
III. évfolyam. 31. szám. SZABADKA, 1905. Szerda, február 8.

Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

[negyed évre 3 kor.

Ara fill.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

ZE=» I  X .  X X  Z 3
megjelenik naponkint heggel, kivéve hétfőn.

Mi lesz?
Ez a kérdés dominálja most 

a diszkussziót a társaságban, 
politikai klubbokban és a sajtó
ban. A mi nagy magyar kér
désünk háttérbe szorította a 
külföldi sajtóban is az orosz
japán háborút, a pétervári forra
dalmad és bármennyire meg
ijesztették a pétervári esemé
nyek a bécsi tőzsdét, mely leg
utóbb szintén belekóstolt az 
orosz értékpapírokba, ezzel az 
ijedtséggel szemben valóságos 
megdöbbenés volt az, melyet 
osztrák pénzügyi és keréske- 
delmi körökben a magyar vá
lasztások eredménye okozott. 
És amikor most a magunk ré
széről is felteszszük a kérdést: 
mi lesz ? —- nem a politikára, 
hanem közgazdaságunkra és an 
nak jövőjére gondolunk és min
den megnyilatkozó jelből azt 
következtetjük, hogy erre gon
dolnak a hivatásszerű politiku
sok, erre a győztes egyesült 
ellenzék is. Tessék elolvasni a 
választások óta megjelent cikke
ket és beszédeket; valamennyi
ből kicseng: — de most már 
dolgozzunk.

Ez örvendetes dolog, örvend
hetnek neki azok is, kik a nagy 
tusában elestek, mert hiszen ök 
is azzal a jelszóval indultak a 
harcba, hogy lehetővé tegyék a 
munkát, melyben a parlament, 
a kormány és ország már évek 
óta akadályozva van. Van ebben 
valami biztató és kiengesztelő 
és hatása el nem maradhat, ha 
a lelkek megnyugodtak és az 
elkeseredés helyébe az engesz- 
telékenység lép. Bármily nagyok 
is az ellentétek, áthidalhatók 
vagy legalább jégre tehetők, ha 
mindenkinél igaz és őszinte a 
fogadkozás, hogy végre dolgozni 
kell, mert a meddő politizálás 
kiszívja az ország végső gazda
sági erejét is és akkor aztán 
nem segit rajta a legnemzetibb 
programúi sem.

De, ismételjük, a jelek bizta
tók és csak az kívánatos, hogy 
minden oldalról bölcs mérsék
let nyilvánuljon, mely esetben 
a dolgozni vágyó ország óhajai 
legfelsőbb helyen is bizonyára 
méltánylásra fognak találni.

Magyarország nagy gazdasági 
problémái soha sem voltak ak
tuálisabbak, mint jelenleg. A 
vámterület, a jegybank és a 
külföldi szerződések kérdései 
eddig rendszerint csak akade- 
mice tárgyaltattak, most azon
ban, ha nem is egészükben,

A politikai helyzet.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, 1906. február 7.

tiv teremtő munka terére állhatunk, 
részleteikben mindenesetre a Nemzeti irányban fogunk tovább
megoldás előtt állanak. A leg
fontosabb a vámterület ügye, 
mert ez benne volt a legtöbb 
megválasztott képviselő pro
gramújában és sarkalatos irány
elvét képezi a jelenleg legerősebb 
pártnak, a Kossuth-pártnak.

A Kossuth- és Bánffy-párti 
cikkekből és beszédekből követ
keztetjük, hogy közgazdasági

is föntartja. Végezetül Polonyi Géza 
indítványára az értekezlet köszönetét 

: szavazott az elnökségnek eddigi mü- 
! ködéseórt.

A szövetkezett ellenzék ma dél-: Általánosán feltűnt ezen az érte- 
előtt tíz makor értekezletet tartott keeleten, hogy a vegérlöbizottság nem 
a Sas köt helyiségében, abból a seámolt he az Andrássy Gyula gróf- 
célból, hogy az ellenzéki szövet ke-i folytatott tárgyalások eredmé 
zést ratifikálja. — Az értekezleten nyé>öl
Kossuth l erencz elnökölt, aki a Erről az eredményéről egyébként 
konferenciát a következő beszéddel a legellentétesebb hírek kerültek for- 
nyitja meg: galomba. Az „Alkotmány11, a „Ma-

Mivel a nemzet bennünket győze- gyár Hírlap'1 és a „Neues Pester 
lemre segített — úgymond — posi- Journal11 azt írják, hogy Andrássy

munkálkodni. Kötelességünk mindama 
programmpontokal, melyekre az el
lenzék egyesült keresztülvinni. Ez • •
nem megy egyszer, e. Ónálló vámterü
let tekintetében nem lesz oly nagy 
nehézség, mint a nemzeti szellemnek 
katonai téren való érvényesítésében. 
A czél megvalósítására az egyesült 
ellenzék a leghatalmasabb sáncz. 
Tovább is egyesülve kell eljárnunk.

irányelveik érvényesítésénél bizo- Hock kijelenti az ujpárl nevében, 
nyos mérsékletet szándékoznak !l08y t()vább is benmarad a koali- 
tanusitani, de azt ne várja senki j cióban‘ Szabó indítványozza, hogy 
sem a győztes féltől, hogy amikoí az üitezőbizottság bizassék meg to-
arra (alán soha sem remélt al
kalma nyílik, elveinek megvaló
sítását biztosítani elmulaszsza.

Még van idő gondolkozni 
mindkét oldalon és hiszszük is,

vábbra is az ügyek vezetésével. 
Apponyi rámutat arra, hogy a ne
gatív siker nincs még biztosítva. 
Az ellenfél még minden ’ titkos té
nyezőt felhasznál a nemzet ellen,

. .. . . . .  r , mely négy évszázad óta szenved,hogy az ügyet jól megfontoljak, A o|yan kfab(i
mielőtt dűlőre viszik.

A tisztviselők fizetése.

kerüljön, mely mindig készen áll 
ilyen támadások elhárítására. Zichy 
Aladár jelenti, hogy a néppárt ben
marad a koalícióban. Indítványozza’ 
hogy az ellenzék a nemzetnek mond
jon köszönetét. Madarász Józsel kor-
emöki székből kívánja a nem zetnék óhajtásaiból nem kívánja kikap

csoltatni. Már azért sem, mert 
a gazdasági együttmaradásnak az 
osztrák parlamentben sincsen hive

Gyula gróf missziója sikerült, ameny- 
nyiben a grófnak ma már megvan 
a baloldali többsége és koalícióval 
megteremtheti kormányát. Igaz-e a 
bír vagy sem, azt biztossággal kom
binálni nem lehet, ha ellenzéki rész
ről tagadják, meglehet azonban, hogy 
taktikából csupán.

Egyébként egy két nap múlva ki
tűnik majd igaz-e a hir vagy sem, 
bár mi alig hiszszük, hogy meg
felelne a valóságnak, mert a mi ér
tesüléseink szerint Andrássy Gyula 
gróf és különösen a függetlenségi 
párt álláspontja között majdnem át
hidalhatatlan az ellentét és Andrássy 
Gyula gróf valószínűleg azt jelenti 
majd a királynak, hogy missziója 
nem sikerült.

Úgy éltesülünk, hogy Andrássy 
Gyula gróf holnap, szerdán jelenik 
meg Bécsben a király előtt és ekkor 
majd hivatalosan is kitűnik, vájjon 
küldetése sikerült-e vagy sem.

A k ir á ly  és az ö n á lló  v á m ter ü le t.

Egy bécsi hírforrás szerint a ki
rálynak az önálló vámterület ellen 
nincsen ellenvetése és ezt az ellen-Amint megbixható forrásból ér

tesülünk, a belügyminiszter iává
hagyta azon közgyűlési határozatot, elleni mérényletet niegbélye.ezni. 
mely a városi tisztviselők fizetését Polonyi indítványozza, hogyazellen- 
felemelte z<:k vez^reinek jegyzőkönyvi köszö-

hir érthető örömöt szerzett net szavaztassék. Összes indítványok | és azt ott megszavaztatni úgy sem
2 ' , , I • I szószerint elfogadtatnak. I lehetne, de meg azért is, mert a

a városi tisztvise ök kóréhén. . . ... , , evtiiuoi uozvvi v Apponyi Albert gróf, Zichy Nan-
A lizetés-lelemelest eliendeló j ()p János fel

miniszteri leirat azonban még szólalásai után a szövetkezett ellen

király a Széli kormánynak inár szen
tesített egy törvényt, mely a vám- 
sorompók felállítását 1907-re ki-

nem érkezett Szabadkára. zék ratifikálta a vezérlőbizottság | mondotta.
tegnapi határozatát, hogy ugyanis 
az ellenzék szövetkezését továbbra

Azon az alapon, amelyen Széli 
óta megígérték a választási reformot,

A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól mint hathatos szer :

Emeli 
iniat
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Bécsben ebbe is belemennének, a 
belpolitikai kivánalmaknak sem fog
nak akadályokat állítani, de hallani 
sem akarunk a 1 ad&ereg reformjáról 
és a külképviseletnek meghal yg utasá
ról, mert ez a monarchia nagyba 
talmi állását tenné lehetetlenné.

Tavaszra mozgósítunk.
Sajtit tudÓHitonktól. —

Belgrád, íebr. 7.
A szerb sajtónak egy részűben is

métlődik a monarchiánk mozgósítá
sáról szóló hir.

Ez a hir most egészen határozott 
alakban lép fel és a legérdekesebb 
a dologban, hogy szerb részről egye 
nest a plevlyei helyőrség osztrák- 
magyar tisztjeit vádolják azzal, hogy 
ők izgatják Ó-Szerbia lakosságát, 
hogy tavaszra fegyvert fogjon és ez 
által monarchiánk beavatkozására 
nyújtson alkalmat.

Ezt a hirt többek közt a különben 
komoly belgrádi Trgovacski Glasznik 
közli, amely egyebek mellett a kö
vetkezőket írja:

Az egynéhány nap óta itt tartóz
kodó novibazári tekintélyes és szava
hihető szerbek csodálatos dolgokat 
mesélnek a novibazári helyőrség 
osztrák-magyar Lisztjeinek magatar
tásáról.

Port-Arthur kapitulációja óta a 
tisztek eljárnak a falvakba és a 
népnek azt r esélik, hogy Oroszor
szág most már alig j képes, hogy 
megvédje maga-magát s merőben 
képtelen védelmet nyújtani a Balkán 
szlávjainak; hogy Oroszország most 
el fogja veszteni a Balkánra való 
minden befolyását Ezért a legcól 
szerübb, ha Ausztria-Magyarország- 
hoz ragaszkodnak, mely nekik isko
lákat, utakat, sőt pénzt is fog adni. 
ha erre szükség lesz.

Kell azonban,’ hogy fegyvert ra
gadjanak, hogy már tavaszra a fel 
kelés kitörjön; Auszlria-Magyaror- 
szág segítségük re lesz.

Ezt nemcsak két-háróm tisz teszi, 
teszi, ezt valamennyi minden nap, 
minden kínálkozó alkalommal, kivált 
ünnepnapokon, midőn a nép a tem
plom körül csoportosul vagy a korcs
mában gyülekezik. A tisztek nem 
restéinek a nép közé ülni, sőt sört 
és bort is fizetnek a földiniveseknek, 
csak hogy meséket meghallgassák.

Forradalom Oroszországban.
Pétervar, febr. 7.

A nemesség gyűlése ma 158 sza
vazattal 20 ellenében elfogadta a 
cárhoz intézendő körirat szövi gét.

Ti Hisz, febr. 7.
A zavargások egyre tartanak. Pén 

leken egyes izgatok felhívásokat 
osztogattak az utcán; valamennyin
ket elfogták. A szombati nap csend 
ben múlt el. Vasárnap délben a nép 
a város központjában tódult össze ; 
a munkások proklamációt osztogat
lak és kibontottak egy veres zászlót 
Mikor a rendőrök a zászlót elak ír 
Iák venni, revolverekből rájuk lőttek; 
három .rendőr megsebesült, közöttük 
kettő súlyosan. Utóbb lovas kozákok 
jöttek a rendőrség segítségére és el
oszlatták a tömegei. Harminc embert 
elfogtak, igen sokan megsebesültek, 
számukat nem lehetett megállapítani.

A kórházba csak tiz sebesültet vet-1 
tek fel: ezek között csak egy súlyo
san sérült volt.

Varsó, febr. 7. -
A sztrájk még mindig tart. Külö

nösebb dolog az utolsó 2 1 óra fo
lyamán nem történt.

L em b erg , febr. 7.
A Szlovo Polszki-nak jelentik Vol- 

koviszk ból, a grodnói kormányzó 
ságból: Háromezerkétszáz tartalékos, 
akiket a dandár kiegészítése végett 
Káliszba hívtak be, az élvezhetetlen 
koszt miatt fellázadt. A tartalékosok 
behatoltak a pálinkás boltokba, s 
elvitték a pálinkát, amelyet részben 
maguk ittak ki, részben pedig potom 
áron eladlak a parasztoknak

Mikor pedig a zendülő tartaléko 
sok a főtéren megrohanlak egy pá- 
linkainérést, a kirendelt katonaság 
kétszer sortüzet adott s kél tarta 
lékos elesett s tizenegy megsebesült.

Kilencszáz tartalékost a kaszár
nyába kisértek, amely előtt véres 
verekedés 'volt és a katonaság újra 
tüzelni volt kénytelen. Egy tártaié 
kos a dandárparancsnokhoz fordult 
azzal a kijelentéssel, hogy társai 
közül egy sem fog Mandzsurországba 
menni.

A dandárparancznok feleletül re
volverrel agyonlőtte a tartalékos ka
tonát, de az utóbbinak társai a 
tisztre vetették magukat és véresre 
verték. Itt is nagyon sokan elestek 
és megsebesültek.

Minthogy a zendülők tizennégy 
üzletet kiraboltak, még két zászló
alj gyalogságot kellett kiküldeni. 
Ezután ezer tartalákost, be sem 
várva a dandár kiegészítését, vasúti 
kocsib t raktak. A tartalékosok egy 
lengyel liszt vezetésével,énekelve in
dultak el s a pályaudvaron is kije
lentették, hogy nem fognak a japá
nok ellen harczolni.

Forrongás a Máv. munkásai
között.

— S a j á t t u d ó s i t ó n k t ó l .
Budapest, febr. 7.

A magyar államvasutak északi fő
műhelyében dolgozó munkások kö
zött nagy az elégületlenség.

A forrongásra a főműhely f'nöke, 
Müller János főfelügyelő eljárása szol 
gáltatolt okot. aki hatáskörén túl 
a vasúti munkások mozgalmát erő
szakos módon akarta elfojtani. Azon
kívül is zsarnoki önkénnyel bánika! 
munkásokkal, akik végre megelégelték 
Müller dolgait és az igazgatóság elé 
panaszszal járultak, kérve a főfel
ügyelő elbocsátását.

A vasúti munkások küldöttségét 
Banovits Kajetán igazgató és Novelly 
Imre főfelügyelő fogadták és majd 
nem két óra hosszat hallgatták a 
munkások elégületlenségének okait.

Bánovits igazgató kijelentle, hogy 
a munkások sérelmeiről az igazga 
tóságnak tudomás, nem volts ha 
a munkásokon sérelem történt, az 
nem az igazgatóság rendelkezései 
hanem a műhely főnökök intézkedése 
folytán történt. Megígérte az igazgató, 
hogy sürgősen informáltatja magát 
mindenről s rögtön intézkedni fog. 
Ez be is következett s a munkások 
szervező bizottsága arról értesült, 
hogy a mozgalomban való részvétel 
miatt elbocsátott munkások jfelszó- 
litást kaplak a müheJyfőnökségek-

tői. hogy jelentkezzenek ismét a 
műhelyekben s valamennyit újból 
visszaveszik.

A munkások között természetesen 
nagy örömet keltett ez a hir s most 
remélik, hogy többi panaszu kát is 
békés utón orvosolni fogják.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és miueum. Nyitva 

^z^rdán <'s szombiton délután 8-t^l 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

F e b ru á r  12. A ra. á. v. miihelyi a lkal
mazottak táneyig dtna a Pest a?állova összes 
orm iben.

F e b ru á r 12. A szabadkai famunká ok 
mzakí'gv’etének táncmulatsága a Szarva* 
vendéglőben.

F e b ru á r 12. A Szabadk a Kereskedelmi 
•s ipar hank részvény társa <ág évi rendes 

közgyűlése délelőtt 10 órakor az intézet 
helyiségében.

F e b ru á r  12. A Földművelők 'akarék- 
>énztára ré zvénytársaság rendes év ’ köz

gyűlése üelelott y órakor az intézet helyi- 
légében.

F ebruár 12. A e a 'd ak ö r bo kóstolója és 
’ásásvacsorája a k o rsa já t helyiségében.

Február 15. A szabadkai pine íi i karbálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

F e b ru á r  25. A Sz retetröl cím zett sza
badkai nőegylet táncestélye a kereskedelmi 
egyesüld (Nenzeti nagyszálloda) helyisé
geiben.

F eb ru á r 25. M. á. v. szob/aszeraé!yzet 
tánczmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

F eb ru á r 26. A szabadkai „Világosság41 
című női asztal társaság tánc nulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

M árcius 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereskedelmi 
egyesület helyiségében.

M árcius 6. A szabadkai általános mun
ka s « rv< z-‘t táncvigalma a S p izer Ignácz- 
f l« vendéglőben.

M árcius 9 C.gánybái, a Spitzer lgnác- 
félc vendéglőben.

T ö r v é n y s /é k iia k  uj b írája .
A hivatalos lap mai száma hozza, 
hogy őfelsége az igazságügy miniszter 
előterjesztésére dr. Weisz Aladárt, 
kir. járásbíróságunk nagy képzettségű 
aibiróját a szabadkai kir. törvény
székhez törvényszéki bíróvá ne
vezte ki.

-  Az ügyvédi kamara köréből.
A szabadkai ügyvédi kamara köz
hírré teszi, hogy dr. Grósz Sándor 
és dr. Müller Károly ügyvédeket 
Óbecse székhelylyel az ügyvédekről 
vezetett lajstromba iktatta.

—  A G azd akör tér,sas vacsorája .
A Gazdakör, mint minden év
ben, úgy az idén is társasvacsorát 
és borkóstolót rendez saját helyi
ségeiben. Az idén f. hó 12-én lesz 
megtartva a borkóstoló; a társas- 
vacsora kezdete este 7 órakor lesz. 
Az elnökség a tagok figyelmét ezen 
az utón is felhívja a lársasvacsorá- 
val egybekötött borkóstolóra.

— K érelem  a Szabad L y ceu m  
g y ű jtő ih e z . Tisztelettel felkéretnek 
azok a hölgyek és urak, kik a Sza- 
bad-Lyeeum alakulásakor tag gyűjtő 
iveket kaptak, ezen iveket Eukácsy 
Istvánhoz, a Szabad-Lyceuni titkárá
hoz beküldeni szíveskedjenek.

— Halálozás. Vettük a következő 
gyászjelentést: Alulírottak fájdalom
tól megtört szívvel jelentik a szere
tett férj, testvér, apa, nagyapának 
és rokonnnak Eusztig Albertnek fo
lyó hó 5-én, hosszas szenvedés után, 
életének 66 ik évében történt gyá
szos elhunytál. A megboldogultnak 
hült teteme folyó hó 7-én d. e. 10 
órakor fog a Korona utca 18. sz. 
házból az izr. sirkerlbe örök nyu

galomra kísértetni. Szeged, 1905. 
február 6-án. Béke lengjen hamvai 
felett! özv. Lusztig Albertné, hitves 
Lusztig Fánny, férj. Lampl Alajosné, 
Lrsztig Száli, férj. Schallinger Sala
monná, testvérei. Ernesztin, férj. Lan 
desberg Albertné, Berta, férj. Löwy 
Simonné, Sarolta, férj. Vadász Ödön
né, Mór, gyermekei. Landesberg Al
bert, Löwy Simon, Vadász Ödön, 
vejei. Landesberg Frida, férj. Grosz 
Mórné, Landesberg Erzsiké és Vadász 
Erzsiké, unokái.

— A sz e g e d i táb la  k ö réb ő l. A
szegedi kir. Ítélőtábla elnöke Reök 
István dr. ügyvédjelölt szegedi lakost 
a vezetése alatt álló ítélőtábla ke
rületébe díjtalan joggyakornokká ne
vezte ki.

—  T olvaj k e r e s iedösegéd. Kiss 
István kereskedő, ki lek a Kossuth- 
utczában forgalmas csemege-üzlete 
van, rövid idővel ezelőtt észrevette, 
hogy áruraktárát huzamosabb idő 
óta megdézsmálják. Rövid megfigye
lés után rájött, hogy a tettes egyik 
alkalmazottja, Heumayer János ká- 
rolyfalvai illetőségű segéd, aki aprő- 
donkint nagy mennyiségű fűszer- és 
csemegeárukat, konyakot, rumot és 
czukorkanemüeket hordogatott a la
kására. Azonnal megtette a rendőr
ségnél a feljelentést és a megtartott 
házkutatás alkalmával a hűtlen al
kalmazott lakásán meg is találták a 
hiányzó áruczikkek legnagyobb ré
szét. A tettes kihallgatása alkalmá
val töredelmes vallomást tett. Egye
lőre illetőségi helyére fogják tolon- 
colni.

— Á lla tjá rv á u y  S zab ad k án . A
mai nap folyamán el volt terjedve 
a városban annak a hire, hogy Lu
das pusztán kiütött a lovak legve
szedelmesebb járványos betegsége: 
a takony kór. Hiteles’ forrásból nyert 
értesülés alapján adhatjuk hírül hogy 
Takács nevű helybeli fiakkeros két 
lova a veszedelmes járványban meg
betegedett és még szombaton mind 
kettőt le is bunkózlák. Ludason pe
dig Vermes Károlynak 16 lovát és 
2 szamarát, továbbá Lucsics plébá
nosnak négy lovát, amelyekkel a 
beteg lovak egy istállóban tartóz
kodtak, zár alá helyezték. A beteg
ség járványos fellépéséről terjesztett 
hírek tehát teljesen alaptalanok.

öngyilkos vasúti hivatalnok.
Egy szegedi üzletvezetőségi hiva

talnok szomorú ^esetéről értesülünk. 
A szerencsétlen ember gyógyíthatat
lan betegsége miatt akart megválni 
az élettől és tegnapelőtt Budapesten 
öngyilkosságot követett el.

Nyíri Ferenc üzletvezetőségi hi
vatalnok — Bogyós Ottó állomás- 
lőnök testvérsógora — a napokban 
Budapestre utazott, hogy súlyos be
tegségét gyógykezeltesse. Rák-beteg 
sége volt, melytől igen sokat szen
vedett.

Elment a klinikára, ahol v egyik 
professzortól őszinte véleményt kért 
a bajára nézve. A tanár véleménye 
nagyon elkeseríthette Nyíri Ferencet.

A szállodában levő lakásán főbe 
í lőtte magát. A golyó nem ölte meg.
! Később visszanyerte eszméletét.

Állapota válságos. Bogyós Ottó 
ma a halállal vivódó vasutas beteg
ágyához utazott. Az öngyilkosnak 

'felesége és egy gyermeke van. Szo-
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moru esetének hire mély részvetet külsőségekben és a jelentéktelennek nézve kijelenti, hogy azok ada 
keitett hivatalnok társai és ismerősei látszó ap ó  nüansokban is eredeti i egyáltalán nem emlékezik. Vá 
körében. " "  ' . i

Lékötrtk a tanyákon.
Köteles Antal átokházi tanyáján 

két pejkó abrakolgatott, Drága jó
vérű jószág volt mindkettő. Szemet, 
szúrt annak a két barna gyereknek, 
akik a pejkókért a tanyát kerülgették

Nam sikerült nekik megkaparitani 
a jószágokat. A múlt éjszaka ellopták 
mindkettőt. Kocsi nélkül nem boldo
gulhattak, mert a cigány nem szerel• • 11 i »« • r » ’i i ilovagolni. Hogy a lopott jószágokkal I neni tudott beleilleszkedni. A férfiak 
könnyebben odébb állhassahak, kocsit: közül Erdőssy Károlynak, Szilágyi 
kerítettek hozzá. Ivornak, Rátkai Sándornak és Király

Szabó Józsefnek szomszédos tá- 
nyáján egy könnyű kocsi volt. El- . .
lopták azt is. Nem boldogulhattak repében kissé színtelen volt. Szilá- 
ezzel sem, mert szerszámot nem ta- gyinak jutott a leghálásabb feladat 
láltak egyik tanyában sem Zsákok- ós ezt nagyon szépen oldotta meg.

Az ő Horatiója rokonszenves volt 
és pompásan simult a Könyves ala
kításához. Külső megjelenése is kel

ből, széttépett felöltőjükből hámot 
rögtönöztek, befogták a pejkókat és 
neki indultak a sötét éjszakának.

Gyönyörűen leszekereztek Palicsra, Sínesen hatott. Rátkai Sándor egyéni 
A toldott-foldott istráng elszaka-He^°8^ssal állította elénk Polonius 

1 alakját — inkább az államférfiu 
és az udvari főember vonásait tolva 
előtérbe a kínálkozó, de kevesebb 
hatású színek helyett. — Király Ernő 
egy kissé nagyon sokat zokogott.

dozott.
— Mit csináljunk?
— Hát lopjunk szerszámot.
— Kitől?
— Radonovácon lakik egy sza

badkai rendőr, annak jó szerszáma 
van.

És úgy tettek m int’ mondták. A 
Radonovácon lakó szabadkai rendőr 
tői ellopták a szerszámot Befogták 
a pejkókat és elvágtalak.

Palicson már üldözőbe vették és : mellemet lóth Lajos játszotta és
kergették is őket egészen Topolyáig, 
de ott az élelmes tolvajoknak nyo
muk veszett.

M U L A T S Á G .
— A .S z^ retetZ -rö l c z íu iz e tf  

szabadkai n ö e g y le t  f. évi február 
hó 2ö-én, szombaton, leányárvaháza 
javára, a kereskedelmi egyesület 
(Nemzeti nagy szálloda) helyiségeiben 
zártkörű tán jestélyt rendez Kezdete 
esti t) órakor. Belépő jegy ára ó 
korona. Felülfizetések a jótékony 
célra köszönettel fogadtatnak és 
nyilvánosan nyugtáztatnak. Jegyek 
kaphatók a rendező hölgy bizottság 
tagjainál, továbbá Sztojkovics Du
sán, Sugár Béla és Rólh Ármin 
urak főtéri üzletében.

SZÍNHÁZ.
H am let,

Érdekes és nagy értékű Schakespe- 
are estélye volt tegnap színházunk
nak. Hamletet adták a címszerepben 
Könyves Jenővel. Ha Könyves ala
kítása átlagos színvonalon állott volna, 
úgy dacára annak, hogy még ez eset
ben is elismeréssel tartoztunk volna 
a darab szinrehozata Iáért, nem akadt 
volna sok mondani valónk, mert 
nem valljuk minden fenntartás nél
kül azt, hogy Schakespearet jól, vagy 
rosszul, de adni kell. így azonban 
igazán csak nagy dicsérettel említ 
jük ezt a kiváló művész1, aki ebben 
a legnehezebbnek mondható szerep 
ócn, minden izében önálló dolgot, 
tudott felmutatni. Komoly tanul
mányra vallott ennnek a pompásan 
felépített szerepnek minden jelenete. 
Fő erénye az volt, hogy nem szívta 
löl magába a nevezetes külföldi és 
hazai Hamletek felfogását, hanem 
eredetit tudott mutatni mindvégig. 
Arról nem is szólunk, hogy amit 
megakart csinálni, azt meg is Gidöt 
csinálni, mert hiszen ez őnálla ter
mészetes. Erről színészi múltja és 
Jelene, tesznek bizonyságot. Még a

volt. Nem ragadtatta magát sehol 
szertelenségekre és jellemzőiével 
mindenütt mindent megvilágított a 
gondolat tragédiájában, amint ezt a 
darabot, az irodalom történet elne
vezte. 0 rendezte a darabot és a 
rendezésnek is ugyanazok voltak az 
erényei amik alakításának kölcsönöz
tek megbecsülhetetlen értéket. Köny
ves mellett a nők közül egyedül 
Breznai Annát illeti a dicséret, aki 
a királynét játszotta. Ofeliát Vécsey 

' Ilonától láttuk, de ebbe a szerepbe

Ernőnek jutott nagyobb szerep. Er
dőssy a Király nem épen hálás sze-

Végre is Leartes harcban megedzett 
katona, akinek lelkére másként 
hat a csapás, mint egy olyanra, aki
nek lelkét a folytonos veszély meg 
nem edzette Szép szavallatáért nyílt 
színen kapott tapsot Tóth Antal. A

mivel a szerep maga nem enged 
mást, csak szép megjelenését és 
hangját élveztük. -  A kissebb sze
repek is mind jó kezekben voltak 
és minden igyekezett feladatához és 
az előadott mü becséhez, méltó lenni. 
Reméljük, hogy Hamletet ez idényben 
még egyszer látni fogjuk.

A feleséggyilkos zentai ren
dőr.

— Esküdtszéki tárgyalás. — 
Fokozott érdeklődés mellett foly

tatta ma délelőtt a szabadkai esküdt- ; ^vél elküldése után 3— i nap múlva 
bíróság Nagy Szentesi Orbán zentai vádlott a lakásán felkereste? 
rendőr feleséggyilkossági bűnügyé- Tanú: Igen, de én összes;
nek tárgyalását.

A tanúkihallgatásokat folytatták j felesége van, engem ne zavarjon.
tovább, előbb azonban szembesítve 
lelt Dreyer István tanú Rogovics ta
nítóval, aki tegnap délután azt állí
totta, hogy a bűnjelként szereplő 
véres inget nem ismerte fel vádlot
ton. Dreyer szemébe mondja Rogo- 
vicsnak, hogy együtt látták és is
merték fel az inget.

llitr i Viktor vallom isii. a tanu megesketését, mert vallóméi-/ i i • • r . 1 » . I*. v r t 1 "
Ezután Hitri Viktornak, a biinö; 

szeretőjének kihalgatása következett, 
aki kihalgatása folyamán csakugyan 
Nagy Szentesi méltó partnerének bi
zonyult. Konokul tagadott mindent, 
amiből bünrészessége következtethető 
volna, de vigyázott arra is, hogy ne 
legyen a gyilkos árulójává.

Körülbelül 40 éves, úgyszólván 
viszataszitó külsejű asszony, foglal
kozására nézve piaci kofa, férjétől 
elváltán él. Három hónapig vizsgá
lati fogságban volL, mint valósiznü 
büsegéd.

Kijelenti, hogy vádlottat csupán 
látásból ismeri, de csakhamar vissza
vonja e kijelentését és beismeri, 
hogy két hóval a gyilkosság elköve
tése előtt ismerkedett meg szemé
lyesen a vádlottal, ki ezután öt hé
tig étkezett nála, inig felesége távol 
volt.

Tagadja, hogy szerelmi viszonya 
lelt volna Nagy Szentesivel. A ki
hallgatott tanuk terhelő vallomására

ttá ira 
Vádlott

nála sohasem lakott és ő senkinek 
sem mondta azt, hogy vádlott egy 
tüzeset alkalmával a szobájába zárta 
volna.

Elnök'. Volt-e Nagy Szentesin kí
vül mással is viszonya?

Tana-. Csakis Kocsis Péterrel, aki 
a házát is reáin hagyta.

Elnök konstatálja, hogy Kocsis is 
feleséges ember volt.

Elnök'. Eizetett-e vádlott az ellá
tásért ?

Tana: Fizetett hét forintot.
Elnök'. Hiszen a hozzáintézett le

velében öt heti. élelmezésért kérte a 
fizetést.

Tina: (Zavarba jön és nem vála
szol a kérdésre).

Elnök'. Tett-e magának említést 
vádlott a feleségéről.

Tana: Ha említette is, roszból 
nem említette.

Elnök'. Nem azért hívták maguk 
az aszonyt haza Szegedről, hogy kö
zösen eltegyék láb alól?

Tana: Nem.
Elnök'. A gyilkosságot megelőző 

estén beszélt a vádlottal?
Tana: Nem.
Elnök'. Kedden mivel töltötte a 

napot?
Tanw. Nappal malteroztam, este 

10 órakor lefeküdtem és 4 órakor 
keltem föl.

Elnök: A meggyilkolt egyik lába 
sáros volt a maltertól, honnan került 
oda a malter?

Tana (cinikus nevetéssel): Nem 
tudok róla.

Elnök'. A hulla arcán karcolás jelei 
is voltak, nem maga karcolta meg, 
mikor Nagy Szentesinek segédkezett?

Tanw. Nem.
Elnök: A gyilkosság után nem 

maga adta ki a ruhát Nagy Szente
sinek ?

Tanw. Nem tettem én semmit.
Elnök ezután a paprikaszórás jele

netét idézi tanú emlékezetébe, aki 
erre az egy körülményre emléke
zik is.

Elnök'. Igaz-e, hogy a felszólító

összeszidtam 
és kiutasítottam azzal, hogy neki

Elnök: Igaz-e, hogy mondta vád
lottnak, hogy addig inig a felesége 
él. magához ne jöjjön ?

Tana: Erre nem emlékezem. 
■Elnök: Miska bácsi, az éjjeli őr 

járt e többször magához izenetekkel ?
T a n 1: Nem.
A vádhatóság képviselője ellenzi

sában bűnpártolást lát. Védő a meg- 
esketést kívánja. A bíróság mellőzi 
a meghiteltetést.

A töb b i tan u k .
Forgách Istvánná, aki Nagy Szen

tesiéktől negyedik szomszéd, a gyil
kosság éjjelén 1 és 2 óra között az 
ágyban fekve az utcáról léptek zaját 
hallotta és pedig kettős lépteket, a 
kövezetről és az ut közepéről is. sőt 
»Jaj Istenem!« felkiáltást is hallott, 
ami csakis nőtől eredhetett. Fel is 
akart kelni, de a férje nem engedte. 
'/4 3 órakor újból lépteket hallott, 
mire kiugrott ágyából és az ablakon 
kinézett és látta, amint Nagy Szen
tesi épen az ablak alatt elfutott. 
Határozottan tudja, hogy az első al
kalommal a közeledő.; Hitriék felől 
jöttek

Körösi. Mihály éjjeli őr 2 órakor 
köhintett Szentesiék háza előtt, de 
a rendes szokástól eltérőleg, választ 
nem kapott A szobában lámpa égett, 
a függöny le volt eresztve. :t,4 órával

később vádlottat az ovoda épület 
előtt szaladni látta. Igazolja, hogy 
vádlott többször küldte Vituskához “ 
hogy béküljön ki vele. Hitri Viktor 
elmondta tanúnak, hogy vádlott kér- 
lelés közben kijelentette előtte, hogy 
ha kívánja, megöli a feleségét Arról 
is tud, hogy Hitri Viktor értésére 
adta Szentesinek, hogy a inig a fe
lesége él, nem fogadja vissza.

Tanút ezután szembesítik Hitri 
Viktorral, aki mindent tagad, de 
tanú vallomását a szemébe mondja.

A zentai rendőrség közegeit a 
nyomozás adataira vonatkozólag hall
gatják ki.

Nagy Gergely éjjeli őr megerősíti 
Körösi vallomását, aki még akkor 
mindezeket elmondta neki.

Juhász Róza öt évig bejáratós volt 
Nagy Szentesiékhez, az összes bűn
jeleket vádlott tulajdonainak ismeri.

Délután még négy tanul hallgattak 
ki, kiknek vallomásai azonban jelen
téktelenek voltak.

Ezután dr. Eperjessy Béla kir. 
ügyész vádbeszédét, dr. Ács Jenő 
pedig védbeszédét mondta el, mire 
az esküdtek meghozták verdiktjüket, 
melyben a vádlottat szándékos em
berölés bűntettében, hitvestárson elkö
vetve mondták ki bűnösnek, mire a 
törvényszék 15 évi tegyházra ítélte.

T Á V IR A T O K
A háború.

L o n d o n , febr. 7.
A Daily Telegraph jelenti Tokió

ból tegnapról: Togo tengernagy ma 
délután útnak indult hajóhadához. 
Szaszevóban most kilenc lefoglalt 
hajó vesztegel. Az egyiken orosz tor- 
pedózuzó építéséhez szolgáló anyag 
van.

Tencaer Fái halál#
B u d a p est, febr. 7. Nevezetes {ha

lottja van a főváros közéletének és 
társadalmának: az öreg Tenczer Pál. 
Szelíd kék szemét, hosszú fehér ha
ját és szakállát nem csak az Abbá
zia Eötvös asztalánál ösmerték, — 
hanem a főváros közgyűlési term é
ben, a VI. kerületi klubéletben és a 
pesti., zsidó hitközség minden élet- 
nyilvánulásában látták föl-föltüne- 
dezni. Igazi törzsfőnök volt, típus a 
fővárosban. Telve jóakarattal, lelke
sedéssel, — mások érdekeiért való 
munkavágygyal, aminek fejében nem 
igényelt egyebet, mint — szerepet. 
Ez a szerepe még a mostani teréz
városi választáson is megvolt és a 
szavazás éjszakáját is átvirrasztotta. 
Éveken át szerkesztette a Neues 
Politisches Volksblattot abban a ha
zafias szellemben, mely egész va
lóját eltöltötte. Újságírói működé
séről sok adoma forog közszájon 
valaminthogy korának minden ne
vezetes emberével való ismeretsé
geiről és a nevezetesebb esemé
nyekben való részvétéről is

REGÉNY CSARNOK.

A S Ö T É T  T IT O K .
35.

— Mennyibe fog kerülni ?
Legalább is ötezer dollárba ;

kétezerötszáz dollár esik egyikünkre. 
Ezzel az összegei sikerülnie kell a 
dolognak. Most meg menjünk pihenni, 
kedves barátom, hogy holnap ujull 
erővel foghassunk munkába.

XI.
Izó napsugarak vetődtek másnap 

reggel Kalkutta lakóira és mikor
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másnap Róbert felhívta barátját, 
hogy látogassák meg Smithworkot, 
Ez homlokáról az izzadságot törölve 
mondta :

— Ebben a hőségben bizonyára 
otthon maradt.

— Nem hinném, felelte Róbert és 
az utcára mutatott. Nézz oda.

— Istenemre ő az, kiáltott föl 
Henry. Ulánna, kezdjük meg a 
hadjáratot.

Az utcára siettek, majdhogy lel 
nem lökve Husbandot, aki fejcsó
válva hivta őket vissza:

— Fiatal urak, megbolondultak 
talán ? Ebben a hőségben az utcán 
akarnak szaladgálni ?

— Kell, az üzletek . . . válaszolta 
Róbert.

Vendéglősüket hág ták, hadd cso
dálkozzék. Sietlek Smithwork után, 
de szemeik elé már nem került. 
Abban nyugodtak tehát meg, hogy 
irodájába mennek

Útjukban érintették a kikötőt. Épen 
arról a hajóról rakodtak ki, amelyen 
előtte való napon megérkeztek.

— Meg van, kiáltott föl Henry, 
Smithwork az irodájába megy, hogy 
megtudja mit hozott neki az euiópai 
posta.

Negyed óra múlva annál a háznál 
voltak, melyben Smitworkct sejtették.

Nem kérdezvea kapust,az emeletre 
mentek. Az ajtóken a Smithwork ne- 
vetkeresték. Az irodákban mindenütt 
mély csend uralkodott. Az ajtók 
nagyobbrészt tárva voltak: a raktá
rakban és dolgozó szobákban csak 
néhány őr lézengett.

Hasonló állapotban találták Smith
work irodáját is. Mikor az első szo
bába léptek, árucsomagokat láttak 
szerteheverni és a sarokban egy 
mélyen alvó fiatalembert pillantot
tak meg.

Az alvót nem ébresztették föl, ha
nem átsurranlak a két dolgozó szó 
bán. Ekkor pillantották meg a zárt 
ajtót, melyről a következő felírást 
olvashatták le :

„Smithwork és társa. Magánlak.*
Henry az ajtó felé hajolt, s egy 

hasadékon át vizsgálta a szobát. 
Smithwork háttal ült az ajtó felé 
íróasztala előtt és egy hosszú leve 
let olvasott nagy figyelemmel Időn- 
kint a bámulat és harag mozdulatait 
árulta el. Egyszer még az asztalra 
is ütött, hangosan kiáltva föl:

— A töklilkó, tökfilkó.
— Nagyon szerelném tudni, mi 

van abban a levélben, suttogta Henry. 
Meg is kísérlem, hogy olvasását meg

zavarjam . Kopogj az ajtón én meg
figyelek.

Róbert kopogott, mire Smithwork 
gyorsan felemelkedett. Mikor meg
fordult, Henry észrevette, hogy meg
ijedt. Mielőtt a kopogásra válaszolt 
volna a levelet és egy táviratot a 
zsebébe rejtett. Ezután szólalt meg:

- Szabad.
A két barát belépett és mélyen 

meghajolt.
-  Kikhez van szerencsém ? kérdé 

Smithwork, éles tekintetét a két 
férfira szegezve, mintha lelkeikm k 
rejtekeibe akart volna hatolni.

— Uram, felelte Henry, előzetes 
bejelentés léikül kopogtattunk az 
ajtón, mert inasa oly jó iziien aludt, 
hogy rösteltük őt felébreszteni.

— Az igaz, hogy itt ezekben az 
órákban nem szoktak látogatókat 
várni, felelt Snithwork. Örömmel 
tapasztalom, hogy önök ez alól a 
szabály alól kivételt tettek.

Henry meghajolt és Róbertét mu
tat la be:

Drury Róbert ur, előkelő sze
mélyisége a londoni börzén.

— És ön, uram?

— Norman Henry a nevem. A 
barátom üzleti utamon kisér India 
belsejébe. Londonból önhöz utasí
tottak, mint a legkitűnőbb üzlet
emberhez.

FoiytkÖv.

F e le lő t *  b z e r k O b z t ö :

D II G 0  V 1 C II 1 M K K. 
Laptui aj (Ionosok : A Z A L A P I T Ó  K 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám : 62.

l a k á s  h ír d e t ö .

50 f ill. E gy till, 
la k á s h ir d e té s !

Egy c s in o s  u tca i

emeleti lakás
a főtéren folyó évi május hó l-töl

M r k i a d ó  W  !jilkils Válloziis- f e i  UaX r£FY ilV z P o t/,f i-n tP 7 .«  csirke. niaczt

Cim a kiadóhivatalban.

Bfrbeadó laKáoH-
Többrendbeli emeleti és földszinti 

lakások bérlete tárgyában felvilágo
sítást adnak:

Kunetz Testvérek.

tar Föposta közelében
3  k is e b b -n a g v o b b  

ú r i  l a k á s  k i a d ó
Cim a kiadóhivatalban.

Egy elegáns

bútorozott úri laljás
kiadó. Cim a kiadóba.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes i f i  la V s
május 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 

Keresek egy

2 szobás laHást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

Egy nagyobb

üzleti helyisig
a Rudics-utcában má'us 1-től kiadó

KIADÓ LÁKAS!
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében 
egy különálló úri lakás, 
mely áll több szobából, 
mellékhelyiségekkel, is
tállóval és kertlei május

hó l-töl kiadó.
Szükségem volna egy nagyobb

főtéri Világos sdVari *  
» helyiségre tuiihelyneii,

! szép kapubejárattal, esetleg az utcára 
egy irodával.

Cim a biadóhivalalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r -  Vastag bellikből 3  

é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

ndpAVtl Ip lI/i helyettesítés céljából dl írül Ildii okleveles r kath. tan í
tót kerekek Oklevél m ásolattal és a fizetési 
igény meg jelt lésével ellátott ajánlatokat 

sürgősen kérem cime i re k ü ld en i: Fehér 
Károly tau tó, Péteriévé. (Bács megye.)

Állást keres gép- és gyors-
írási tanfolyamot végzett fiatal leány. Eset- 
Ikg órákat is rtd Elemi és polgári isk lai 
tanulók oktatását h elvállalja Cim a ki
adóban.

vKildühH v tároljon az Antikva 
J iU llU v Ilk *  rumiban : Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyve/ 
bámulatos olcsón az Antikvárium*''! Sza
badkán Petőfi u. 68 sz Bilim háza gymna 
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár bav* 
30 kr dij. Hangjegyek, könyvek használt A 
életnek és eladatnak.

szü észnő la ását Petőfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Áiita' ur házába helvezte át.

11 ü
állást keres csakis előkelő 
családnál egy < vó ő, ki né

met, magyar, francia nyelvből is ad okta
tást Cim a kiadóban.

IÁ Ifi vlinl IHfila ‘anonczul felvéti" II ZjWUi i <11 “ telik Jeilinek József 
faszobrász a gázgyárral szemben.

A magy. hir. államvasutak Budapest 
jobbparti Uzletv zetíH ge

•Q6l().
H. 1905. sz.

Pályázati hirdetmény.
A Szabadka-bajai vonalon fekvő 

Bácsalmás állomáson lévő felvételi 
épület átalakítása és két .szárnynyal 
való bővítése körül végzendő munkák 
biztositásására ezennel nyilvános ver
seny tárgyalást hirdetünk.

A teljesítendő munkák mennyi
ségére vonatkozó bővebb adatok, 
valamint az ajánlati minta, — a 
pályázati feltételek, az ajánlati köl- 
tságszámitás, az ép; Lesi szerződés 
tervezete és az átalakilandó, illetve 
bővítendő felvételi épület alaprajzai 
az alólirotl üzletvezetöség pályáién 
tartási és építési osztályának (külső 
kerepesi üli házcsoport) hivatalos 
helyiségében avagy szabadkai ősz 
tálymérnökségünknél a hivatalos órák 
alatt megszerezhetők és ez alka
lommal a bővítés alapjául szolgáló 
szabvány tervek is megtekinthetők.

Jogérvényes és kellőleg bélyegzett
ajánlatok legkésőbb b ő év, feb m#1[r#h,ik  kap-

le lv eze ld o ó g  á it .d á iiu s  o s z tá ly á b a n  luitok. lisztelottel
titkárság; nyújtandók be eme fel 

irattal: „Ajánlat a bácsalmási fel
vételi épüiet átalakítási, — illetve 
bővítési műnk árnak végrehajts-áru. “

Bánatpénz fejében legkésőbb ;9 'ö. 
február hó 24 ig déli 12 óráig >00 
korona, azaz kétszáz korona kész 
pénzben vagy állami letétekre alkal
mas értékpapírokban gyiijtöpénztá- 
runkban leleengő.

Az értékpapírok a budapesti és 
bécsi tőzsdék legutóbbi — 14 nap
nál nem régibb — utolsó árfolyama 
szerint de névértéket meg nem ha
ladó értékben fogadtatnak el.

Takarékpénztári betétkönyvek bá 
nalpénzül nem lehetők le.

Fosta utján beküldendő ajánlatok 
és bánatpénzek térilvény mellett 
adandók fel. A bánatpénz lefizető-

séről szóló letétjegy az ajánlathoz 
nem csatolandó.

Az ajánlatok között a szabad vá 
lasztási jogot magunknak fentartjuk.

Rudapest, 1905. február hó
Budapest jobbparti üzletvezetöség

Utánnyomás nem dijaztatik.

B.&W
Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 

sicus hires

f ü I o I a j a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül P lá v s ic s  CL 
gyógyszertárában Ú jv id ék en  kap 
ható. — Használati utasítás van hozzá.

Ara 2 fr t ü vegen k én t.

SzíílSf esszS!
A v ilá g h ír ű

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszerának ellenáll!
Leírását irigyel küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
Nzőlőoltvány-eladás!

Cim:

Szigyártó Nagy Mihály,
F első  Segesd

Lugasvesszők ?0 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Ü z l e t  m e g n y i t á s !

2 e le g á n s a n  é s  
■ o l c s ó n  a k a r

r i i l i á z k o d n i ,  az fo rdu ljon«
jgsaa rF a ra g ó

cég  női- és gycriu ok ru h it ü z le té h e z

Gőzfürdő-utca Su-, Il#ll
gár Béla melleit, B b Ö B

m in d ig  a le g d lv a to -a b b  n ő i b lu  
zok, p o n g y o lá k , fe lső -  és a lsószok  
nyák, reform  női és minden fajta 
házi k ö té n y e k , női ingek  és g y er -

F arag ó  M .,
e lén > pine, l at liányi- (0. z’üril ) utca, 

$iw ár Béla m *11 tt.

1 5 -3 0  k o r o n a
napi kereset elérhető kockáztatás 
nélkül E r zsé b e t-sa n a to r iu m  és 
egyéb sorsjegyek eladása által. 
Tisztességes egyének bármely szak

mából forduljanak

K ö v á r y  Á r m i n
bank- és váltó-üzletéhez

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9.

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




