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Az első szoezia lista
képviselő .

A nemzet tépelödése köze
pette érdekes jelenség, hogy a 
magyar parlamentbe a pótvá
lasztásnál is megválasztották az 
első szoezialista képviselőt.

Ezelőtt három évvel a szo- 
czialista jelöltek még a leg
nagyobb szoczialista-kerületek- 
ben is alig bírtak egy-kétszáz 
szavazatot kapni, ma már kö
rülbelül ezer szavazó közül a 
fele szoezialista képviselő-jelöltre 
szavazott.

Az ut tehát a magyar parla 
mentbe is megnyílott, ami bi
zonyára a múlt választások 
tisztaságának legmegczáfolhatat- 
lanabb bizonyítéka. De ez kis 
jelentőségű dolog. A fő az, hogy 
azok az eszmék, melyek minden 
ember kebelében élnek s ame
lyeket eddig a nagy tömeg előtt 
hangoztatni nem mertek, mert 
a félreértésektől féltek, most

irigylendöbb állapotban vannak, 
mint nálunk.

Nem tagadhatjuk, hogy ezen 
irányban különösen Tisza Ist
ván kormányzatának munkálatai 
alapvetőknek tekinthetők. Tisza 
az ellenzék részéről hangozta
tott választási jog reformálásá 
nak szükségességét beismerte s 
egy év nehéz munkájával össze
gyűjtötte azokat az adatokat, 
melyek a reform-munkának biz
tos alapját képezik.

Kérdés csak az, vájjon az 
utánna következő kormányok 
megfogják-e oldani ezt a kér
dést ? A jóakaratban nem sza
bad kételkednünk azért sem, 
mert hiszen bárminő kormány 
következzék is, kénytelen lesz 
kormányozhatási feltételnek el
fogadni a szavazati jog kibőví
tését.

Ennek bizonyára az lesz az 
eredménye, hogy az első szo- 
ciálista képviselőt több is fogja 
követni a magyar parlamentbe.

már az ország színe előtt han- Ha ez megtörténik, eléri a ma
gozhatnak el. így azután ezen gyar parlament azt, hogy mü-
eszrnék elvesztik azon félelme
tes jellegüket, melyekkel leg
többször az ügygyei ismeretle
nek, vagy a társadalmi rend 
miatt aggódók ruházták föl.

Az ügygyei ismeretleneknek 
soha sem volt igazuk, a társa
dalmi rend miatt aggódók iga
zát többé-kevésbé el kell ismer
nünk. Most azonban ezen ag
gályok bizonyára megfognak 
z ünni, vagy legalább is meg 
lógnak változni. Az első utinu 
látás ugyanis megtörtént arra 
nézve, hogyan kell a társadalmi 
evolueziók egy befogadásának 
megkezdődnie és megtörténnie 
úgy, hogy az átalakulás termé
szetes legyen, hogy a felfordu
lás kikerültessék, hogy az ellen
tétes érdekek minden forradalmi 
tünetek nélkül egyenlittesse 
nek ki.

Ha Magyarországon a békés 
fejlődés útját nem fogják meg
zavarni, minden vérontás és 
kivételes törvények meghozatala 
nélkül érünk el oda, ahol ma 
Németország áll . ahol azért a 
társadalmi rend és jólét sokkal

ködösének oly kritizálói lesznek, 
akik semmiféle melléktekinte
tektől sem vezéreltetve, első 
sorban is csak az általános 
emberi jó szempontjából fog
nak mindent megítélni. És ha 
ezen ítéletnek nem is les zteljesen 
átalakító hatása, de meg lesz 
azért a közvetlen eredmény és 
ez az lesz, hogy az általános 
emberinek mérlegelése a tör
vényhozási működés közben, 
ritkábban fogja megengedni az 
egyes érdek-körök speciális ér
dekeinek, nem mondhatnám 
rosszakaratú, — de bizonyára 
okadatolatlan kidotn borítását.

De hasztalanul filozofálnánk. 
Az események magasabb tör
vényszerű lefolyását meggátolni 
vagy megváltoztatni nem lehet. 
Elégedjünk meg annak a meg
állapításával, hogy a jövő fej
lődés felé megtörtént az első 
lépés; mert az első szociálista 
képviselő megválasztását bátran, 
sőt a mai társadalmi alakulások 
történetét figyelemmel kisérve, 
joggal is nevezhetjük első lé
pésnek a jövő fejlődés felé.

A tényt megállapítottuk a 
többi az emberiség evolúcióját 
irányitó törvényeknek a dolga.

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

Budupest. febr. 15.

A szövetkezett ellenzék vezérlő 
bizottsága ma délelőtt tiz órakor ér
tekezletet tartott a Kossuth-párt 
körhelyiségében. Az értekezleten részt 
vettek: Kossuth Ferenc elnök, Tóth 
János jegyző, Ugrón Gábor, Polonyi 
Géza, Zichy János gróf, Vázsonyi 
Vilmos, Gullner Gyula, Eötvös Károly, 
Günther Antal, Sághy Gyula, Apponyi 
Albert gróf, Batthyány Tivadar, Ba
rabás Béla, Zichy Aladár gróf, Kom
játhy Béla, Justh Gyula, Bánffy Dezső 
báró Molnár János és Hock János. 
Tizenegyedfél órakor Andrássy Gyula 
gróf érkezett meg, de csak délig 
maradt a konferencián és azután 
eltávozott.

A mi értesülésünk szerint Kossuth 
Ferenc mindenekelőjt vasárnapi ki
rályi audenciájáról számolt be, majd 
pedig a Ház megalakulásának dolgára 
tértek át. Az elnökség személyi kér
déséről szó nem folyt, de más tiszt
ségekről már határozott a párt.

Andrássy Gyula gróf előadta, hogy 
a képviselőház e hónap 17-én tartja 
első ülését, a melyen az országgyű
lést trónbeszéd nélkül nyitják meg, 
majd pedig a Ház megalakulására 
kerül a sor, ha pedig ez megtörténik, 
akkor a képviselőházat bizonytalan 
időre elnapolják, addigra, a mig az 
uj kormány megalakult. Ekkor hang
zik majd el a trónbeszéd is, a mely 
az uj kormány programmját fogja 
tartalmazni.

Bár, amint említettük, a Ház el
nöksége dolgában döntés még nem 
történt, mégis valószínű, hogy Apponyi 
Albert gróf lesz az elnök, bár Justh 
Gyula és Gulner Gyula nevét is 
sűrűn emlegetik.

Hogy Andrássy Gyula gróf mikor 
utazik Bécsbe, arról ma nem nyi
latkozott, valószínű azonban, hogy a 
képviselőház megalakítása előtt nem 
rándul Bécsbe. ** *

A mi előrelátható volt, ha nyíl
tan nem is történt még meg, de a 
függetlenségi párt beléletéb n már

megállapítható: a válság kitörőiéi
ben van.

Kossuth Ferenc hívei, a 48-as 
függetlenségi zászló alatt megválasz
tott képviselők két pártra szakad
tak. Ismételjük, a szakadás még 
nem "történt meg nyíltan, hanem 
egyelőre még csak a kuliszák mö 
gött.

Megírtuk már alapos értesülés 
nyomán, hogy a vámközösség meg
írn i rád 1917-ig.

Megírhattuk volna azt is, hogy 
ehhez Kossuth Ferenc Bécsben már 
beleegyezését adta, mert a korona 
ragaszkodik ahhoz, hogy a vámkö
zösség csak lassú átmenetben bon- 
tassék fői és hogy a Németország
gal kötött szerződés érintetlenül ép
ségben maradjon.

Andrássy Gyula gróf is arra az 
álláspontra helyezkedik és Összes 
eddigi tárgyalásai ezen az alapon 
történtek.

A függetlenségi párt azon részén, 
melyet a szabadelvű oldalon a Zol
tánok gyűjtőnév alá soroztak, ezzel 
az elodázással nincsenek megelé
gedve és leghatározottabban azt kí
vánják, hogy már 1907-ben állitták 
fel a vámsorompókat.

Annál is inkább követelik ezt, 
mert abban a paktumban, melyet a 
ködbe tolt vámelkülönitésre vonat
kozó elhatározás bennfoglaltatnék, 
ez az elkülönítés teljesen illuzió- 
riussá van téve. Kikötés ugyanis 
(mint ezt már megírtuk) az is, 
hogy

a vámközösség megszűnése után 
is, a külfölddel kötendő szerző
dések úgy kezeltessenek, mint 
eddig kezeltettek, tehát közös ta
nácskozáson együttesen, a mon
archia kösse meg.
így, ha a homo regius és az ál

tala kihallgatásra ajánlottak, vala
mint a korona között mindenkit 
kielégítő irányban a válság meg nem 
oldatnék már legközelebb a független
ségi párt radikálisainak nyílt állás- 
foglalása várható.

** *
Mint értesülünk, őfelsége a to

vábbi kihallgatásokat folytatni fogja. 
Több szabadelvű politikust fog meg
hallgatni, köztük első sorban Hó- 
dossy Imrét.

la k á s  h ird e té s
a B̂ csir.cgyc’ Jíaplóbau.
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Szenzácziós hirt kolportálnak po
litikai körökben: a király még ebben 
a hónapban manifesztuinot fog in
tézni a magyar nemzethez.

Az ipai testü lct köréből.
Az ipartestület elöljárósága tegnap 

este tartotta, Majland György alel- 
nök elnöklete alatt február havi ren
des ülését.

A tanoncbizonyitványok kiosztása 
és a múlt ülés jegyzőkönyvének hi
telesítése után dr. Reisner Lajos 
indítványára az elöljáróság felkéri a 
bácstopolyai szolgabiróságot, küldené 
meg a sándori iparosok jegyzékét, 
mert l 905. január elsejétől fogva ők 
is a szabadkai ipartestület kebelébe 
tartoznak.

Ezután ugyancsak dr. Reisner La
jos indítványára elhatározták, hogy 
a testület alapitó tagnak 50 koro
nával belép a helybeli nőiipar — 
egyesületbe, s ezen határozatát jóvá
hagyás végett a testület közgyűlése 
elé terjeszti,

Reisner Lajos dr. indítványára 
felkérik Biró Károly dr. polgármes
tert, hívja egybe a jövő évben Sza
badkán tartandó ipartestületi kon
gresszus előkészítő bizottságát, hogy 
az előkészület munkálatait megkezd
hessék.

Végül az uj iparosok jegyzékét 
olvasták föl. Ez a következő: Eve- 
tovics István szúró, Szabó József 
papucsos, Kuruc Mari nőszabó, Ma- 
gyary József kályhakészitő, Pertics 
József papucsos, Morvái Antal és 
Novák Mihály márvány csiszoló, mo
zaik cement áru készítő.

ÁRLEJTÉSEK A MÉRVÉBEN.
Mauy arkunizsa. község elöljáró

sága f. é. február 18-ikán d. u. 4 
órakor a községházán nyilvános ver
senytárgyalást tart a hatodik tanyai 
iskola felépítésénél szükséges követ
kező munkák biztosítására

1. kőmives munkára 2434 k. 81 f.
2. ács munkára 310 ' „ 35 „
& asztalos munkára 732 „ — „

előirányzattal. A tervek, költségvetés 
és árlejtési teltételek Boldizsár Kál
mán közs. iktatónál tekinthetők meg.

A b ácsa lm ási felvételi épület át
alakítási ínunkáit az államvasutak 
budapest-jobbparti üzletvezetősége e 
hó 25-ikén tartandó árlejtés alapján 
fogja biztosítani. A felvételi épülethez, 
a meglévő helyiségek célszerű átala
kítása mellett még két szárnyépüle
tet is építenek.

A zcn ta i főgymnázium építése, 
miután a meglevő terveken a vallás
ügyi minisztérium (nem sok kifogá
solni valót talált, nemsokára meg
kezdődik. A város tanácsa most be
szerzi a részletes terveket és azok 
alapján megtartja az építésre a ver
senytárgyalást.

Zom bor Bácsbodrog-vármegye te
rületén levő th. közutak kiépítéséhez 
szükséges 3 közúti- gőzhenger, to
vábbá ennek tartozékaként 3 lakó
kocsi és 6 öntöző kocsi szállításának 
biztosítása végett f. é február 28-án 
d. u. 3 órakor Bácsbodrogvármegye 
alispánjának hivatalos helyiségében 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az ajánlatok külön a gőzhengerre 
és külön a lakó és öntöző kocsira 
5° o bánatpénznek a vármegye szék
helyén Zomborban levő kir. adóhi
vatalnál történt letétbe helyezését 
igazoló nyugtával ellátva fenti napon 
d. e. lo óráig a vármegye alispán
jánál, illetve a vármegye közigazga

tási iktató hivatalában nyújtandók 
be és azokhoz a gőzhenger, illetve 
az öntöző kocsik 1 :5— 1 :10 lép
tékben készített részletes tervrajzok 
és a műszaki leírás csatolandó.

A versenytárgyalási és szállítási 
feltételek, a szerződési minták, a 
lakókocsi részletrajza és leírása zom 
bori m. kir. államépitészeti hivatal
ban tekinhetők meg.

Bajm ok. (Templomépités.) A baj- 
moki zsidó hitközség f. é. március 
12-ik napján a zsidó hitk. tanács
termében d. e. 9 órakor kezdődő 
nyilvános árlejtésen fogja templo
mának építési munkáit biztosítani.

A kikiáltási ár 19642 kor. 81 fil
lér, — bánatpénz 1C°/O Miről ver
senyezni kívánók azon megjegyzés
sel értesittetnek, hogy az ezen mun
kára vonatkozó terv. költségvetés és 
árlejtési feltételek a hivatalos órák 
alatt a bajmoki zsidó hitk. jegyző
jénél, Teichner Mórnál megtekint
hetők.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 8-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Február 17. Az épi'ö iparosok körének 
közgyűlése a Nemzeti kaszinó kis é tter
mében.

Február 18. A s'abadkai fűszer és kis
kereskedők egyesületének tincvigalma a 
Pest-szálloda összes termeiben.

Február 19. A magyarországi épitomun 
kások szabadkai szakcsoportjának tánc vi
galma a Pe t- zálioda összes termeiben.

Február 19. A szabadkai nemzeti Kaszinó 
rendes közgyűlése.

Február 22. A szabadkai pincéri karbálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

Február 25. A Sz retetröl címzett sza
badkai nőegylet táncestélye a kereskedelmi 
egyesüld (Nemzeti nagyszálloda) h lyisó- 
geiben. "

Február 25. M. á. v. szolgaszemé yzet 
tánczmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság14 
cimü női asztaltársaság tánc nulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereske’elmi 
egyesület helyiségében.

Március 5. A Katbolikus ‘egéuyegylet 
farsan r i. bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általános mun- 
kásszervezet táncvigalma a Spitzer Ignácz- 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mű
kedvelő szakosztályának hangversen nyel 
egyb kötött házi estélye Haját helyiségében.

Március 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda összes termeiben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

— S zem ély i h ír. Dr. Plate Bo
nifác tankerületi főigazgató vasárnap 
városunkba érkezik a helybeli fő
gimnázium látogatására.

— F őispán! h e ly ettesítés . A vá
rosnál üresedésben levő segédadó
tiszti állásra Reserédy István főispán 
Magyar Imre helybeli lakost he
lyettesítette.

— K atonai szem le. Brabécz 
Gyula in. kir. honvédezredes, a sza
badkai honvédezred parancsnoka teg
napelőtt Zomborban tartózkodott és 
megszemlélte az ottani honvédzász
lóaljat.

— Szabad L yceum  újabb f e lo l 
vasása. A szabadkai Szabad Lyceum 
Egyesület február hó 17-én — pén
teken — esti V2 s órakor tartja 
u abb felolvasását a Nemzeti Kaszinó 
dísztermében. A felolvasás tárgya: 
A magyar középosztály a XIX. szá
zadban. (A kiegyezési utáni korszak); 
felolvassa Dr. Békeffy Gyula. A ki
váló jogász és társadalmunk illustris 
tagja e felolvasásával egy cyklust 
folytat, melyet 2 év előtt, kezdett, 
mikor a Szabad Lyceum felolvasá
sai megindultak. Akkor a XVIII. XVII.

század magyar középosztályairól ér
tekezett oly magas színvonalon, mely 
az angol essaykra emlékeztetett, amely 
irodalmi műfaj jelenleg a legnagyobb 
sympalhiának örvend az olvasó kö 
zönség előtt. A Szabad Lyceum 
Egyesület kedvező auspiciumokkal 
néz a jövőbe, mikor ily felolvasá
sokkal fogadhatja látogatóit. Újabban 
ismét többen jelentkeztek pártoló 
tagokul: Tuba Erzsébet, Meznerics 
Margit, Balázs Piri Kálmán, Dr. Szi- 
lasi Mórné, Németh Ferencz (Kelebia 
Tompa) Németh Ferenczné, Faludy 
Ilona (Kelebia). Jegyek előre váltha
tók: Kunetz Testvérek, Heumann 
Mór, Sugár Béla, Taussig Vilmos 
urak üzleteiben s a Nagy-Tőzsdében.

— Városi fö ldek  eladása. A
szőlőtelepítés végett parcellánkéit el
adandó városi homok és erdő terü
letek árverezése tegnap vette kez
detét s miként a tegnapi és mai 
eredmény mutatja, ez újabb földér- 
tékesités is kitűnő jövedelmi forrás
nak bizonyult. Az uj aera észszerű 
gazdálkodásának tehát ez is egy 
újabb sikeres eredménye. Eddig 98 
parcella kelt el 4—500 frt vételár
ban, a mi az elérhető legkedvezőbb 
eredmény. Nagyobb részben szabad
kai polgárokból kerültek ki a vevők. 
Merkovics Félix 6, Milkovics János 
ő parcellával legnagyobb vevők voltak.

— A tizkoronások  bevonása. A
„Budapesti Közlöny" közli, hogy a 
10 koronás bankjegyeket bevonják. 
A régi 10 koronások bevonásának 
ideje 1907. február 28-án jár le. 
Ettől az időponttól kezdve a behí
vott bankjegyeket már csak átváltás 
végeit fogadják el. Azonban I9l3. 
február 28 ika után a bank többé 
nem köteles a be'iivott, 1900. évi 
március 31-ről keltezett tizkoronás 
bankjegyeket beváltani, vagy fel
cserélni. A mi már most az uj 
tizkoronásokat illeti, azoknak le
írását az alábbiakban adjuk: szé- 
leségük 135, magasságuk 80 milli
méter. A német oldalon a közé 
pen a stilizált osztrák császári sast 
mutatják, ezalatt van a szövegirás. 
A szöveg alatt a közepén a gui- 
loch rozette van, melyet jobbról 
balra a jegynek nyolc külömböző 
nemzetiségi nyelven feltüntetett név
érték megjelölése határol. A magyar 
oldalon a magyar szent korona or 
szagainak cimere, a rozetta két 
oldalán pedig külömbözö nyelvű 
értékmegjelölés helyett csak ilyen 
magyar nyelven e két szóval: „Tiz 
korona". A jegykép viola színű. A 
tarka alapnyomás dombormű mód
jára vésett mezői képez, mely fel
váltva négyzetes díszítményből és a 
10 számból áll. E mező és iráslemez 
közepén nagy 10 essel van ellátva 
és ott tisztán vörösszinü.

— Postások báljára foliilfizet- 
tek. Vojnich L. né 6, Újvári I. Pápa 
József 2, Baruch Hona 4, m. Boro- 
vicény Gyula 0 k Pártos Herman 
20, Turbók és társa 60 f özv. Böhm 
Antalné 2, Sztojkovics D. 2, Kohn 
Mór 5, özv. Vojnics Lajosné 2, Faj- 
nos Ilona 3, Rólli József I, m. Be- 
zerédy István főispán 20, Fülöp La
josné 1, Kasziba István 2, Sebes 
János 2, Kainer Vilmos 2, Morvay 
József U vidék 2 Kosa János 2, 
Rólh Ármin 2, Imgrund István 2 k. 
Bajai posta távirda altisztek és szol 
gák 2 k. 40 f. dr. Fischer Jákó 2, 
Kiss Lajos 2, Hegedűs Zsigtnond 2, 
Brájkó Ferenc 2, Osztrák-magyar 
bank 6, dr. Vojnics Gyuláné 2, Lel- 
bach Jánosné 1, Vojnich Sárika 1 k. 
Gsernus Zsigmondnó l k. 40 f. Bedő 
Gézáné 60 f. Juries János I, Weitzen- 
feld Salamon 5, Kovacsics Kálmán 
1 k 4ö f. Schwarc Mór 1, Werner

Vagner Boholy 4, Vécsei Samu 2, 
Korek Antal 4 k., Kovács József 60 
f., Zalán Béla 1 k. 40 f., Lindner 
János 2, Fábián Gyula 4, Rothman 
Imre 3, Piukovics József 3 k. 60 f., 
Ifj. Illés Antal 2, Lőwy Testvérek 2
k. . Joó Aurél 60 f , Regényi Lajosné 
2, Vojnich Jakabné 4, Wilheim Samu
l, Guttman Lajos 3, Szegő Fülöp 
Adolf 2, Gaal Ignácé 3, Véber Jó- 
zsefné 2, Bécsi Lajosné 2, Bsajkás 
János 3, Szabók Szakegyesüiete 12, 
Bitai Rezső 3, Sugár Béla 2, So
mogyi János 2, Kunetz Mór"'5 kor

— Miből éljen? Egy most meg
választott országgyűlési képviselőhöz 
tegnap beállított egyik választója és 
kortese. Szánalomragerjesztő arcot 
vágott és igy szól a képviselőhöz:

— Segítsen rajtam képviselő ur! 
Szegény ember vagyok, az üzletek 
rosszul folynak s képviselő ur támo
gatását kérem.

— De hát mit is tehetek én m a
gáért, barátom, hisz magam sem 
vagyok gazdag ember.

A választó még fájda1 masabb ar
cot vágott s elősorolta összes bajait 
és egész nyomorúságát.

— Mindenemből ki vagyok fosztva; 
— szólt, — az egyetlen, ami meg
maradt vagyonomból, a malmom, 
de arra is ráfizetek naponta 8—9 
forintot.

-N yolc-kilenc forintot? Hát ak
kor mért nem adja el azt a 
malmot?

- Hogy is ne! Akkor miből éljek?
— Hajsza a tóm ester e lle n .

Láng Simon törvényhatósági bizott
sági tag a múlt év végén a városi 
közgyűlésen hivatali visszaélésekkel 
és egyéb rágalmakkal illette Pertich 
József palicsi tómestert, miből ki
folyólag Dr. Biró Károly polgármes
ter a megvádolt hivatalnok ellen a 
vizsgálatot megindította, Pertics 
pedig a büntető bíróság előtt Láng 
Simon ellen megtette a fenyitő fel
jelentést. A hivatalos vizsgálat most 
nyert befejezést, még pedig a meg
hurcol! tómester teljes tisztázásával, 
amennyiben a vádak pontról pontra 
valótlanoknak bizonyultak. A bíróság 
előtt folyamatba tett eljárás azonban 
alaki hiba folytán fenakadást szenve
dett, amennyiben a kir. törvényszék 
mint felebbviteli bir'ság az inkrimi
nált kijelentéseket oly súlyosaknak 
találta, hogy azokra nézve a járás
bíróságnál történt feljelentést illeték
telennek mondotta ki és utasította 
a feljelentőt, hogy a hivatali vizsgá
lat befejezése után a feljelentést a 
törvényszéknél újból tegye meg. így 
tehát téves információn alapul egyik 
helyi laptársunk ama néhány nap 
előtt megjelent híradása, hogy a 
bíróság Perticset feljelentésével el
utasította és Láng Simont teljesen 
rehabilitálta.

— N yom tatván y  raktár a vá
rosnál.. A városi közigazgatásnál 
szükséges nyomtatványokra vonat
kozólag legközelebb újítás fog életbe 
lépni. Az egyes ügyosztályok összes 
nyomtatványaiból ugyanis ezentúl 
egyszerre 2—3 évi szükségletnek 
megfelelő quantumot fognak besze
rezni, miáltal az előállítás is olcsóbb 
lesz és a minduntalani megrendelé
sek is meg fognak szűnni. Dr. Biró 
Károly polgái mester Kollár Géza 
főjegyzői irattárost bízta meg a 
nyomtatvány szükséglet tanulmányo
zásával.

— N évm agyarosítás Tauber Zol
tán bezdáni illetőségű, budapesti la
kos családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel „Tábori“-ra változtatta.

— M nlatságból a halálba. Óbe-
csóről írjak: Sárkány György 25 éves
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gazdasági cseléd, aki Ferenc Imrénél 
szolgált, múlt héten feleségével együtt 
házi mulatságra volt hivatalos, ahol 
uíeg is jelentek és vígan töltötték 
aZ időt. Az ott mulatozók közül 
senki sem gondolta volna, hogy a 
mulatozó Sárkány utoljára járja a 
táncot és utolsókat koccintgat az ő 
ismerőseivel. Pedig a mutatott jó 
kedv csak színlelés volt, mert ami
kor vége lett a barátságos össze
jövetelnek és feleségével hazatért, 
otthon egyszerre buskomor lett s 
mikor reggel felé felesége kiment 
a szobából, ezt az alkalmat föl
használva felakasztotta magát. Mire 
észrevették, meg volt halva a fiatal, 
életerős ember. Hogy mi vihette 
Sárkányt erre a végzetes tettre 
senkisem tudja. Özvegyet és egy kis 
leányt hagyott hátra.

— A pórul járt betörő. Topolyá
ról írják: A topolyai „vasúti állomás 
személypénztárát a napokban isme 
rétién ^lettes feltörte, de abban egy 
krajcárt sem talált, mert éppen az 
előtt rövid idővel ürítette ki a pénz
táros. A gyanú Malagurszki Mátyás 
szabadkai illetőségű egyénre irányul, 
mint aki a jelzett időben a vasúti 
alkalmazottakon kívül egyedül tar
tózkodott a vasúti állomás helyisé
geiben.

— M eglopott ivópajtás. Tegnap 
éjjel Kozma Ágostonné éjjeli mulató 
helyére egy mélykúti ember állított 
be három ismeretlen egyén társasá
gában és nagy dáridót rendeztek. 
A maecenás a mélykúti vendég 
volt, aki alaposan el is ázott, úgy, 
hogy rosszul lett és le kellett fek
tetni. Előbb azonban meg akartak 
győződni arról, hogy mennyi pénz 
van nála, de az időközben magához 
tért vendég rémülve vette észre, 
hogy 4-0 koronát tartalmazó pénz
tárcája hiányzik. A tettesek minden 
valószínűség szerint a három ivótárs 
akik valamenynyien vidéki csa
vargó iparos legények. A rendőrség 
már nyomukban vap.

— A nyakönyvi h írek . Halottak-. 
Szabó Teréz 13 hó, Stefán János 
asztalos 51 év, Mamuzsics Jakab 53 
év, Gulyás 0. Mária 3 év, Göncző 
Nándor 4 hó, Klopfer Tibor 4 nap, 
Létics Gergely 1 hó, Cvianov Péter 
3 év. Szabó Viktor 16 év, Nimcse- 
vics Teréz 5 hó, Tumbász Alajosné 
Bukvics Magdolna 80 év, Kis Antalné 
Becze Magdolna 53 év. Eljegyzés-. Ku- 
luncsics János — Ognyanov Erzsé
bet, Godár Péter — Tumbász Mária, 
Kecskés János — Gabrics Anna, 
Drenkovics Menyhért — Petrik Ilona, 
Horvát Sándor — Szenti Anna, Tik- 
vicki Benedek — Kovács Cecil. Há
zasság-. Horvát András — Kocsis 
Magdolna, Vojnics P. János — Ma- 
rianusics Emilia Szabó Mihály — 
Juhász Klára, Pertics Péter — Mi- 
lyacski Mária, Sebestyén Antal — 
lakács Mária.

Iliones Murczi meghalt.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, febr. 15.
Azokban a körökben, ahol Dienes 

Márton, vagy Marczit, a hires vesz
tegetési pör egyik hősét jól ösmer- 
ték, napok óta hire ment, hogy az 
egykori nagy alak New-Yorkban meg
halt.

A kávéházakban és társaságokban 
természetesen gyorsan elterjedt a 
hire Dienes Marczi halálának.

Az egyik verzió szerint Dienes az 
amerikai fővárosban nagy nyomorba 
jutott s valósággal éhen pusztult el, 
mások elbeszélése szerint Dienes Már
ton saját kezével pusztította el magát, 
mert szennyes ügyeinek a tengerentúli

Amerikában is hire terjedt s nem 
birt boldogulni. A pénze apródon- 
ként elfogyott. Magyar ember vele 
szóba nem állt s végül is a rósz 
útra tévedt ember nemcsak a tár
sadalommal. de magával is annyira 
meghasonlott, hogy jónak .látta le
számolni az élettel s megölte 'magát.

Tótok és II
harca.

— H árm as h alá l. —
A trencsénmegyei Vladicsó köz

ség véres eseménynek vált színhe
lyévé a minap. A múlt nyáron 
ugyanis egy ügynök sok munkást 
csalt Németországba azzal az Ígé
rettel, hogy ott egy vasútépítésnél 
jó keresetük lesz.

Annak idején 64 munkás utazott 
ki az ígért munkára, de nagyrésze 
csakhamar visszatért, mert az ügy
nök becsapta őket. Akadt azonban 
a kivándorolt magyarok között né
hány, akik ottmaradtak, mert sike 
rült más munkát szerezniök. Ezek 
között volt Sós István és Vetró Il
lés mindszenti munkások is, akik a 
tél beáltáig dolgoztak. Akkor azon
ban munkájuk már nem akadt, a 
pénzük pedig elfogyott, ennélfogva 
visszai ndultak Magyarországba.

De csak Oderbergig tudtak vona
ton eljutni, onnan gyalog folytatták 
utjokat. Szombaton érkezett a két 
utas Vladicsó községbe, ahol rájuk 
esteledett, emiatt betértek egy ottani 
korcsmában, hol éjjeli szállást kér
tek. Megérkezésükkor a korcsmában 
sok odavaló tót paraszt pálinkázott.

A két magyar ügyet sem vetett a 
részeg tótokra, hanem egy asztalnál 
meghúzták magukat s ők is pálinkát 
rendeltek. A tótoknak hamarosan 
szálka lett a szemükben a két ide
gen s az egyik Matejka János nevű 
tót, aki nyáron drótozással szokta 
bejárni az alföldet, kérdőre is vonta 
a két idegent, hogy mit keresnek ott?

Ebből hamarosan szóváltás kelet
kezett s a részeg kompánia magyar 
kutyáknak nevezte a két magyart. 
Egyszerre egy nagy üveg repült Sós 
István fejéhez. Erre kitört a vere
kedés. A tótok körülfogták a két 
idegent, akik védelmükre kést rán
tottak elő s hamarosan olyan vér
fürdőt rendeztek, hogy Matejka Já
nos, Hamcsák Ádám, Pettyán Antal 
és Pettyán Mihály halva maradtak 
a küzdtéren.

A-két magyar, amint a szeren
csétlenség megtörtént, elmenekült a 
korcsmából, de másnap elfogták 
őket Liskón és mind a kettőt letar
tóztatták.

SZÍNHÁZ.
Titok.

Ezt a kedves vigjátékot elevení
tette föl a tegnapi estére az igaz
gatóság Ez a darab, amely egy ko 
moly társadalmi problémát úgy tár
gyal, hogy sehol sem szólaltatja inog 
a hideg észt és állítja sorompóba 
annak rideg törvényeit, hanem min
denütt a kedély és a szív érzelmei
nek megszólaltatásával védi igazát, 
érdemes volt ismét előadni. Első
sorban a darab kitűnő rendezőjét, 
Könyves Jenőt illeti a dicséret iga
zán becses munkájáért, melylyel 
számtalan uj meg uj nuanceal tar
kította ezt a pompás képet, melyet 
a szerző elénk tár. Az ő Trevoutja 
minden izében művészi munka. 
Erdőssi Károly még körvonalaiban 
sem tudta megközelíteni Baróthy 
Antalnak tavalyi alakítását Jouvnel 
szerepében. Szabados Gizi Marieját

előnyösen ismertettük a darab be
mutatója alkalmából.

Méltó partnere volt Szilágyi Ivor, 
aki természetes beszédével és köz
vetlenségével igazán elsőrendű mun
kát produkált Henry szerepében. 
Kissé passiv szerepe szint és erede
tiséget nyert alakítója egyéniségéből. 
Mihályfy Julia nemcsak a komikus 
vonásokat érvényesítette finoman, 
hanem az anyai érzés hangját is 
pompásan találta el Kedves volt 
Kádár Mancika Róbert szerepében. 
Csiszér Sári ismét szép volt, de kissé 
fáradtan csevegett és igy a hatásból 
sokat levont. — A közönség a felvo
nások folyamán pompásan mulatott, 
de a függöny legördülte után úgy 
látszik kényelmi szempontból feltű
nően keveset tapsolt.

T Á V IR A T O K
Szerkesztő és püspök.

Budapest, febr. lő. Madridból táv
iratozzék: A „Pais" cimü lap szer
kesztőjét Nozaleda velencei püspök 
megsértése miatt a bíróság ma 3 
évi börtönre, 4 évi száműzetésre és 
400) pezeta pénzbüntetésre Ítélte.

M eggyilkolt rabbi.
Graz, febr. 15. Hoffenhal Jakab 

nyugalmazott rabbit egy 72 éves 
aggastyánt meggyilkolva találták az 
éjjel. A gyilkost még nem fogták el.
M erénylet a szultán e llen .

Budapest, febr. 15. Belgrádból 
táviratozzék, hogy egy ottan megje
lenő szerb lap, amelyet a török viszo
nyokról rendszerint jól informálnak, 
azt újságolja, hogy a Szultán ellen 
szombaton az Ildiz kioszkban dina
mit merényletet követtek el. Négy 
szolga súlyosan megsebesült. A me
rényletet titokban tartják.

M ontignoso grófnő ügye.
Budapest, febr. 15. Montignoso 

grófnő ügyében a kibontakozás és 
békés kiegyenlítés úgy látszik nem
sokára bekövetkezik. — A grófnő 
ugyanis hajlandó Monica hercegnőt 
április 15-én a királynak kiadni. Ha 
azonban a király azt a jogát, hogy 
gyermekeit láthassa, nem ismeri el 
teljesen, akkor semmiképpen sem 
lesz hajlandó teljesíteni azt a köve
telést, hogy a szász polgárjogról le
mondjon

TÖRVÉNYKEZÉS.
ö te n  egy  e llen . Gyetvai Balázs, 

Szabó András, Wéber András, Dobó 
Ferenc és Gsincsák Péter adai legé
nyek régen gyülöltséggel viseltettek 
Gulics Péter odavaló legény iránt, 
akivel haragjukat több Ízben is érez
tették, ahol csak összekerültek vele, 
ellátták a baját. Múlt év julius 27-én 
is összetalálkoztak vele és üldözni 
kezdték, Gulics menekült előlük és 
anyja házához futott, ahol beugorva 
a kapun ezt, valamint a konyhaajtót 
is magára zárta. A dühös ellenfelek 
azonban mindkét bejáratot feltörték, 
de ezalatt Gulics anyja tanácsára az 
ablakon keresztül elmenekült. Mikor 
nem találták, a magukról teljesen 
megfeledkezett üldözők az öreg 
asszonynak estek és vérosre verték, 
Gulics nővérét pedig megöléssel fe
nyegették. Csak nagy nehezen lehe
tett őket a szomszédok beavatkozá
sával eltávolítani. A kir. törvényszék 
előtt ma Marián Miklós elnöklete 
alatt megtartott tárgyaláson a Gyetvai 
kivételével megjelent vádlottak állha
tatosan tagadtak, a tanuk azonban 
valamennyien ellenük vallottak. A 
kir. törvényszék a bizonyítékok alap

ján vádlottakat magánlaksértés bűn
tettében mondotta ki bűnösöknek, 
miért is Szabó Andrást 6 havi, a 
többieket pedig egyenként 8 havi 
börtönbüntetésre Ítélte. Az ítéletben 
az állhatatos tagadásban lévő vád 
lottak csodálatosképp) megnyugod
tak az egy Gsincsák kivételével, aki 
felebbezett. Aczél Imre, a vádható
ság képviselője, valamennyi vádlott 
terhére felebbezett.

Irodalom.
A „G yakorlati K özigazgatási 

K önyvtár és D ön tvén ytár'1 folyó
irat 4 ik füzetében, mely február 
15-én jelent meg, a „Könyvtári rész
ben" Dr. Papp Antal befejezi a 
szakkörökben legszebb elismerések
kel elhalmazott Italmérők könyve 
cimü kézi könyvét, melyhez pontosan 
szerkesztett Iratminták Ó3 ügycsopor- 
tos tartalomjegyzék van csatolva. 
A következő számokban befejezést 
nyer Dr. Dolenecz Józsefnek „Az 
uj anyakönyvi törvény" és Dr. Len
gyel Vilmosnak „A községi háztartás 
és a számvitel" cimü tanulságos mo
nográfiája. A március 15-iki füzettel 
pedig újabb érdekes könyvek ciklu
sát kezdik, melyek most vannak 
munkában. A ^szerkesztőség akként 
intézkedett, hogy minden hónapra 
egy nagyobb, 8 —10 éves monográfia 
a kisebbekből pedig kettő- három 
essék. A jelen füzet Döntvénytárt 
részében a honvédelmi miniszternek 
összesen tiz, a kereskedelmi minisz
ternek tizenhat, a belügyminiszternek 
egy elvi jelentőségű határozatát köz
ük a tanítók katonai kedvezménye, 
a nyomtatvány utján elkövetett ipari 
kihágás, ipari igazolvány nélkül való 
kei eskedósfoly tatás, továbbá a sztrájk 
esetén való fenyegetés stb. ipari 
kihágások eseteire, valamint a va
sárnapi munkaszünetre vonatkozólag.

Az eddig közölt elvi jelentőségű 
határozatok száma 103-ra rug. A 
szerkesztőség figyelmezteti a érdek
lődőket hogy a Gyakorlati Közigaz
gatási Könyvtár és Döntvénytár ál
tal hirdetett pályázat a járási 
számvevőségi és a községi (városi) 
rendőrség részére írandó kézi köny
vekre vonatk >zólag március 1-én 
lejár. A kéziratokat, valamint az 
előfizetési dijakat (egész évre 12 kor. 
félévre 6 kor. — negyedévre 3 
kor. egy hóra 1 kor.) Dr. Dolenecz 
József ügyvéd, szerkesztő és kiadó 
címére: Budapest, Vili József körút 
74. sz. II. em. 11. ajtó kell küldeni.

REGÉNY CSARNOK. 

A  S Ö T É T  T IT O K .
t 41.

Lábujjhegyen lopództak Smitwork 
szobájába, ahol csakugyan ráakadtak 
Smithwork ruháira.

Henry bámulva tapogatta, majd 
felkiáltott.

— Teljesen vizáthatlan! A gazem
ber !,.

— Vigyük magunkkal, itt semmit 
sem találunk, suttogja Róbert.

Visszamentek a kivilágított étte
rembe. Smitwork még mindig hor
kolt. A fiatal emberek beléplekor 
megmozdult, mintha fel akart volna 
ugorni, de csakhamar visszamerült 
mély álmába.

— Ha holnap reggel előtt fel
ébredsz, a pokolba utazol, morogta 
Henry.

Róbert átkutatta a magukkal ho
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zott ruhadarabokat. Rövid kutatás 
után az egyik gondosan begombolt 
zsebből nagy pénzestárca került elő. 
Ennek a tartalmát terítették maguk 
elé. Az egyik iratot a másik után 
olvasták ál a legnagyobb lelki nyu
galommal.

— Íme, itt van valami érdekes, 
szólalt meg végre Róbert.

Égi hivatalos elismervényt nyúj
tott át Henrynek, melyen a követ
kező szavak voltak:

„Átvettem Smithwork úrtól egy 
üvegecske orvosságot Londonba 
Mister Klimpson címére leendő kül
dés végett." Az elismervényen rajta 
volt a postai bélyegző is.

— És itt, folylatá Róbert egy 
másik iratot nyújtva át Henrynek, 
még egy levél Klimpson barátodtól.

— Levél, Klimpsontól ? Kiáltott 
föl Henry ? Van még valami a tár
cában ?

— Nincs semmi. Lássuk elősször 
a levelet. Valószínűleg ugyanaz, me
lyet oly íigyelmesen olvasott, mikor 
az irodájába léptünk.

Henry átvette a levelet és lázas 
izgatottsággal itt ott fojtott hangon 
olvasá.

„Kedves barátom.
Jó és rossz híreket küldök önnek. 

Az alkalmatlan öreg nem fog már 
bennünket többet nyugtalanítani. El 
követte azt a vigyázatlanságot, hogy 
egy pohárkával többet ivott, s igy 
lerészegitette magát. Ezt a részeg
séget egy kút fenekén kellett ki
aludnia. Reánk senki sem gondol. 
Egyetlen egy dolog nyugtalanít csak: 
nem sikerült megtalálnom a letétbe 
helyezésről szóló elismervényt, melyet 
értékpapírjairól állítottam ki. ügy 
elrejthette valahova, hogy soha sem 
fogják megtalálni."

A következő sorok láthatólag ké
sőbben voltak írva és igy hangzottak:

„Liverpooli utazásom miatt kellett 
e sorokat félbeszakítanom. Ön is 
tudja, hogy az öregnek két unoka- 
öcscse volt, akik Londonban vártak 
reá. Az öreg véletlenül a két öcscse 
közös tulajdánát képező kútba fulladt. 
A hullát megtalálták és a dologért 
a két testvért vonták felelősségre. 
El is fogták őket, s most hasztalanul 
hangoztatják ártatlanságukat. Az ügy 
ezután regényes fordulatot vesz. Egy 
szerelmes fickó veszedelmes hajszát 
kezdett a tettesek után, hogy az 
egyik unokaöcscsét, akinek a leányát 
szereti, tisztázza a gyanú alól. Azzal 
kezdi, hogy egy másik fiatal fickót 
tartóztattat le, aki a öcscs leányába 
szerelmes bolondul. Rövidesen, a két 
fickó oly bonyodalmassá tette az 
ügyet, hogy nem sokára mindenki, 
maga a két fickó is, ’anácstalanul ma
rad majd."

— Bemek ítéletet mond feleltünk, 
szólalt meg Róbert.

— Bolondoknak képzel bennünki 
de még majd csodálkozni fog rajtun 
válaszolt Henry.

„A szerelmes fickókat meghívta 
hozzám és képzelje csak, a feles 
gemnek nincs sürgőssebb dolga, mi 
egyik fickóba belebolondulni. Gyűli 
löm ezt az asszonyt. Épen ezért t 
határoztam, hogy megszabadulok tő 
Londonból szerelne távozni, honváj 
fogta el. Még jobb. ha haladékt 
hunul visszatér az álmok világáb 
Örült szeszélyeinek valamelyik r 
barnában veszedelmessé is válhatné 
Hozzá láttam tehát egészségéin 
aláásásához A rögtöni halál naj 
feltűnést keltene, mert az élőké 
világban mindenütt ismerik. Bea 
la in  tehát neki a maradékát az< 
zöld folyadéknak, melyet Kalkut 
szomszédságában a kigyószelidilőn 
kaphatni. Vasegészsége van, úgy hoj

az első napokban a folyadék hatá
sát észre sem vehettem. Csak nyolc 
nap után lett rosszul, de a legkisebb 
gyanút sem táplálja. Orvosokat hi
vattam, akik mint rendesen, semmit 
sem tudtak megállapítani. De a kész
letem kimerült. Kiszámítottam, hogy 
ezt a levelet az angol csomagpostá
val hamarosan megkaphatja úgy, 
hogy az üvegecskét már a legköze
lebbi hajóval megküldheti. Legyen 
gondja, hogy a folyadék lehetőleg 
erős legyen. Ha ezt az asszonyt el
tüntetem, az egyetlen terhelő tanú 
is megszűnt létezni. Ne kísérelje 
meg, hogy megpuhitson s szándé
kom végrehajtásától eltérítsen. Meg- 
változtathatlan akaratom, hogy el 
fogom pusztítani."

Folyt. köv.

Felelőn szerkesztő:
D II ö 0 V I  C H i M K E. 

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

telefon szám: 62.

Alapos oktatást ad
Zongorajáték, továbbá 

magyar, német, fran cz ia
és latin nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
biró egyén.

Bővebb felvilágositás a ki- 
adóhivatalban kapható.

SzílWesszí 1
A v ilá g h ir li

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A filokszerának e llen á ll!
beírását ingyei küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
sz ő lő o ltv á n y -e la d á s !

Gim:

Szigyártó Nagy Mihály,
Felső Segesd

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Maculatiira
papiros

kaphat 6

lapuitX KiadőhWatalábatt
Kiadó lakhaz!

I . .  Kor, Árpád-utca 151- n .  lakház 
több M (  is. május 1-ire  kiadó. 
Az utcai rísz á ll:  3 nagyobb is 
1 kis szoba, (lószoba, éléskamra, 
Konyha, mosókonyha, pince eső
v iz e  kutból. A másik lakrész Kúton 
udvari épületben: 2 csinos szoba, 
konyha, ílés- is fáskamráVal. érte- 
Kczhetni szemben: Fülöp £ a jo $  

lakatos urnát.
Nyomatott a kiadók Kiadok ás Hamburg01, könyvuyomd <jában Szabadkán

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O f i l l é r .  Vastag betűkből S  
fii"  é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Lakás változás. S f í S S
szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.
MavaIÁIIÁ állást keres csakis előkelő 
i l v l  v l v l l v  csrládnál egy ovo ő, ki né
met, magyar, francia nyelvből is ad okta
tást Cim a kiadóban.

U illái a  üli vásároljon az Antikva
IHIIIUvIIKI riumban: Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapéit 
drbja 1 kr levél papirok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 8Z. Blum háza gymna 
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
ételnek és eladatnak.

TiÍ7ll1Alltatt k<5 aJtós vaspénztár jutá lU/JlILIl LOS nyo an eladó, Cim a kia- 
dóban.

11-én tombola
műnek levele van a kiadóba „Gyógymód4 
jelige alatt.

MólTlAf bonne kerestetik gyermekek 
11 v il iv l  mellé Czim a kiadóban

I{rtl#llí‘l7Á Egy olyan horutazőt ke- Uvl UKlÁJVe resek, ki mindig elsőrendű 
és teljesen megbízható nagy cég alkalma 
zottja volt. Kell, hogy az illető szolid, 
eljeseu megbízható legyen és legalább 6 - 8 

évi működéséről elsőrendű bizonyítványok
kal rendelkezzen. Ajánlatok czimzendők : 
Unghváiy László, Czegléd.

LAVAlA7nÍ óhajtok m üvet helybeli 
IJV ivIvZ állI vagy vidéki hölgygyei, kel
lemes eszmecsere czéljából Sz:ves ajánla
tokat „Ki tudja" jelige alatt kérek e lap 
kiadóhivaalába.

VÍIHlHAQ zseblámpák részére képvi- 
v I lH llu v a  selők magas jutalékkal fel
vétetnek Brazda et Co. Wien, V .2 Schön 
Brunnerstr. 113.

Kedvező feltételek mellett cziinbalom- 
órákat ad egy szakképzett 

czimba’om-tanitó. Czim a kiadóban

■ ■

Ü z le t  m e g n y i t á s !
JA lei e ê s ^ n san

o lc s ó n  a k a r  
r n liá z k o d n i, az forduljon

F a ra g ó
cég  női- és gyerm ek ru h a  ü zletéh ez  

Gőzfürdő-utca Su- l^iCil
gár Béla mellett,
m in d ig  a legd ivatosab b  női b lú 
zok, pongyolák , felső- és alsószok 
nyák, reform  női és minden.fajta 
házi k ötén yek , női ingek és g y er
m ekruhák nagy választékban kap
hatók. Tisztelettel

f a r a g ó  M.,
edénypiac, Battháiivi- (öfíz<urd ■) utca, 

Sugár Béla mell tt.

J ííh d  ?iro
mbegeéfiie

1 W  eladd
LAKÁS HIRDETŐ.

50 HU. E gy Üli. 
lakás h ird etés! 50

w  Föposta közelében
3  k is e b b -n a g y o b b  

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

A T o m p a -u tc á b a n
e g y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l

h á z t e l e k n e k
alkalmas, —  a vörös Iskola közelében

jutányos áron eladó.
w r Cim a kiadóhivatalban.

Keresek a főtér közelében

2 - 3  szobás úri lakást
Gim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcai szoba
a főtéren kiadó. Gim a kiadóhivalban.

XiaM
a Bercsényi-utcában május 1-től

W  nagyobb, szíp Vitlanyo; p in a -
helyisig. — Gim a kiadóhivatalban.

l is z t  líráknál
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szíp laRás istáU íal
R iadó.------- Cim a kiadóhivatalban.

Deák-utcában

egy emeleti lakás kiadd
május 1-től. — Gim a kiadóban.

Egy nagyobb

üzleti helyisig
a Rudics-utcában máius 1-től kiadó 

Egy elegáns

bútorozott úri lakás
kiadó. Gim a kiadóba.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes i i 'i  lakás
május 1-től kiadó. Gim a kiadóban.

Keresek egy

2 szobás lakást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

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

hó l-tö l kiadó.
V a sú tta l sze m b e n

levő házamban

három szobás lakás
k ia d ó .

V ic lit iie c k e r t  K á r o ly .

-át szoToá/tocl
és egy alkófból álló

úri lakás
nagy mellékhelyiségekkel a Széchenyi- 

téren május ho l-töl

cur- iciad-ó. ">i
Gzime a kiadóhivatalban.




