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Batthyány-utcza 3. sz.

A piacok drágasága.
Mindenfelé az országban arról 

panaszkodnak, hogy a piacok 
napról-napra drágulnak. Maga 
a főváros, hová a környékbeli 
községek nagy mennyiségben 
szállítanak élelmi árut, ahol a 
választék oly felette nagy és 
amely városnak minden részé
ben kitűnő piacok és vásár- 
csarnokok vannak, mozgalmat 
indít a drágaság e llen : mert 
hova-tovább a polgárság egzisz
tenciája forog veszedelemben.

A kispénzű emberek nagy 
tömege éppen úgy a piacra van 
utalva, mint a vaskos tárcáju 
mi emberek kicsiny társasága.

A mi gyenge, konzervatív 
gazdálkodásunk okaiból a bol
gár és a szerb nép takaros 
vagyont gyűjt magában az Al
földön, az agrárvilág közepében.

Látjuk, hogy a bérelt földért 
mily összegeket képesek fizetni 
s látjuk, hogy az ö suttyó gye
rekeikkel a földmivelés legköuy- 
nyebb, pepecselő munkájával, 
hogy megtollasodva hagyják itt 
ősszel a földet, mely nekik egész 
évre kenyeret, öregségükre va
gyont biztosit.

Nagy baj, hogy oly helyeken 
is, ahol a fogyasztási szövetke
zeteket felállították, a népet nem 
tanítják meg zöldségtermelésre, 
baromfitenyésztésre, hanem  e 
helyett örömmel konstatálják, 
hogy a beltelek számba menő 
földeken is búzát, rozsot ter
melnek.

A tiz évről tiz 
állított statisztika
népesedésről ád bizonyítványo
kat, de fehér holló számba megy 
az a jelentés, mely a vidékek
nek arról a változó gazdasági 
rendszeréről adna tanúságot, 
melyet fennebb érintettünk. — 
Magyarán : a népesség szapo
rodik, a kereslö, a vásárló- 
közönség egyre nagyobb tért 
foglal el, de a kínálat ma is az, 
ami 2— 3 évtized előtt, sőt a

évre össze 
örvendetes

kartelrendszerrel dolgozó iparo
sok és élelmi árulók miatt, a 
kínálat egyre-másra fogy. Nagy 
vásárok voltak hajdanában úgy 
az Alföldön, mint Erdély és a 
Felföldön, ahol hangos volt a 
piac a megelégedettek szavától. 
Ma itt-ott árul egy-egy szűcs,
itt-ott beszélnek jó vásárokról,| nem lehet nagyobb ambíciója 
mert a karlelrendszer m ia tt• egy városnak vagy községnek 
inkább hazaviszi portékáját a sem, mintha polgárai megelége- 
mester, mintsem a kapzsi elve- dettek.
két sutba dobja a biztos, de Ez a városok legszebb poli-
kevesebb bankóért.

A kartelrendszer miatt eszünk 
olyan húst, melyben kitörik a 
fogunk. A kiviteli kereskedelem 
miatt egész napi keresetünket 
adjuk oda egy-egy pár csirkéért 
s mely egy jól hízott verébnél 
alig nagyobb.

Minden város intézöségének, 
de a legkisebb falu elöljárósá

g á n a k  sem volna szabad meg- 
| engedni, hogy a bécsi piacra 
m ár az éjjeli órákban garmada 
szám ra vásároljon az ügynökök
serege mely minden jobb , fala- j l8»o “ “ y
tol kiragad a kezünkből e s i az világos. Meg fogja tenni a szoká- 
nekünk csak az alját, a sö p re - ,Sos előterjesztést utódjára illetve a 
dékét hagyja. i megejtendő kihallgatásokra nézve.

Várja be az az ügynök, am íg i ^zzel m^r G8Y lépésnyire haladt a 
a város közönsége szükségletét i k^mányválság megoldásúnak kér-
fedezte s ha olyan biztos és jó i Koalíciós körökben sokat várnak 
az ö pénze a kínálóknak, bi- a mai audienciától s azt hiszik, hogy 
zonnyal az ügynökök szám ára! néhány napon belül Andrássy~Gyula 
is termel eleget a termelő kö
zönség.

Ezt az észrevételünket jól 
meg kellene jegyezni minden
kinek. Fontos nagy érdek ez, 
mely immár hangosan követeli 
a megvalósítást. Az adózó pol
gárok egy olyan jogát érintjük itt, 
melyet valóban élvezni akarunk.
S mi azt hisszük, hogy a ke
nyérkérdéssel foglalkozó, adózó ,
polgárok észszerű jogos óhaja kor közgyűlést tartott, amelyen ki- 
1 & J 8 J mondta, hogy a belügyminiszter meg-oly világosan beszél, hogy az 
intézők feltétlenül kezet fognak 
a piaci mizériák megszünteté
sére, amely immár állandó té
mául ott ül azokon a verejték 
kel dolgozó, kenyeret szerző 
családapák homlokán, kik a

mostani állapotokat oly régen 
tűrik, kik oly régen haszonta
lanul panaszkodnak, kik nehe
zen várnak valamelyes intéz
kedést.

Jól jegyezzük meg, hogy a 
polgárok e nagy sérelmén a 
legsürgősebb feladat segíteni s

tikája és egyben a leghasznosabb 
is, mert a közintézményekkel 
megelégedő polgárság képes vá
rosát előbbre vinni minden 
ügyekben.

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

Budapest, szept. 18.
A kormányválság ügye immár kezd 

fejlődni. Fejérváry Géza báró mi
niszterelnök ma reggel 8 órakor 
Bécsbe utazott titkára Skerlec Iván 
báró társaságában. Hir szerint a 
király még ma délután kihallgatáson

gróf és Kossuth Ferenc is Bécsbe 
citáltatnak.

Kossuth Ferencnek ma igen ér
dekes látogatója volt: mister Angelo 
a piarista-rend római főnöke, aki 
reggel 8 órakor érkezett Budapestre 
s 9 órakor már Kossuth Ferencnél 
volt. A rendes déli politikai korzón 
igen messzemenő kombinációkat fűz
tek ehhez a látogatáshoz, de mind 
halljuk, ennek nincsen politikai ér
telme.

Pestvármegye ma délelőtt 10 óra

semmisítő rendeletét nem veszi figye
lembe s az ellen felír a képviselőház 
hoz. Az alispán pedig fel [fog Írni a 
belügyminiszterhez és közli, hogy 
rendeletét nem hajtja végre. A köz
gyűlésen Kossuth Ferenc is részt 
vett. Az ellenzéki szónok Prőnay 
Dezső báró volt.

Füzesgyarmaton tegnap a szocia
listák ezrei népgyülést tartottak az 
általános választói jog mellett. Beller 
Antal szónok indítványára határozati 
javaslatot fogadtak el, melyben a 
koalíciótól követelik az áítalános 
választói jog törvénybe igtatását.

A fiumei szocialisták tegnapi nép- 
gyüléseiken szintén határozati javas
lat alakjában kérik az általános vá
lasztói jog törvénybe igtatását.

Szocialista ülés volt Biharszegen 
és Magyarország több más helyén.

Bécsben a keresztény szocialisták 
kikeltek Magyarország ellen, mely 
szerintük mindig csak Ausztria rová
sára élvezte az előnyöket. Elitélték 
az osztrák kormányt, amely meg
akadályozta azt, hogy Magyarorszá
gon az általános választói jog tör
vénybe igtattassék, jól lehet ez lett 
volna az egyedüli mód, hogy Ma
gyarország és Ausztria népei egy
mást megértsék.

Az iparos kongresszus
utóhangjai.

Mi magunk nagyon szerettük volna, 
hogy jobban sikerüljön az országos 
iparos kongresszus, mint a hogyan 
sikerült. Félve is takargatunk minden 
szépség hibát, mert hiba nem volt. 
Ez az önbirálatunk azonban csak 
annak a bizonyítéka, hogy azon 
aggódunk, nem felejtettünk-e el 
valamit, ami még szebbé tehette 
volna a kongresszust, melyről min
den résztvevő elmondta, hogy igy 
fontosságát, mint szépségét illetőleg 
minden eddigi kongresszust fölülmúlt.

És hogy a résztvevő iparos kikül
döttek minő szeretettel emlékeznek 
meg a szabadkai kongresszusról, 
mutatja azt a következő, szerkesz
tőségünkhöz intézett levél.
A szilágysomlyói ipartestülettől, mint 

iparhatóságtól.
180./1905. szám.

Tekintetes szerkesztőség!
Testületi elöljáróságunk folyó hó 

14-én tartott ülése határozatából 
kifolyólag Szabadka város közönsé
gének elismerő hálás köszönetünket 
ez utón is kifejezésre juttatva azon 
maradandó emlékű vendégszeretetért, 
melyet kiküldötteinket kitüntetni szí
vesek voltak, fogadja e nemes város 
közönsége ismételt köszönetünket.

A szsomlyói ipartestület elöljáró
sága nevében

Szabó István Szabó György
jegyző. elnök.

vosoktól mint hathatos "“J" ■ tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajai-
nál, úgymint idült bronchitis, szamárhurut 
lá b b a d o z ó k n á l in f lu e n z a  u tá n  a já n ita t ik .  =
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a ktf petet és éjjeli lázadást. Kellemes szaga és |ó ize 
miatt a gyermekek Is szeretik. A gyógyszertárakban 4. — kor.-árt kapható. Flgyeljllnk, hogy minden üveg alanti 
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(Saját tudówitonktóF).
Szeg d, szept. 18,

Elégtétel a polgármesternek.

A szegedi kir. Ítélőtábla ma fog
lalkozott dr. Bíró Károly polgármes
ternek dr. Pleszkovits Lukács ügyvéd 
elleni rágalmazási pőrével.

A szabadkai kir. törvényszék 
ugyanis dr. Pleszkovics Lukácsot, a 
ki egy felszólamlási akta elkallődása 
miatt a miniszterhez felterjesztett 
panaszában ama kitételt használta, 
hogy a polgármester az aktát elsik
kasztotta, a rágalmazásban bűnös
nek mondotta ki és ezért 500 ko
rona pénzbüntetésre Ítélte.

Dr. Pleszkovits ügyvéd az ítélet 
ellen felebbezéssel élt, melylyel a 
kir. tábla ma foglalkozott és a 
törvényszék Ítéletét helyben 
hagyta.

Az elégtétel, melyet mindkét bíró
ság egybehangzólag adott meg mél
tatlanul megbántott polgármesterünk
nek, városunk haladását szivén vi
selő és közigazgatásunknak eddigi 
működésével is hervadhatlan érde
meket szerzet feje iránt elismeréssel 
viseltető minden igaz polgár kebelét 
örömmel és megelégedéssel tölti el.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és museum. Nyitva 

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

Szeptember 23. A máv. altiszti kör szü 
réti mulatsága saját kerthclybégében.

Szeptember 24. A katholikus legény- 
egylet szüreti mulatsága, egyleti helyiségé
ben.

— A közjegyöl kamara közgyű
lése. A szegedi közjegyző kamara ez 
évi rendes közgyűlését tegnap dél
előtt tartotta meg a helybeli királyi 
törvényszék főlárgyalási termében. 
A közgyűlés legfontosabb tárgya a 
kamara elnökének választása volt. 
A választás egyhangúlag történt. Me- 
zey Zsigmond kulai közjegyző lett a 
kamara elnöke. Délben a Bárány- 
szállodában fényes ebéd volt, amelyen 
a jelenlévő 13 közjegyzőn ikivül Be- 
zerédy István főispán, dr. Biró Ká
roly polgármester, dr. Dembitz Lajos 
t. főügyész, Paukovics Andor az 
ügyvédi kamarai elnöke, dr. Eper- 
jessy Béla kir. ügyész, dr. Polgár 
István járásbiró és dr. Marsó aljárás- 
biró vettek részt. Az első felköszön
tőt Mezey Zsigmond elnök tartotta, 
aki a szabadkai vendégeket köszön
tötte fel. Dr. Bitó Károly polgár- 
mester szép beszédben küszöntötte 
fel az elnököt és a közgyűlésen 
megjelenteket. Jedlicska szegedi köz
jegyző Bezerédy főispánt éltette s 
ezenkívül még több felköszöntő hang
zott el.

— Kinevezés. Az igazságügymi- 
niszter dr. Bagossy László szabadkai 
kir. törvényszéki aljegyzőt ugyanezen 
törvényszékhez jegyzővé nevezte ki.

— K itüntetett tisztek. Károly 
román király, az újvidéki 6. gyalog
ezred tulajdonosa, 25 évi ezredtulaj- 
donosi jubileuma alkalmából Spola- 
rits Ferenc őrnagyot, a 6. gy. ezred 
hadkiegészítő parancsnokát Hábor 
Ferec őrnagyot a román csillagrend
II. oszt. rendjelével, Zanándrea Vil
mos, Gsormakovics Márkus Winter- 
nitz Mór századosokat, Mattók — 
Kresimir, Céh Hubert főhadnagyokat 
a román csillagrend III. oszt. rend
jelével, Glückseelig Leó és Reichhard 
Antal hadnagyokat a román lovagrend 
keresztjével és végül néhány altisztet 
román érdemrendekkel tüntetett ki.

— Vojnits apát jubileuma. A 
bajai r. kath. népiskolák tantestülete

és a bajai apácazárda tanintézete 
szép ünnepségek keretében ülték meg 
illustris igazgatójuk, bajsai Vojnich 
Dániel bajai apátplébános 25 éves 
áldozári jubileumát. A plébánián 
végbement együttes üdvözlés után 
az apácazárdában fehér díszbe öltö
zött növendékek tolmácsolták hálá
jukat és tiszteletüket s átnyújtották 
a kedves megemlékezés tanujeleit 
képező emléktárgyakat A kellemesen 
meglepett apát-igazgató ékes beszéd
del köszönte meg a szép megemlé
kezést és az ünnepségek lefolyása 
után a tantestületi tagokat megven 
dégelte.

— E ljegyzés. Keller Ferenc buda
pesti kereskedő eljegyezte Baron 
Sárikát, üzv. Baron Hermanné leányát 
Szabadkáról.

— Zalam egye átirata. Zalamegye 
törvényhatósági bizottsága e hó 11-én 
megtartott közgyűlésében kimondotta, 
hogy a belügyminiszter megsemmi
sítő leiratával szembeq fentartja a 
megelőző közgyűlésen hozott ama 
határozatát, miszerint a meg nem 
szavazott adók behajtását megtagadta. 
A törvényhatóság e határozatot most 
megküldötte városunknak is azzal, 
hogy hasonló határozat hozatalára 
hívja föl a törvényhatóságot.

— A kereskedelm i kamara t i t 
kára. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara f. évi julius 11-én tar
tott teljes ülésében a Kulinyi Zsig
mond halála által megüresedett 
kamarai titkári állás betöltése érde
kében egy lő tagú bizottságot küldött 
ki oly megbízással, hogy készítse 
elő a titkári állás betöltését és ez 
iránt indokolt javaslatot terjeszszen 
a legközelebbi teljes ülés elé- Ezen 
15 tagú bizottság szombaton tartott 
ülésen az elnökség teljesen tájékoztató 
előterjesztésére egyhangúlag Perjéssy 
László felsőkereskedelmi iskolai — 
igazgató meghívását hatájozta el és 
ilyen értelemben fog most már a 1. 
é. szeptember 26-án tartandó teljes 
ülésnek javaslatot tenni.

— A kelebiai szőlőtulajdonosok  
ünnepe. Évről-évre jobban fejlődik 
a kelebiai homokterületek szőlőter
melése s ma már messze vidéken 
hires a kelebiai szőlőben termelt 
bor és csemegeszőlő. A kelebiai 
szőlőtulajdonosok közt most mozga
lom indult meg, hogy ezentúl szüret 
idején minden évben hálaadó isten
tiszteletet és szüreti mulatságot* ren
dezzenek s a mozgalom ereménye, 
hogy már az idén is megtartják az 
ünnepélyt, melynek színhelye a ke
lebiai állomás közelében levő kereszt 
körül lesz E hó 24-én reggel nyolc 
órakor litániával fog kezdődni az 
ünnep, melynek kerétében magyar 
és bunyevác nyelvű szentbeszédek 
fognak tartatni s az ünnep egyházi 
részét népünnepély és tánc fogja 
követni. Nemcsak a kelebiaiak köré
ben keltett a kelebiai búcsú hire 
nagy érdeklődést, hanemja távolabbi 
szőlőtulajdonosok és az egész tom
pái lakosság részt fog venni az 
ünnepélyen.

— Japán m in iszteri titkár Új
vidéken. A tokiói kormány a ma
gyar igazságügyi viszonyok tanulmá
nyozása céljából Hiroszava Beny 
márkit, a tokiói kir. igazságügvmi- 
nisterium titkárát. Magyarországra 
küldötte. Hiroszava részt vett a 
Budapesten tartott börtönügyi kong- 
ressuson és onnan Szapáry Péter 
gróffal, — akit Tokióból ismer, —- 
Magyarország megtekintésére utazott. 
A külföldi vendég grófi kísérőjével 
egy napot Újvidéken töltött.

— Tem etés. Tegnap délután 4 
órakor helyezték örök nyugalomra

Wilheim Mórt, a szabadkai iparosok 
nesztorát nagy résztvevő közönség 
jelenlétében. Az agg családfőt a ki
terjedt család tagjai és a tisztelők és 
jóbarátok nagy tömege kisérte utolsó 
útjára. A ravatal fölött dr. Singer 
Bernát főrabbi mondott megható 
gyászbeszédet

— A statisztikai hivatal és a 
virilisták. A központi statisztikai 
hivatal városunk legtöbb adót fizető 
polgárai névjegyzékének beküldését 
kérte. A statisztikai hivatal szociális 
és nemzeti szempontból fontosnak 
tartja, hogy az ország összes legtöbb 
adót fizetőit nyilvántartsa s ezért 
nemcsak az idei, hanem a megelőző 
évekről szóló kimutatását kéri.

— A szabadkai lóverseny elő
készületei. Tegnap délután zárult le 
a szabadkai lóverseny nevezési ha
tárideje. A nevezések eredményé
ből következtethető, hogy az idei 
versenyek az előbbiekhez hasonló 
érdeklődés mellett fognak lefolyni. 
Itt közöljük a lótulajdonosok, vala
mint a benevezett lovak neveit: I. 
Kisgazdák versenye. A nevezés a 
helyszínén az indulás előtt fog tör
ténni. II. A földmivelésügyi miniszter 
által adományozott egyesületi dij 
versenye: Dobó István Rialtója, Schey 
Pál Gohérje, ugyanannak Bonaventur- 
nája, Bogesich Félix Strike, Allightje.
III. Mezőgazdák versenye: Miatovics 
Rózája, Péics Mátyás Violája, Hevér 
Géza Etelje, Nagy Horvát Mihály 
Lepkéje, Polyákovich János Pólója.
IV. Gátverseny: Kiss Aladár Nellyje.
V. Szabadka város dija: Kiss Aladár 
Nellyje, Grenkovics Jakab Csalfája.
VI. Eladó verseny: Kiss Aladár, Hevér 
Géza, Nagy Horváth Mihály, Dobó 
István, Schey Pál (2), Grnkovits Jakab 
és Bogesich Félix lovai.

— Magyarországhoz csatolt sz i
get Magyarország és Horvát-Szlavon 
Dalmátországok közötti határmeg- 
állapitására Karácson Gyula bács- 
bodrogmegyei alispán és Szerén) megye 
alispánjának vezetése mellett az ér
dekelt határos községek kiküldöttei 
folyó hó 13-ától 16 áig tartó helyszíni 
szemlék után Titelen megállapodásra 
jutottak, hogy az Urosev, másként 
Pein sziget Magyarországhoz csatoltas- 
sék. A vegyes bizottság az 1870-ik 
évi helyszíni szemle alapján 1872-ben 
készült katonai kataszteri térképet 
vette alapul és a határvonal további 
részét a szerint állapította meg. Az 
említett sziget, amely a dunai ha
lászatra nézve fontos, eddig fel volt 
véve a magyar telekbetétekbe és a 
horvát telekjegyzőkünyvekbe is. Most 
azonban Magyarország tulajdonának 
Ítélve, törvényhozási intézkedéssel 
véglegesen hozzánk fog csatoltatni.

— A Sport E gylet tenn isz- 
pályája. 'A szabadkai Sport Egylet 
által fentartott tennisz pálya a nyár 
folyamán Palicson nyert elhelyezést. 
Az egylet vezetősége a fürdőidény 
befejeztével a pályát áttette a város
ligetben levő másik játékterületre, 
ahol a pálya már felszerelve a tennisz 
kedvelők rendelkezésére áll.

— Női divat. Városunkban a piac 
téren Jakobcsics-ház emeletén Mme 
Rusznyák egy elegáns női kalap di
vattermet nyitott. A szalon berende
zése a belépőre oly kedvező benyomást 
gyakorol, hogy az első pillanatban 
azt hiszi, hogy valamely elsőrangú 
fővárosi szalonban van. A raktáron 
lévő kalapok a lehető legizlésesebbek 
és jutányosak. Ajánljuk hölgyeinknek 
a terem megtekintését.

— Tttzriasztós. Ma reggel fél 6 
órakor az V. körböl jeleztek tüzet. 
A kivonult tűzoltók azonban tüzve- 
szedelmet nem találtak. A tüzilárma

oka az volt, hogy egy disznóólban 
szalonnát pörköltek sa  feltóduló sűrű 
füst ejtette rémületbe a környék
belieket.

— Elveszett pony va. E hó 11-én 
hétfőn este az alinási vásárról jövet 
elveszett egy ponyva. A becsületes 
megtaláló jutalomban részesül, ha 
elviszi azt a csizmadia iparosok közé 
bármely hetipiac alkalmával.

Lövés az ablakból.
Nagy riadalom volt ma reggel a 

Százház utcában. Visek József 33 
éves sütőmester reggel 8 órakor egy 
átmulatott éjszaka jó hangulatával 
tért haza a Százház-u. 33. sz. laká
sára. Amikor a kapu elé ért, három 
csavargó suhanc megrohanta, keltő 
lefogta, a harmadik pedig az óráját 
és pénztárcáját akarta elrabolni. A 
sütőmester segítségért kiáltott, mire 
több járókelő figyelmessé lett.

A csavargók látva, hogy a közön
ség a megtámadott segítségére siet, 
anélkül, hogy valamit elrabolhattak 
volna, elmenekültek. Viseket a rabló
merénylet annyira felizgatta, hogy 
felsietett a lakására, elővette revol
verét és az ablakon keresztül lövöl
dözni kezdett a járó-kelőkre, közben 
folyton kiabálta:

-  Mijd adok nektek, ti bitang 
rablók.

A lövöldözésre nagy riadalom tá
madt a Százház-utcában. A járó-kelők 
tömegbe gyűlve, távolról nézték a 
dühöngő pékmestert, aki addig nem 
nyugodott, amig a revolverben volt 
hat töltényt ki nem lőtte. Szeren
csére egy lövés sem talált, csak né
hány ablakot zúzott be. Közben elő
került a rendőr, aki jelentést tett az 
esetről. A rendőrség vizsgálatot in
dított a lövöldöző pékmester ellen, 
a megszökött rablómerénylőket pedig 
körözi.

T Á V I R A T O K .
Katonák vérengzése.

Budapest, szept. 18. Részeg kato
nák ma hajnalban nagy verekedést 
rögtönöztek a Hadnagy-utcában. Va
lamely korcsmából voltak hazatérő
ben, amikor szembe találkoztak 
Müller János 35 éves mázolóval és 
Bercskó János 19 éves tanulóval. A 
katonák beléjük kötöttek, aminek 
verekedés lett a vége. A katonák 
előrántották oldalfegyverüket és Mül- 
lert meg Bercskót összeszurkálták, 
azután elmenekültek. A két sebesül
tet a közeli orvos vette ápolás alá, 
azután lakásukra szállították.

A svéd-norvég viszály.
Stockholm , szept. 18. Jó forrás

ból jelentik, hogy Norvégia több 
utas egybehangzó jelentése szerint 
az utolsó héten jelentékeny katonai 
intézkedéseket tett. A vitás határ
erődök vidékén teljes erővel ideigle
nes erődöket készítenek. A parasz
tokat favágásra és sáncépitésre hasz
nálják fel. Úgy látszik, hogy Közép- 
Norvégia csapatait, valamint a svéd 
határvidéken állomásozó csapatokat 
mozgósították és a határra viszik.

Stockholm , szept. 18. Itt és az 
egész országban örömmel fogadják 
a karlsbádi híreket, hogy a vitás 
kérdések békés és kielégítő megoldá
sára van kilátás, bár az öröm nem 
nyilvánul is túláradó módon, mint
hogy a tárgyalások eredményét még 
nem ismerik.

H alm ai szabadlábon.
Budapest, szept. 18. Dr. Halmai 

Elemér ügyvédet, Zigány v.édőjét,’akit
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tegnap délután 5 órakor súlyos gyanú- 
okok alapján letartóztattak, ma dél
előtt fél 12 órakor az ügyészséghez 
vitték át és egy negyedóra múlva, az 
iratok megtekintése után szabadlábra 
helyezték.

K ifosztott tem plom .
Budapest, szept. 18. A nyíregy

házai rendőrség értesítette a buda 
pesti főkapitányságot, hogy az ottani 
izraelita templomba szombaton éj
szaka betörtek és kifosztották az 
összes felszereléseket. ? Felfeszitelték 
a perselyeket, amelyekből mintegy 
100— 150 korona készpénzt loptak 
el. Az összes kár több ezer korona

Autom obil szerencsétlenség.
Carpcntras, szept. 18. A Mont 

Ventouzen rendezett automobilver
senynél egy kocsi felborult. A kocsi
vezető könnyen, a kocsi egy másik 
utasa pedig súlyosan megsebesült. 
Roll, egy párisi képes újság fényké
pésze a kocsi alá került és ször
nyethalt.

T Ö R V É N Y  K E Z E S .
T á b l a i  é r t e i t s ő .

I. POLGÁRT TANÁCS
Dr. Schulek Kálmán kir. it. táblai biró.
3465 Sztankovits ljázár és tsa dr. Lelbach 

László mint gyám kötelezvény kiadása 
és jár.

3674 Perl Lajosnak Bloch Róbert 2152 K. 
25 f. és jár.

3759 „Strasser és König“ Rónai Ignác és 
fia 1611 K. GO £ és jár.
4203 Vidics Skodanovics Manda mint gyám 
Szűcs Ödön 4289 K és jár.
4385 ,,Putic8 M.“ c»'‘g bejegyzési ügye

Tóth Aurél kir. it. táblai biró.
3827 Herman Samu dr. Nikolausz Béla 

tömeggon inok visszaköveteiési pere.
3863 Menyhért Mihály Pollák Ignác tö

meggondnok 93 K. 16 f. ir. újított sem
miségi pere.

3855 Menyhért Péter Pollák Ignác tömeg
gondnok ellen 63 K. 16 f. ir. újított 
semmiségi pere.

3434 vb. Hammang József csödügyében 
Markov Ravofziának zá’ogjog törlésének 
elrendelése ir kérvényezés.

4344 Messong Kristóf Nkikindai gőzmalom 
r. t. 7000 K.

Il-ik POLGÁRI TANÁCS.
Kllinkó Ede kir. it. táblai b iró :

3470 Keller János Koller Sándorné 540 K. 
3542 Néh. Pilger Nándor hagy. ügye.
3574 Néh. Strausz Salamo*) hagy. ügye. 
3621 Néh. Torma Antalné hagy. ügye. 
3536 Lobh Antal és neje Nagy János te.

hermentesités.
3631 Bokos Ferenc Bokos János és tsai 

vagyknközösség megszűnt.
4382 Néh. Cibula József hagyatéki ügyében 

jelentés.
Veress Károly k:r it. táblai biró :

3406 Szabadkai kir. ügy szség Kovács J á 
nos és Szabó Mária házasságának meg
semmisítése iránt.

3420 Putnik Paula Schiffkorn Kornél há
zassági pere

8421 Becsei István Moldován Mária házas
sági pere.

3422 Nyári György Benkö Julianna há
zassági pere.

3423 Görbe Miklós Csertus Julianna há
zassági pere.

3427 Préseld M árii Molnár Sándor házas
sági pere.

3428 Golusin Szr.doje Koszanitá Vuko- 
szása házassági pere.

3429 Klembarszki Imre Lajos Teréz há
zassági pere.

3823 Zórity István Merkovi's Mária házas
sági pere.

3924 Birovlyev Milán Sztanisity Draginya 
házassági pere.

3925 Bozsin Mária Ninkovits Szilárd há
zassági pere.

Dr. Kecskeméty Dániel kir. it. táblai biró.
3309 Özv. Bozsó Sándorné Sárkány Kertész 

István kártér tés.
3375 Einberger László nagyteremiai taka

rék és hitelegylet szerződés kiállít.
4284 C^eh Anna Dombi Krisztina és t. 

öröklés iránt.

III-ik POLÁGRI TANÁCS.
Kanyó Lajos V ir. it. táblai biró:

3432 Kir. államkincstár Pap Péter és tsai 
tlkvi ügye.

3705 Zombor város közönsége dr. Bikár
Nenád tlkvi ügy.

3708 Rittgasser Ferenc Rittgasser István 
tlkvi ügy.

3750 Mayer Áron Likavetz Pál és neje 
tlkvi ügy.

88-9 Bodó György Török Anna végrh. 
49.33 Farchy Ábrahámnak tlkvi bejegyzés

kiigazítása ir. tlkvi ügye.
4128 Bogdán Márkó Firneisz Jőzser végrh.
4162 Hm vásárhely árvaszéke özv. Vörös

Bálintné végrh
4163 Ugyanannak ugyanaz hasonló ügy.
4280 Komlós Jánosné Trombitás Sándor 

és tsai végrh.
Dr. Raskó István kir. it. táblai biró :

4106 Zombory Juliauna mint gyám Lehotai
Istsán végrh.

4167 Kfcsza ári m. kir. kincstári uradalom 
néh Klein Á 4ám örökösei végrh.

4175 Le Météore Comp. indust, de méta t 
societé responsabilité limité.

4184 Ifj. Ritt Antal Till Johanna végrh.
4185 Dr. Ceisel Lajos József Lancsusky

Gyö gy végrh.
4200 Beslin Stévó Vucsits Szávó és t. vérgh. 
4222 Jurkovics Othmár Lobi Adolf és

Niamesny Mihály végrh 
4257 Juhász József özv. Liliom Istvánné

végrh.
4261 Beslity Tadi i Ivánkovits Máté Jákó 

végrh.
4281 dr. Tippay Lajos Faragó László ' égrh. 
4293 I. magyar gazd. gépgyár r. t. N ajy

István (Kokány) és tsa végrh.
4295 Pick Márk Gácsér János végrh.
43'*6 Berta Vica Kis Róza végrh.
3321 Özv. Kopasz Mihályné gyám ifj. K a

binéi Imre végrh.
4346 Polyákovics József és tsa Rudics Pál 

végrh.
Kis Bertalan kir. it. táblai biró :

3872 Zimmermann József és neje Henne- 
berg Sándor végrh. megszűnt

4 80 Gazna József Podolszki Simon végrh.
5 081 KK. Ambrus Erzsébet kk. Mankó

Ernő végrh.
4082 Temes-Bégavölgyi vizszabályzó tá rsu 

lat Módos község érdekeltsége kisajátítás.
4084 Verier József Komán Mita és tsai 

végrh.
4112 Utri Jakab és tsai Ki-lián Mihályné 

és tsai tulajdonjog bekeb.
4113 Varmuzsa Benedek és neje Hambalek

Jakab végrh.
4 187 dr. Adamovics István Radivojkov

Jócáné végrh.
4234 Stark Eede kiskorúságának törlése 

iránti tlkvi ügy.
4289 Lacskó Dávid özv- Humpfer Mihályné 

végrh. megszűnt.
4290 Pantin Jova Latics Száva és tsai 

végrh.
430 • Bóka község Ankner Antal ingat 

végrh. alá vonásának megszűnt.

FELÜLVIZSGÁLVTI TÁRGYALÁSOK : 
szeptember 19

előadó dr. Kecskeméthy Dániel.
G. 123 Schladt c/. Thomász ingók kiadása 

előadó dr. Sciiuleck Kálmán.
G. 12'* Hegedűs cL Kucsera 922 K. 60 f.

előadó dr. Tóth Aurél.
G. 125 Trifunác ej. özv. Trifunácué 686 K.

előadó Kis Bertalan.
G. 126 Bogdán Trail la c/. Pavlovits 1000 K. 

szeptember 22. 
e’őadó dr. Tóth Aurél.

G. 127 dr. Kardos c/. Bácsalmás közs
681 K. 20 f

e’őadó dr. Raskó István.
G. 1 8 Korom c/. Mindszenti tptár igényp.

előadó dr. Kecskeméthy Dániel.
G. 1.9 Rozgonyi c/. Keresztes 500 K.

előadó dr. Sciiuleck Kálmán.
G. 130 Fischer c/. Fülöp jogügylet érvé

nyessége.

E hót folyamán elintéztetett.
ll-ik  POLGÁRI TANÁCS.

Dr. Kecskeméthy Dániel kir. it. táblai biró:
3149 Bezdái község Túri József 1174 K. 

r. mv. it.
3282 Szuszán Tódora és tsa Szolga Miklós 

és t. öröklés rendelet.
3283 Csányi Rózái Csányi András és t. 

öröklés r. megv. it.
43lo Szuszán Tódora és tsa Szolga Miklós 

és tsa zárlati ügye r. mv. v.
3307 Pokomándi Imre Funták Etelka há

zassági pere hh. it
3308 Faragó István Szendrei Teréz házas

sági pere hh. it.
3352 Kuntics SándorPetrich Rozália há

zassági pere hh. it.

3371 Belicai Katalin Nyári György házas
sági pere hh i \

3372 Keller Pepi Engel Izrael házassági p. 
hh. it

3876 Ottenbacher Márton Morgenthaler 
Éva házassági pere hh. it.

3385 Körösi Jusztina Körösi János házas
sági pere hh. it

3395 Rezicska Pál Kovács Erzsébet házas
sági pere rendelet

3440 Radoszávlyevits Dömötör Tucakov 
Szlavna házassági pere hh. it.

3643 Ács János Siket Julianna házassági 
pe e hh. it.

4227 Lajos György Skopec Irén házas
sági pere hh. it.

III-ik POLGÁRI TANÁCS.
Klimkó Ede kir it táblai biró:

3224 Néh. Tassy Bee Mária hagyatéki ügye 
rendelet.

3616 Néh. Vighné Jakobcsits Róza hagya
téki ügye hh. v,

3626 Néh. Csányi Katalin hagyatéki ügye. 
rendelet.

4265 Beck és Gergely cég Spitzer Teréz 
zárlati ügy hh. v.

4309 Freuburger Teréz Ripman Ignác zár
lati ügy hh. v.

4326 Budisin György és neje Kolarovits 
Jánosné zárlati ügy hh. v.

FELÜLVIZSGÁLATI TÁRGYALÁSOK: 
szeptember 12.

előadó Keeskeinéthy Bániéi.
G. 110 Wild Hugó ej. Wild Miklós, lakás 

elhagyása elutasító it.
előadó dr Schulek Kálmán.

özv. Baranyi Sámuelné c/. Barauyi 
Erzsébet es t. 31 m. m. búza kiadása, 
helytadó it.

G. 120 Kovács Mihály és t. ej. Fényszarusi 
Antal és t. 100Ü K. elutasító

előadó dr. Tóth Antal..
G. 113. Kotta Sándor c .  Szekeres Zoltán 

és t. 1000 K. és 983 K. elutasító it,
G. 121 Kisztner Vencel cl. Reiszmann Mi

hály 540 K. elutasító it.
előadó dr. Kaskő István.

G. 112 Rudics Uros ej. A rn ick i Athanás 
240 és 480 K. elutasító.

szeptember 15.
előadó dr. Schnlcck Kálmán.

G. 114 Fischer Sámuel c Grftber Gyula 
1000 K. elutasító

előadó Kiss Bertalan.
G. 115 Lukácsev Ráda c/. Taikvo Milivoi 

520 K. elutrsitó.
előadó dr. Tóth Aurél.

G. 118 Szabadkai ipartestületi szövetkezet 
C|. özv. Katona Mihályné 514 K. 96 f. 
elutasító.

előadó dr. Raskó István.
G. 119 Wi.h. W olf et Sohn c/. Nagy György 

és t 460 K. 97 f. részben feloldó it.

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

'  Budapest, 1905. szept. 14.
A budapesti tőzsde az elmúlt hét 

elején a külföldi tőzsdék szilárd 
hangulatának hatása alatt állott és 
az árfolyamok tartottak voltak: a 
belpolitikai viszonyoknak, főleg a 
külföldi tőzsdék által való kedvező 
megítélése következtében azonban 
az utolsó napokban határozott szi
lárdság hódított tért. Első sorban az 
internationális értékek árfolyamai 
tüntetnek fel némi stagnátió az 
utóbbi hetek élénk üzletét.

Helyi papirokban is erős üzlet 
fejlődött ki: keresettek voltak bank- 
részvények és főleg magyar részvé
nyek és magyar jelzáloghitelbank 
részvények, utóbbiak, tekintettel azon 
kedvező hírekre, melyek az intézet 
mérlegéről keringtek. Nagy árfolyam
emelkedést tüntetnek fel azonkívül 
az első magyar általános biztositó 
társaság részvényei, melyekre igen 
sok vevő jelentkezett, anélkül, hogy 
áru egyáltalán elárulható lett volna. 
Egyes ipari részvények iránt is 
mutatkozott az elmúlt héten élénk 
kereslet és jelentékeny emelkedésben 
volt részük a téglaipari papíroknak, 
melyekre már több ízben volt sze

rencsénk a fiigyeimet felhívni. Be
avatott oldalról történt vételek — 
következtében a Fegyver és gépgyár 
részvénytársaság részvényei is Járfo- 
lyamemelkedést tüntetnek fel. Ri
mamurányi részvények a hét elején 
szilárdak voltak, de az utolsó napon 
visszaestek azon hírre, hogy az i íei 
évre a tavalyinál kisebb osztalékot 
fognak fizetni. Ugyanezen oknál fogva 
Franklin társulati részvényekben is 
árfolyamcsökkenés állott be ; e tár
saságnál az osztalék esetleges csök
kenése azzal volna magyarázható, 
hogy a társaság tavaly alaptőkéjét 
jelentékenyen felemelte, és oly üz
letágakat karolt fel, melyek az első 
évben igen nagy beruházási költsé
geket igényeltek.

A pénzpiacon nálunk a legutóbbi 
napokban feszültség állott be, a mi 
némileg összefügg az Angol és német 
bankkamatlábnak felemelésével, a 
mennyiben az Angol bank a kamat
lábat 3°/0-ról 3 1/2%-ra, a német 
bank 3°/0-ról 4%-ra emelte fel. 
Nevezetesebb papírok árfolyamvál
tozásai a következők, szeptember 7. 
szeptember 14. 4%-os magyar
koronajáradék 97’—9710—. Magyar 
Általános Hitelbank részvény 7Öő’2ü 
—79'r—. Rimamuráuyi vasmű rész
vény 559’—555’—. Magyar Jelzálog
hitelbank részvény 5 l3’—öltíoO. 
Első magyar általános biztosító rész
vény 9150’ —9250’ —.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fiú ö ltön yök , úri és női d ivat 
cikkekben, úgy forduljunk^ a jóval 
m egnagyobbított Verseny áru fia- 
lethez Szabadka, papucs piac. i082

VI. kör, Harmatli-utca
egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 1136

REGENV CSARNOK.
A  H Á R E M N Ö .

Irta : Dugovioh Imre. 31
A következő pillanatban Olga ka

ron fogta a főhadnagyot, s vitte 
magával a Zorka körül álló — 
dalos leányok felé. Most végezték 
beszélgetésüket Kálmán és Máté is. 
Amikor megfordultak, hogy vissza- 
menjenek Olgához, ugyanakkor indult 
meg ez a főhadnagygyal a karján 
Zorka felé. Kálmán szemöldökei kö
zött vastag ránc jelent meg, talán 
az első, házassága óta. Az első lépés 
után akaratlanul állt meg. Máté 
meglepedve tekintett Kálmánra, s 
az elsötétült arc, melyre tekintete 
esett, homályt vont kedélyének derű
jére. Valami sejtelem támadt a lel
kében, olyan, aminőnek a keletkezése 
megmagyarázhatatlan, s hatása el is 
oszlik közvetlenül a támadás után, 
de az emléke megmarad, hogy kí
sérletként jelenjen meg az elmélke- 
kedés óráiban. Vannak ilyen sejtel
mek, megmagyarázhatlan kellékei az 
életnek, mint ahogyan megv innak az 
elmélkedésnek is az órái mindenki
nek az életében tekintet nélkül az 
értelmi, erkölcsi és anyagi körül
ményekre. Ezek a sejtelmek úgy 
jelennek meg ezekben az órákban, 
mint a gyermekmeséknek rikító szí
nekkel megfestett rémei az emlékező
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férfinek vagy aggnak korában. Min
dig magukkal hoznak valamit a 
rémesnek a hatásából valami meg- 
magyarázhatatlant, amit csak azért 
tagadunk, mert nem akarunk vele 
foglalkozni különösen ma, mikor a 
kívülünk álló ismert érzéki dolgok 
hatását tanulmányozzuk csupán, s 
nem akarjuk elhinni, hogy saját 
belvilágunk és a kívüle álló világ 
közölt lehetnek az ismerteken kivüí 
még más, nem is természetfölötti, 
lianem merően természetes kap
csok is.

Mikor ezen sejtés hatása megszűnt 
Máté lelkében, önkénytelenül ejtette 
ki ezt a szót:

— Meggondolatlanság.
Kálmán megrendült e szóra, érezte, 

hogy ez a szó nem az Olga által 
fi lidézendő jelenetre vonatkozik, nem 
arra, amitől ő és Máté tartottak, 
hanem másra, aminek ő sem tudott 
nevet, amiben nem hitt voln•>., még 
ha jóslatszerüleg is figyelmeztetik 
rá. De ez az érzés is csak egy pilla
natig tartott, s amint elrepült a lei
kéből, homlokáról is eltűnt a redő. 
Ónkénytelenül iparkodott igazolni e 
néhány pillanat erkölcsi történetét.

— Igazán meggondatlanság. Mi azon 
tanakodunk, hogyan vegyük elejét a 
bajnak, Olga meg mintha előmozdí
tani akarná azt, amitől mi tartunk.

— A jó kedv, Kálmán. Én örü
lök, hogy Olgának ilyen jó kedve 
van, mentegette Máté Olgát. Néha a 
jó kedv a legmeggondolatlanabb, 
valóságos gyermekké varázsolja az 
embert. De meg mi miatt is aggó 
dalmaskodunk.

— igazad van, Máté bátyám, in
kább gyerünk mi is Olgához, úgy is 
ki kell segítenünk a főhadnagyot, 
amig bele nem jön a táncba.

Máté már menet közbe jegyezte 
meg.

— Bizony jó lesz segíteni, képze
lem, hány leány ugrik meg a fő
hadnagy táncától, aki most látta 
először ezt a táncfajt. Siessünk, 
folytatta nevetve Máté, már körbe 
is állnak.

— Szerencse, hogy Olga mellette 
akar maradni.

Többet nem foglalkozhattak a vár
ható jelenettel, mert ők is oda értek 
a leányok táncolni készülő csapatá
hoz.

Folyt. köv.

felelős szerkesztő:
D P  G O V I C H  I M R E .  

Laptulujdonosok: A Z  A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

Nyilttér.
N y ila tk o za t.

Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy 
a „Bácskai Hírlap" és „Bácsmegyeí 
Napló" ezidei számaiban megjelent 
egymásra vonatkozóan sértő cikkek 
tévedésen és téves információn ala
pultak, miért is a megtörténtek felett 
sajnálatunkat fejezzük ki.

Szabadkán, 1905. évi szept. 18.
Krizsovánszky István, 

1198 Lipsitz Sándor.
IC rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

Árverési liirdelmcny.
Ezennel közhirré tétetik, hogy f. 

évi szeptem ber hó 19-ik napján 
d. u. 3 órakor a helybeli teher
pályaudvaron dr. Flatt Viktor köz
jegyző ur közbenjötte mellett egy 
waggon tengeri nyilvános árverésen 
eladatni fog, mely árveréshez a venni 
szándékozók ezennel meghivatnak.

Braun Jakab.k.1199

*»

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

llórz Petőfi utca főhelyén, 30 év óta fen- 
I l í l /j  álló vendéglőhelyi seggel a gimná
ziummal szemben 1000 négvsz. in. terület
tel előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet István-ntcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó Bőveb
bet Dr. Blum has ló orvosnál Petőfi-u. 
___________________________________ 1031

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasiummal. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
könyviár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikváriam könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak l kr 
drbja az Antikváriumba. 1010

Kiadó úri lakás. szoba verandával, 
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

MoVaIabÁ ki a német frauezia nyelvben 
l l v í v l v l l v  perfect, 3 elem iskolás fiú 
mellé azonnal felvétetik. Értnkezhetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petőfi- 
utca. 1030

Első Alföldi Cagnacgyár Részvénytársaság és 
Szeszfinomifógyár Kecskeméten

1188—1. A JÁ N L JA :

4 S - a »  L I K Ö K
PORT ROYAL RUM
ÖRDÖG LIKŐR:: ::
JÉG LIKŐR ::
BARACK LIKŐR:: ::

-COGNAC  
-PÁLINKA

KECSKEMÉTI MENYECSKEdikör gyártmányai*.
BARACK Mindenütt

18903/1905. tan.

Árverési hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

a törvényhatósági közgyűlés 394/1905. 
sz. határozata alapján a «Pest vá
roshoz* címzett szálloda 10 egymás
utáni évre leendő bérletére zárt aján
lati versenytárgyalást hirdet.

Ajánlatot lehet tenni az épület 
jelenlegi állapotában leendő bérbe 
vételre, valamint a kibővítés és át
alakítás szerinti bérbevételre is.

Az ajánlatok 1905. évi október hó 
8 napjának d. e. 10 órájáig Szabadka 
szab. kir. város iktató hivatalában 
nyújtandók be.

Az árverési feltételek Szabadka 
szab. kir. város gazdasági ügyosztá
lyában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők esetleg kívánatra posta 
utján megküldetnek. Ugyanitt az át
alakítási tervek és költségvetések 
megtekinthetők és itt szolgáltatnak 
ki az ajánlati minták is, a melyek 
használata kötelező.

Kikiáltási ár: a) a jelenlegi helyi
ség bérleményére 16000 kor.;

b) az átalakítás és kibővítés sze
rinti bérleményre évi 25000 kor.

Szabadkán, 1905. évi szept. 16.
1197 A városi tanács,

Tanoncok
kik 1—2 gimnáziumot 
vagy polgárit végeztek,

lapunk könyvnyom dájában .

Van szerencsém a n. é. hölgy 
közönséggel tudatni, hogy a piac
téren, Jakobcsics-liáz 1. em eletén

Női Kalap Divattermet
nyitottam.

Raktáron tartok nemcsak szalo
nomban készült, hanem valódi párisi 
modell-kalapokat, amelyeket jutá
nyosán szállítok.

Alakításokat pontosan eszközlök 
és igen olcsón számitok.

A mélyen tisztelt hölgy közönség 
látogatásáért esedezve, ajánlom ma
gamat nagybecsű pártfogásába.
1200 Teljes tisztelettel

M in e  R n s z n y á k .
Ugyanitt tannlóleáiiyok felvétetnek.

18903/1903. tan.

Árlejtési hirdetményi kivonat.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

közhirré teszi, hogy a „Pest város
hoz" címzett szálloda kibővítési és 
átalakítási munkáinak biztosítása cél
jából Szabadka szab. kir város gaz
dasági osztályában f. évi október hó 
8-án délelőtt 10 órakor zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az Összes munkálatok 128.056 
kor. 02 fillérrel vannak előirányozva.

A terv, költségvetés, a vállalati 
feltételek s az árlejtési hirdetmény 
a hivatalos órák alatt a városi mér
nöki hivatalban megtekinthetők.

Szabadkán, 1905, évi szept. 16. 
1196 A városi tanács. könyvnyom dájában

A L ifk a - fé le  
tö k é le te s í t e t t

wr S z a b a d k á n ,  s z é n a  t é r e n .
Színház. Szenzációs események legtökéletesebb bemutatása, egy ezen 

célra épített nagy csarnokban, egy 20 lóerejü gőz dynamo-góp villanyos 
világítása melle t.

M ű s o r  s z e p t e m b e r  I S ,  1Ö . é s  2 O -á n  :
1—3. Bucsujárás. Nikkoba, a háború Odesszai rémuapok. a) Pártütés a v Po- 

Istenéuek tcmplomábn, ahol a japánok tenikin herceg* * 4 5 6 7* hajón, b) Egy matróz 
győzelemért imádkoznak. — Elvonulás a meggyilkolása a vezérlő tiszt által, c) A 
szent fa (Sakaki) előtt, oroszlánok, táncos- matrózok bosszúja d) A meggyilkolt matróz
nők, papok, jelmezes antik, harcosok, szent
majom, bárkák stb. (Igen érdekes.)

4. Cake-Walk.
5. Az első szivar.
6. Velence látképe: a) nagy csatorna a 

Márk-hiddal, b) a Márk-tér a Márk-tem- 
plommal, c) góndolázás a nagy csatornában

7. Éjjeli zene a holdvilágnak. (Illúzió.)
8—10. Lázadás Oroszországban vagy az

Minden 3 nap egészen uj műsor. Műsor változás fentartva.
Naponkint 7, 8 és 9 órakor este előadás. Vasár- és ünnepnapokon 

4, 5, 6, 7, 8 és 9 órakor.
Helyárak: 1. hely 80 fillér, II. hely 60 fillér, III. hely 30 fillér. Kato

nák őrmestertől lefelé és 10 éven aluli gyermekek a III. helyen 20 fillért 
fizetnek. ír • n— < . , »•

ÓKA-
ja v ítá so k a t jó l, 
olcsón , p o n t o 
s a n

— j ó t á l l á s  m e l l e t t  —

STURCZ GYULA
órás mester. 1193

(Fúposta sorálan, régi halpiac.)

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

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

női Kalap* is  Kész
w  KonfíKció-iizktet
nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
szám ítok.Jüs Választék gycrmcKrnhácsKáKban és gyermcVHatapoKtatt.

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 tisztelettelStein Mariska.• •' 1 * » Í’4 .•><»<♦' i’ / •
Ugyanott tanuló-leányok felvétetnek.

14— 15 éves leányok

n

Elektro-Bioskop

felravatalozása a tengerparton Odesszában, 
e) A város ostromlása, f) A nép lázadása 
és fosztogatások, tűzvész a városban, a 
forradalom elnyomási.

11—18. Az apa bosszúja, szerelmi dráma 
több képben.

19. A merész utazó.
20. A csodaszert! méhkas. Gyönyörűé í 

színezve.




