i s z e r - és t e r n i é n y k e r © « k e d é a e m e t t e t t e m e s e n m e g n a g y o M t o t t a n i és azt
F e s t é k e k , l a k k o k és o l a j cikekkel kibövitdttem.
Különösen felhívom a közönség figyelmét

Törlesztéses
K észp én ze*

K ö’ c s ö n t

3»/2, 4 és W / o alapon fö ld b ir
tokra, jöved elm ező bérházakra
I., II., I I I . h ely en , 15-től 70 évig

k á v é és rizs

törleszthet/), — remélendő gabona-,
gyapjutermésre előleget, személy
hitelt nyújt gazdáknak, tlszvlselők gyorsan

IIO F F M A X

eszközöltetnek.

JA K A B

D e á k -u tc a , V e rm e s -fé le h á z .

Budapest, T eréz-körut 1/A. 111. 8

1152

Á talak ítások at ju tá n y o s árban
szám ítok.

Dó; Választék gyermcH rabi cárb an
b tjyertneHalapoKbsn.

1070

Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztosítják a n. ó. kö
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
nyéknek is képes leszek megfelelim.
Becses pártfogásukat kérve
maradtam kitűnő tiszteletlel
1154

Megrendelések kívánatra házhoz küldetnek.

H elyiség-változtatás folytán

a simnáziummal szemben 1<V$
dr. Blum-féle házban

két üzlethelyiség
nagy

Arany érem
Szeged 1899

Arany érem

Ugyanott tanuló-leányok felvétetnek.

500 koronát

bor-, gyümölcsbor és gyümölcsnedv-sajtókat
kózihajtásra Herculesnyomerő-szerkezetü
tel, vagy
vastáuyérral.
Gyümölcs- és -

Arany érem
Pozsony 1902

ra k tá r,

S t e i n M a r is k a *

szö llő és gyü m ölcsm u st sajtólaira
anagy üzem számára, 2 kitolható ko
sárral vagy 1 kosárral.

Bpest 1899

együtt vagy külön-külön
és az udvarban egy

a jtó k

H y d r a u l ik

hydrau-

szöllő-őrlőket

mely m ű h elyn ek is alkalmas,

llkus

Bogyózuzógépeket,

F. é v i n o v e m b e r h ó 1 - t ő l

sajtóért

űzetek annak, ki a Bartilla fogvlzének használata mellett, üvegje 70
fii., valaha ismét fogfájást kap, vagy
szája bűzlik. (Franco küldéssel kü
lön 95 fii.) Bartilla Winkler Ede,
Wien, 19/1., Sommergasse 1. — Kap
ható minden gyógyszertárban és drogouóriában — Csakis „Birtilla fogviz“ kérendő. Hamisítások bejelen
tése jól jutalmaztatik. Oly helyekre,
hol nem kapható, bérmentve küldök
7 üveget 5 kor. 20 fillérért.

Gyümölcsaszaló,
készülékeket

Y r * 3.

gyártanak és szállítanak jótállás mellett mint különlegességet a legújabb szerkezetben
1133

Értekezhetni K e r t é s z
A l b e r t n á l ugyanott
z

F

jm

P H . é s T A ., B É C S , ll|,

különlegességi gyár gyUmőlcsértékesitési gépekben.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

•• V/-

• 1

M AYFARTH

1075

Kalap- <5 Kész
KonfcHcid-fizUtet

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

H e g e d ű s B á lin t F ia F e r e n c

bankbizományi irodája
Képviselők kerestetnek.

női

r a k t á r a m r a . — Egy próba bevásárlás által meg
győződhet, pontos és olcsó kiszolgálásomról.
A nagyérdem ű közönség szives pártfogását kérve

nek, k aton atisztek n ek , k eresk e
dőknek; előleg mindennemű érték

papírokra

Van szerencsém a 11. 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

Megrendelések idejekorán kéretnek.

■ «•

LAKOHAZ

L a k a to s

Bognár- és Lakatos-utca sarkán,
k ö z e l a v a sú th o z ,

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

nihil Filin iajos-fílt

ugorkát és paprikát

épület la jto s tuííhelyt

Dr. Weisz 3en í, ügyVÉd.

átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mű és géplakatos mühelylyé, tovább fogjuk vezetni.
Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gépmunkákat 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

•>?. íl-c-

Szőlő-vessző!
A világhírű „ D e l a w á r e * 4 adja
a legjobb b o r t!

I

A szőlészet kincse.

1063

Leírását és árjegyzéket
ingyen küldünk bárkinek.

Nagymennyiségű sima és gyökeres £©

Szigyártó és Takáts

is kapható, amelyért kezeskedem,
hogy benne az ugorka és paprika
állandó. — Az ecetnek literje 4, az
eszencnek pedig 10 kr.
Szives pártfogást kér

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

Híg

B e r n s t e i n J E in ll.

V ilii k o r t (vasúti állomás) közeié’ ”AlllCI t jjen> a tázlári határban

Szölőoltványok m érsék elt
áron kaphatók.
Gim:

e c e t-e s z e n c ia

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán

A filoxcránaH ellent áll 1

H e la w á r e -v e s s z ő e la d á s .

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

és

(Batthyányi utca.)

Oltani, permetezni turn

á tv é te li

Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben
Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

Bővebb felvilágosítást ad:
1167

m ű h e ly

(hó szabadiéi 8«r$kfn-tfl« VizaugorHa is saV?tiyapapríHa-Hoas«rV.

ce

1153

fi

:0

szőlőtelep tulajdonosok.
•R
Telep: Alsó-Segesd. Központi iroda:
Felsó-Segesd. (Somogy-m.)
• •*.

V e n d é g lő

m e g n y itá s .

Tisztelettel érteaitem a nagyérdemű
Kaszinóval szemben, volt Piazárovita-féle

ö r h . á

z

közönséget,

a

hogy a Nemzeti

m . a, t

újonnan felépítettem, megnagyobbítottam éa a kor követelményei szerint
berendezve megnyito-tam.
Számos látogatást kér

N Z E ÍIJ IÁ B Y J Á N O S ,
1173

vendéglős.

N

kitűnő minőségű

1113

J 10 bold bonolsUriilet,
egészben vagy 10 holdankint,

©
0

szabadkézből eladó.
Tudakozódhatni

0*
9 I U R l t Z t SÁ N D O R

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

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hambarger villamerőre berendezett köuyvnyomdíjábaa.

