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Aggódás.
Közömbös, hogy Kossuth Fe

renc kihallgatását a királynál 
felfujja-e valaki, vagy lekicsinyli: 
ez mitsem változtat a tények 
fejlődésén, mely csak a benne
rejlő logikát követheti. Kossuth, juk a cz’élt °h a nemzeti 
„unt a király hu tanácsadója, gondolalot a lak' ’sá |elkében,
a Burgban fogadtatott, miután 
atyja politikai örökségét eum 
beneflcio inventarii átvette: ő 
megmaradt a 48-as elveknél és 
az 1849-iki zűrzavart nem he
lyeselte. He ezek felül már a 
viszonyok is kényszeritették öt, 
hogy a 67-es alapra álljon, persze 
mint ö és pártja állitották, csak 
azért, hogy ez alapról hódítsák 
el az 1848-as elvek megvalósí
tását. Itt most kiderült, hogy 
egy kis számítási hiba csúszott 
be, melynek, ha tovább is el
hanyagoljuk, végeredményben 
nagy zavarok lehetnek a követ
kezményei. Mert Deák Ferenc 
maga követelte a 1848-as jog
folytonosságot, és keresztül is 
vitte azt, a 67-iki törvénycikkbe 
mindazt bevette, ami a 48-as 
elvekből kiépíthető volt. Ami 
nem látszott kivihetőnek, azt 
kihagyta és mindez ma sem 
tetszik keresztülvihetönek A 
67-es alapból keletkezett az 
1898-iki törvény is, mely a kü
lön vámterületet, mint elvben 
már létezőt deklarálja, abból 
keletkezett az 1899. XXX. t. 
c. is, mely a vámterület egy
ségét már csak mint ténylegeset 
állítja oda, de annak érvényes
ségét 1907 végéig is csak a 
monarchia két államának recip
rocitásától teszi függővé.

És az 1867. évi legfotosabb 
törvény alapján adta meg a 
korona mindazokat a katonai 
engedményeket is, melyek a 
kilences bizottság program inját 
és ezzel a 1 isza-kabinet katonai 
prograinmját alkották.

Világos immár, hogy az 1848. 
évi és az 1867. évi két tömény 
közt, amit különben máf gyak
rabban is kifejtettünk, nagyobb 
különbség nem létezik, közjogi 
ellentétről nem is szólva. Az 
egész különbség a szabadelvű

párt közt és a mostani párt- 
koaliczió többségének törekvései 
közt tehát különbség a tempó
ban, de nem a czélra vonat
kozólag. Ha el hamarkodjuk a 
tempót, akkor az a veszedelem 
támadhat, hogy kompromittál-

mely nyugodt, sikeres fejlődést 
óhajt, súlyos megrázkódtatásnak 
teszszük ki.

Pedig éppen ezt kell elke
rülni a mostani válságból való 
kibontakozásnál — Írja a Pester 
Corr. — és csak akkor, ha ez 
sikerül, lesznek meg Kossuth 
kihallgatásának a királynál ama 
sikerei, melyekre a nemzetnek 
törekedni érdemes.

Különben még mindig borús 
napok elé megyünk.

Uj k ép v ise lők . Ó Becséről je
lentik nekünk: Radovánovics György 
szabadelvű jelölt visszalépett és igy 
a választási elnök reggel 9 órakor, 
a megejtendő pótválasztás előtt Mi- 
hajlovics Endre diszidenst megvá
lasztott képviselőnek jelentette ki.

Nagyváradról jelentik nekünk: A 
bihari kerületben Tóth László sza 
badelvüpárti jelölt visszalépett és igy 
Rigó Ferenc függetlenségi egyhan
gúlag képviselővé választatott.

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

Budapest, febr. 16. ,
Apponyi Albert gróf ma délelőtt 

fogadta Jászberény városának és 
kerületének küldöttségét, a mely neki 
a mandátumot átnyújtotta. Az {át
adás a Kossulh-páti körhelyhégében 
történt és az aktusnál Apponyi Al
bert grófon és Kossuth Ferencen 
kívül aj függetlenségi párt számos 
tagja vett részt.

A küldöttség nevében Koncz Jó
zsef apát-plébános üdvözölte Apponyi 
Albert grófot és azt mondotta, hogy 
ez a nevezetes választás a magyar 
állaineszme kiépítését jelenti.

Apponyi Albert gróf erre nyom 
ban válaszolt: Azoknak az erkölcsi 
kincseknek tárházában, a melyek bár
némi keserűség mellett osztályrésze- resztelést beavatott helyen teljesen
sül jutottak — úgymond — leg-! alaptalannak mondják. Széli Kálmán j Sültörő tüzkárosult község kérvénye 
becsobbnek tartom azt a küségesen és Wekerle Sándor meghivatása segély iránt. Gáspár András 48-as

megnyilvánuló bizalmat, a melylyel 
engem Jászberény városa megtisztelt. 
Majd kifejti, hogy ez a mandátum 
az alkotmányosság ideális alapján 
álló mandátum. Igaz, hogy minden 
fogyatkozása mellett is ideálisan fogja 
teljesíteni kötelességét. (Zajos él
jenzés.)

Kossuth Farenc szintén beszélt és 
érdemben azt mondotta, hogy biza
lommal tekint a jövő elé, de nem 
elbizakodással. Nekünk — igy fejezte 
be — kik küldünk, semmi más ér
dekünk nincs, mint ama vágyunk 
teljesülése, hogy legyen a magyar 
haza szabad és független. Adja Isten, 
hogy mielőbb úgy legyen. (Zajos 
éljenzés.)

Az ünnepséget lakoma fejezte be
a Hungária szállóban.

** i.
Egynémely lapnak azon hírével 

szemben, hogy Andrássy Gyula gróf 
Bécsbe utazott, jelenthetjük, hogy 
Andrássy Gyula gróf Budapesten van
és egyelőre nem is utazik Bécsbe.

♦♦ *
A párlkörök, innen is, tulnan is 

mozgalmasak voltak délelőLt. A poli
tikusok a bécsi híreket várták, délig
azonban mi hir sem érkezett.

** *
Az b'jpárt ma délelőtt féltizenkét 

órakor báró Bánffy Dezső elnöklete 
alatt értekezletet tartott, amelyen 
Barta Ignác, Bene István, Dániel 
László, Eötvös Károly Gyárfás Endre, 
Shaly Ferenc, Óváry Ferenc, Pisztóry 
Mór, Szabó Kálmán, Szakács Zoltán 
és báró Wesselényi Miklós vettek 
részt. Az értekezlet a politikai hely
zettel foglalkozott és kimondta, hogy 
a párt programmjának minden egyes 
pontja mellett bármilyen alakulás
dacára szilárdan kitart.

* **
A Magyar Távirati Iroda jelenti 

Bécsböl: ü felsége ina délután 2 
órakor rendkívüli kihallgatáson fo
gadta Wekerle Sándort, a közigaz
gatási bíróság elnökét, a ki tegpap 
este érkezett ide,

A sajtó egy részé azt hireszteli, 
Wekerle meghivatása annyit jelent, 
hogy Andrássy Gyula gróf megbíza
tása eredménytelen volt Ezt a hi-

Andrássy Gyula gróf előterjesztésére 
történt, hogy módja legyen a két 
politikusnak ő felsége elé terjeszteni 
a helyzetről való nézeteiket. Széli 
Kálmánt, a ki tegnap este érkezett 
ide, ő felsége ma délután 1 órakor 
fogadta. * *4

Ő felsége ina délelőtt 9 órakor 
külön kihallgatáson fogadta Khuen- 
Héderváry Károly grófot, ki a folyó
ügyekről tett jelentést.

** *
A Magyar Távirati Iroda értesülése 

szerint a hivatalos lap jövő száma 
közli a főrendiház eddigi elnökének 
és alelnökének az uj Jtörvényhozásj 
ülésszakra való újból kineveztetését.

Közgyűlési tárgysorozat.
Szabadka város törvényhatósági 

bizottsága február havi rendes köz
gyűlését 23-án, jövő csütörtökön 
fogja megtartani Bczerédy István 
főispán elnöklete alatt. Ez alka
lommal fogják a tisztviselők fizetés
emelését jóváhagyó miniszteri le
iratot felolvasni és az üresedésben 
levő állásokra a részleges tisztujitást 
megejteni.

A tárgysorozatból közöljük a kö
vetkezőket:

Polgármester jelentése a közigaz
gatás 1905. évi január havi állapotá
ról. Interpellácziók. Indítványok. Bel
ügyminiszteri leirat a tisztviselők fi
zetésemelésének jóváhagyása iránt. 
Belügyminiszteri jóváhagyó leirat a 
rövid lejáratú kölcsön törlesztésére 
az 1904. évi költségvetésbe felvett 
részlet mikénti felhasználása tárgyá
ban. Az üresedésben levő 1. alkapi- 
tányi állás, esetleg ennek betöltése 
folytán netán üresedésbe jövő Il-ik, 
lli-ik és lV-ik alkapitányi állás be
töltése. Egy árvaszéki ll-od aljegyzői 
állás betöltése. Egy adótiszti állás 
belő tése. Szállásbizlosi állás betöl
tési*. Egy I. oszt. irnoki állás betöl
tése. Két 11. oszt. irnoki állás betöl
tése. Zemplén vármegye megkeresése 
a kormány iránt bizalmatlanságot 
szavazó feliratuk pártolása tárgyában. 
Sopron vármegye megkeresése az 
automobil forgalom korlátozása tár
gyába intézett feliratuk pártolása iránt. 
Mayer Béla érseki helynök átirata 
és a polgármester jelentése a tom
pái templom felépítésére vonatkozó
lag. Tanács javaslata a tanítók fize
tési előlegére vonatkozólag. Tanács 
javaslata a trachoma iskola kibőví
tése tárgyában. Tanács javaslata az 
ínséges munkákra vonatkozólag.

la k á s  h ird e té s
a Bácstncgyci Jhptfbati.
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honvéd kérvénye segély iránt. A 
•Miasszonyunkról* czimzett iskola- 
nénék kérvénye tűzifa adományozása 
iránt. Tanács javaslata a m. kir. 
államvasutak üzletvezetőségének ter
hén vezeteti fürdődij leírása iránt. 
Tanács javaslata Bómits István hi
vatalszolga nyugdíjaztatása tárgyá
ban. Tanács javaslata az 1904. évi 
költségvetés egyes tételeinél felme
rült hitelátruházásra vonatkozólag. 
Deák Marczel és Deák Oszkár kér
vénye lakosilás iránt. Özv. Zsufl'a 
imréné kérvénye segélydij megsza
vazása iránt Tanács javaslata a 
földműves iskolánál alkalmazott bog
nár, kovács és gazda nyugdíjigénye 
tárgyában. Lengyel Ármin kérvénye 
utczaszabályozási vonal megváltozta
tása iránt.

Mig tegnap az a hir volt elter
jedve mindenfelé, hogy Montignoso 
grófnő nem akarja kiadni Anna 
Monika herczegnőt, addig ma Bécsen 
át az a tudósítás érkezik, hogy a 
grófnő igenis hajlandó erre és Körner 
szász igazságügyi tanácsos eszerint 
elérte a czélját anélkül, hogy az 
olasz kormány karhatalmi segítsé
gét igénybe kellett volna vennie. 
Nem lehet ugyan megérteni, hogy 
miért fosztják meg mégis a boldog
talan királyi asszonyt gyermekétől, 
hisz bebizonyult, hogy az összes 
ellene emelt vádak csak hazug rá
galmak, de a szász udvar másképen 
gondolkozik, mint az egész világ.

Bécsen át Firenzéből az a hír
adás érkezik, hogy Körner igazság
ügyi tanácsos és Muth kisasszony, a 
rágalmazó cseléd a szász király pa
rancsa értelmében a tegnapi éj fo
lyamán átvették Montignoso gróf
nőtől a gyermeket. Már a tegnapi 
nap folyamán Montignoso grófnő egy 
újságírónak ezeket mondta :

— Ellentálló erőm végképpen meg
tört. Olyan vagyok, mint egy agyon
hajszolt vad. Kérem, mondja meg 
Körner urnák és a császári konzul
nak, hogy vigyék a gyermeket, de 
most mindjárt, félóra múlva.

A szász udvar szükségesnek tartja 
a következő cáfolatot közzétenni: 
„Az a hir, mintha Montignoso grófnő 
a szász királyt Anna Monika hercegnő 
törvényes, de nem igazi apjának 
mondotta volna, nem felel meg a 
valóságnak.“

* **
A llórenci német konzulátuson le

folyt kihallgatásról most érdekes 
részletek kerülnek nyilvánosságra. 
Muth kisasszony, a kis hercegnő da
dája, aki különben nagyon ellenszen
ves nő, súlyos adatokat hozott fel a 
grófné ellen. Az olasz dada ezeket a 
vallomásokat megerősíti. Mindketten 
azt állítják, hogy Guicciardini grófon 
kívül a villa kertjében korán reggel 
más férliakat is láttak s hogy a grófnő 
szobáiban intim érintkezésnek léire 
nem ismerhető jeleit látták. Montig
noso grófnét e kijelentések azonban 
teljesen hidegen hagyták. Egyszer 
sem vágott közbe, hanem közönyös 
maradt és mosolyogva hallgatta a 
súlyos vádakat.

Védekezésében $ grófnő utalt arra, 
hogy mi kifogásolni való van abban 
hogy Guicciardini gróf őt a villában 
meglátogatta. A dolog nagyon egy
szerű.

Én sohasem takarékoskodtam. A 
gróf azonban ehhez nagyon ért és 
ezért megkértem, hogy a pénzkeze
lésben támogasson és takarékos
ságra bírjon. Különösnek találják, 
hogy korán reggel is meg szokott 
engem látogatni. Nos, nem min-

I denki hétalvó, mint némely ember. 
Én és a gróf rajongunk a kora 

' reggeli sétákért. Van ebben valami 
rossz ?

A hosszú tárgyalás folyamán fel
tűnt, hogy Körner tanácsos Muth 
kisasszonyt többször kínálta meg 
cukorkával s a grófnét nem. Egy 
jelenvolt meg is kérdezte a grófnő
től, hogy kiván-e valami frissítőt.

— Köszönöm, felelt a grófnő, ha 
kell, még 24 óráig is kiállóin.

A grófnő mindent makacsul ta
gadott s csodálkozásának adott ki
fejezést, hogy ily abszurd vádakkal 
állnak elő.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
• Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 

szerdán pb szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos vásár Szabadkán február 19. 
20. 21. — Temerin február 19. — Pé or
vára i február 24.

Február 19. A szabadkai épitö iparosok 
körének közgyűlése a Gulner féle házba*1, 
Eötvös utca.

Február 18. A szabadkai fűszer és kis
kereskedők egyesületének táucvigalraa a 
Pest-szálloda összes termeiben.

Február 19. A magyarországi épitoraun 
kások szabadjai szakcsoportjának táncvi
galma a P é t-  zálinda összes termeiben.

Február 19. A szabadkai nemzeti Kaszinó 
rendes közgyűlése. ,

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

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

Február 25. M. á. v. azolgaszemélyzet 
tá’ czmulatsága a Spitzer Ignácz-félc ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság41 
című női asztaltársaság tánc mulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

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

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farsan ?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 >aját helyiségében

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

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
fóle vendéglőben.

— K állay főispán távozása. A
hivatalos lap mai száma hozza, hogy 
Kállay Albertnek, Szeged város fő
ispánjának lemondását Őfelsége el «> 
fogadta. Kállay főispán több mint 
két évtizeden át állott az ország 
második városának élén mely idő 
alatt 1887-től 1893-ig Szabadka fő
ispánja is volt. Jankovics főispán 
nyugalomba vonulása után helyezte 
a királyi bizalom városunk közigaz
gatásának élére és egész működése 
alatt báró Vojnits István kinevezé
séig városunk javára törekedve sze
rezte meg magának polgárságunk 
kiváló becsülését. Mint az Újság 
írja, nyugalomba vonulása alkalmá
ból legközelebb kiváló érdemei el
ismeréséül a valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóságot kapja meg.

E g y  bácskai o r v o s  kitünte
tése. Nagy érdemeket szerzett or
vostudor királyi kitüntetéséről adnak 
hirt a mai fővárosi lapok. Bácsmegye 
egykori tanfelügyelőjének, Czirfusz 
Ferenc fiának, Schmausz Endre volt 
főispán sógorának, dr. Czirfusz Dezső I 
sanremói és stószi fürdőorvosnak 
Őfelsége a királyi tanácsosi címet 
adományozta. A kitüntetett egyéb
ként sanremói osztrák-magyar konzul 
is és mar több év óta a Ferenc 
József-rend lovagja.

— Eljegyzés. Szentiványi Joó 
Aladár máv. mérnök, földink elje

-  A D J I  K E. köréből. A
szabadkai ipartestület hatósági biz
tosa, mint a D. M. K. E. ipari szak
osztályának megválasztott igazgató 
tagjához a következő meghívó érke
zett: „A Délmagyarországi Közmű
velődési Egyesület" ipari osztályá
nak tagjai ez évi február hó 19-én 
délután 4 órakor gyűlést tartanak 
Szegeden a kereskedelmi iparkamara 
dísztermében. Első gyűlése lesz ez 
az osztálynak amely ez alkalommal 
formálisan megalakul, letárgyalja az 
eddig beérkezett javaslatokat és elő
készíti munkarendjét. Délinagyaror■ 
szág iparának vezető férfi ú tagjai a 
közművelődési egyesület e legfonto
sabb osztályának, akik erre az alka
lomra valamenyien megjelennek Sze
geden, hogy a nagy horderejű ta
nácskozásban résztvegyenek és bölcs 
tapasztalataik előadása állal tárno 
gassák szeretettel a D. M. K.E. ma
gasztos ügyét. Mély tisztelettel kér
jük, kinek megje'enésére különösen 
nagy súlyt helyezünk, méltóztassék 
az ipari osztály gyűlésén mindenesetre 
megjelenni és szives elhatározásáról 
bennünket idejekorán értesíteni. Fo
gadja kérem tiszteletünk őszinte 
nyilvánítását, Szeged, 1905. február 
1 < Ákos Arnold kir. iparfelügyelő, 
D. M. K. E. osztály elnöke. Gallovich 
Jenő D M. K. E. főtitkára. (P. H.) 
dr. Beisner Lajos értesítette már a 
D. M K. E. elnökségét, hogy az ipar
osztály alakuló ülésén részt vesz és 
javaslatot terjesztett be az iránt, 
hogy a D. M. K. E. szabadkai fiókja 
a legközelebbi jövőben megalakit- 
tassék és működését megkezdhesse. 
A D. M. K. E. egyesület tagjai közé 
újabban beléptek-, a szabadkai ipar- 
testület mint alapító tag 200 korona 
alapítvánnyal, rendes tagokul: And- 
rásy György szíjgyártó, Arnold Pál 
cipész, Deák István lakatos, Fülöp 
Lajos lakatos, Hammang József fegy 
vermüves, Hoszinann János kovács, 
Hadnagy Mihály kőműves, Jákics 
Mihály asztalos, Kuthy György mé
száros, Kalmár András ács. Majland 
György kádár, Milassin Jakab ny. 
kir. járásbiró, Milassin János mér
nök, Miskolczy István kér. betegs. 
pénzlárnok, Pausits János kötélgyártó, 
Bokvényi Lajos ny. kir. tvszéki kiró, 
Beisner Lajosné sz. Milassin Irma. 
Az alakuló ülés lefolyásáról és ha
tározatairól annak idején értesíteni 
fogjuk olvadó közönségünket.

-  M egsem m isített választás. 
Múlt hó i3-án mezőőr választás volt 
Sándor községben. Az érdekeltek a 
két mezőőr választását dr. Manojlo- 
vics Vladiszláv jogi képviselőjük ut
ján megfelebbezték. A választást dr. 
Biró Károly polgármester m egsem 
misítette azon okból, mert a sándori

gyezte Dobó Gizella urhölgyet Ha
lason.

— Szabadságon. Dr. Bartha An
tal hatósági és törvényszéki orvos 
nyolc napi szabadságra Abbáziába 
utazott.

— Ej járásb iró . Ö Felsége Gom
bár Gyula bácstopolyai járásbirósági 
albirót, aki egyidőben a helybeli kir. 
járásbíróságnál is hasonló minőség
ben müködöjt, a billédi kir. járás- 
bírósághoz járásbiróvá nevezte ki

-  T örvényszékiiuk  uj v izsg á ló 
bírói. Az igazságügyminiszter a sza
badkai kir. törvényszék területére 
vizsgálóbíróul dr. Costán Miklóst, 
állandó helyetteséül pedig Széli Pál 
kir. törvényszéki bírákat rendelte ki.

— A Szabadkai Építő Iparosok  
Köre vasárnap, f. hó 19-én d. u. 
a dr. Guln féle házban (postával 
szembeni közgyűlést tart, melyre i 
kör tagjait ezúton is meghívja.

földek nem az ugarföldek kategóriá
jába tartozván, hanem a szállási 
földekébe, a gazdák nem kötelezhe
tők mezzőőrök tartására.

— K öztisztaság i sza b á ly  rende  
le te t  kért tőlünk Sátoralja-Ujhely 
város közönsége nevében az ottani 
tanács. Miután a köztisztaság feletti 
felügyelet szervezése nálunk is most 
van készülőben, egyelőre a kérés 
nem teljesíthető.

— Amerika feló . Ki hitte volna 
valaha, hogy Bácskából, a tejjel-méz- 
zel folyó Kánaánból, kivándoroljon 
a nép, Az Alföld legjobb részén ne 
találjon a nép kenyeret. A mi hihe
tetlen, az valóra válik. Rövidesen 
Adáról is 25 család fog átkelni a 
tengeren. Azt hiszik, jött jobb világ 
van. Kerényről még 25 német ván
dorolt ki a napokban.

— H alálos koesiz .is. Krnyajszky 
Belovlyev Rádóné 57 éves kelebiai 
földmivelőné tegnap délután kocsin 
ment el hazulról, hogy a városba 
jöjjön. Útközben valamitől a lovak 
megijedtek, elragadták a kocsit és 
óriási sebességgel rohanni kezdet
tek, mire a kocsi felborult, Krnyajsz- 
kyné kibukott belőle és oly súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy rövid 
idő alatt kiszenvedett. A kocsit a 
megvadult lovak mintegy két láncnyi 
távolságra vonszolták. A szerencsét
lenül járt asszony hulláját ma dél
után rendőrileg felboncolták és meg
állapították, hogy a halál oka ko
ponyacsonttörés volt.

— V eszed elm es gyógyszer . Az 
öngyógymódnak majdnem áldozatává 
lett tegnap este Médes Klára helybeli 
napszámosnő. Házi gyógyszerként 
kámfort vett be nagymérvű rosszul- 
léte folytán, de annyit talált elfogyasz 
tani belőle, hogy félholt állapotban 
találták. Szerencsére még idejekorán 
kiszállították a kórházba és gyógy
kezelés alá vették. Állapota veszélyes.

— Ö n gyilk osság i k ísér let. Dus- 
noki Viktor 19 éves cselédleány a 
téglagyárban, ahol alkalmazva volt, 
ma reggel öngyilkossági szándékból 
gyufaoldatot ivott. Tettét idejekorán 
észrevették és a mentők segélyével 
kiszállították a közkórházba, ahol a 
gyorsan alkalmazott orvosi segély 
következtében csakhamar magához 
tért és most már túl van az élet
veszélyen. Végzetes elhatározásának 
okát nem akarja megmondani, azon
ban a környezete valószínűnek tartja, 
hogy tettét szerelmi bánatában kö
vette el.

— O rszágos vásár K ishegyesen .
A kereskedelmi miniszter megen
gedte hogy minden év május 20, 
és szeptember l-je előtti vasárnap 
Kishegyesen országos vásár tartassák.

— Tüzeset. Tegnap este 9 óra 
tájban Andrasics Ágostonnak 111. kör 
Dárd'-utca 9 >, szám alatti házának 
kéménye kigyulladt és a tűz az egyik 
szoba menyezetébe is belekapott. A 
gyorsan kivonult tűzoltók csakhamar 
elejét vették a tűz tovaterjedésének.

-  A nyakönyvi h írek. Halottak: 
Sokcsics Jánosné Puzics Mónika 38 
év, Pertics Teréz 1 hó, Bogár Irma 
16 hó, Berkó János 6 hó, Margetics 
Brúnó 1 hó, Liliom András 1 órás, 
Sárcsevits Julii l év, Pintér Tamásné 
Gabrics Mária 59 év, Berkes Mária 
l hó, Milodánovics Mária 21 nap. 
Született 13, 6 liu, i leány. Eljegy
zés: Horváth József Hegedűs Juha, 
Adatnék Antal Kis Viktória, Deutsch 
Adolf Kovács Anna, Kuluncsics Imre 
Gugánovits Erzsébnt, Kecskés János 
Petrik Ilona. Házasság: Nagy Kanász 
János Fleisztnan Cecília.
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Ilablógj'ilkosság Sárádon.
Mintha a régi betyárvilág ébredne 

fel fegyveres rablók garázdálkodnak 
most Biharmegyében. Eddigi tudó
sítások az éjjel két helyen követett 
el egy banda vakmerő rablást és gyil
kosságot.

Hajdú-Bogoson jrátámadtak Győ- 
rösi Lajos korcsmárosra. Kora este 
volt alig múlt hét óra, de a korcs 
inában nem volt senki.

A fegyveres rablók százhúsz ko
rona készpénzt vittek el Győrösilöl, 
aki természetesen nem mert ellen
kezni.

Ezután Sárándra mentek át a 
haramiák és Vas Gábor tekintélyes 
gazdára támadtak rá. Tizenegy óra 
volt éjjol, amikor bezörgettek és 
szállást kértek. A gazda kiment a 
zajra, mire egy lövés dördült el és 
a szerencsétlen ember holtan esett 
össze.

Hogy azután mi mindent raboltak 
el a gyilkosok, az még nincs meg
állapítva.

A csendőrség távirati jelentés tett 
a debreceni ügyészségnek, a melynek 
felügyelete alá tartozik Biharmegyé- 
nek ez a része. Rögtön megindították 
a nyomozást, amely azonban eddig 
eredménytelen. Csupán annyit tudlak 
még megállapítani, hogy a rablók 
hároman voltak és valószínűleg Haj- 
dumegyéből rándultak át Biharba.

Innen onnan.
Novak Józsefnek, a szocialisták 

által kibuktatott inspektornak szeg
vári esete alkalmából elevenítették 
fel ezt a jóizü történetet.

Tíz esztendeje lehet, hogy Novak 
József és Kocor János, a szegedi 
humoros rendőrbiró szegedi vásár 
alkalmával egy duttyánban ebédei- 
gettek. Novak Józsefnek a kis lánya 
rákötötte magát, hogy édesapja vá 
sárfiába egy szamarat vegyen neki. 
Járták is már a vásárt, de nem 
akadtak szamárra.

— Tudod mit Jóska — mondja 
Kocor János —- van nekem Szaty- 
mazom egy szamaram. A gyerekek 
elkapatták, odaadom nektek.

— Helyes mi az ára ?
— Öt pengő. Telefonon kiszólok 

Szatymazra, hogy vezessék el mind
járt hozzátok.

Elbúcsúztak egymástól. Novák ko
csira ült és a kocsi megindult. Kocor 
János vigasztalóiig utána kiálltott:

— Jóska, mikor te hazaérsz, a 
szamár is ott lesz.

Novákot elfutotta a méreg. Meg
állította a kocsit. Öklét rázva kiál
totta Kocor János felé:

— Otthon ám, te vörös, ha akkor
is, mikor te hazamegy.

* **
A gráci ' árosi közgyűlé

sen indítvány tétetett, hogy 
a gulyás-hus ne hivassák 
többé gobasch uak, hanem 
pfefferfleisch-nak.

Rokkant hadastyánok tanyáján 
A magyart érte nagy bukás:
Mit a pusztán bográcsban főznek, 
Srácban pfefferfleisch, nem gulyás.
Oh, hisz olyan nagy nép a német 
Neki hús sem kell, ha az magyar:
A gráci nép csak pfefferfleischot,
De golláscht enni nem akar.

E  nagy csapás lelkünk, szivünket,
Egy összetörte. Szörnyűség,
Ennek a jó magyar ételnek 
Így elrontani a nevét ! . . .
Válaszul a derék németnek 
A magyar csak annyit kivan.
Ne fúljon meg soha gollaschtól, 
fsak  mindig pfefferfleisch miáu!

Bandi.
* **

Móricka a latin igeragozás helyett 
jobb szereti a francia regényeket és 
azokat bújja egész nap. A tárgyak, 
jobban mondva, a könyvek érintet 
lenül hevernek az iskola padjában, 
haza is csak ritkán kerülnek. Közép
iskolai felfogás szerint ugyanis szé
gyen könyveket cipelni az utcán, 
mikor a felsőleányiskola vonul haza 
s a diáklegény megállva a sarkokon, 
merész megjegyzéseket röpít a piruló 
médikék felé.

Elég az hozzá, hogy Móricka el 
érkezik a regény olyan pontjához 
amit nem ért.

. . .  A bájdus grófnő, mondja ez 
a rész, egyik kezével végigsimitotta 
izzó homlokát, a másikkal pedig 
szórakozottan andalgott tovább a 
csalitban.

— Édes apám, mondja vacsora 
után, mit tesz az: csalit?

Hogy mit tesz az: csalit?
-  Igen.
— Hát az van egy swindler, még 

pedig a veszedelmes fajtából. Mert 
aki csal itt, az csal ott is és minden
felé. Óvakodjál tőle, fiam.

Móricka azóta meg van győződve 
róla, hogy a bájdus grófnő bukott 
kereskedők között sétál, természe
tesen, egyik kezével izzó homlokát 
simogatva, a másikkal pedig szóra
kozottan andalogva.

T Á V IR A T O K
'Fogúéi kegyetlenségei.

Budapest, feb. 16. Párisból jelen
tik: Arra a hírre, hogy Buazshilában 
a francia gyarmatok egyik városában 
Toguel hadnagyot benszülötteken el
követelt kegyetlenségek miatt letar
tóztatták, a „Matin'1 következő tu
dósítást közli: Toguel és társai 
hihetetlen kegyetlenségeket követtek 
el. Egybenszülöttet lekötöztek, a szá
jába dinamilot tettek és úgy robban
tották föl. Egy másiknak a fejét 
levágták, azután megfőzték é3 a 
megfőzött fejet a szerencsétlen csa
láddal étették meg, s halállal fenye
gették azokat, akik az irtozatos ételt 
nem akarták megenni. Toguettel 
együtt két más katonát is letartóztat
tak és a haditörvényszék elé állították.

K ecskem éti biiukrónika.
Budapest, február 16. Kecske

métről Írják: Farkas József gazdál
kodó neje foszforoldattal megmér-• •
gezle magát és meghalt. Öngyilkos
ságának oka, hogy férjével, kivel 
ezelőtt öt hónappal kelt egybe, va
lami csekélységen összeveszett. — 
Ugyancsak Kecskemétről Írják: A 
kecskeméti esküdtbiróság ma tár
gyalta Mák József és társai bűn
ügyét, akik októberben Kovács János 
szőlősgazdát szőlejében munka köz
ben botokkal agyonverték, majd 
pedig a kunyhót feltörték és szét- 
dulták. A tárgyalás folyamán vád
lottak azzal védekeztek, hogy a tett 
elkövetésekor ittas állapotban voltak. 
Az esküdtek marasztaló verdiktje 
alapján Mák Józsefet mint főbünöst 
üt évi fegyházra, Mák István, Farkas 
József, Farkas János bűnrészeseket 
két és fél évi fegyházra ítélte.

Nagy hidegek.
Budapest, febr. 16. Barcson és 

vidékén nagy hideg van erős szélfu-

vásokkal. A Dráva a nagy hideg kö
vetkeztében újból beállt. Körmöcbá
nyáról írják: Lagan Mihály volt cse
léd az utóbbi időben foglalkozás és 
hajlék nélkül maradt. A 70 éves agg 
ember nagy nyomorban volt és a 
nagy hidegben az elmúlt éjjel az 
utcán összeesett és megfagyott.

Krausz Lajos nagybeteg.
Budapest, febr. 16. A Gizella- 

malom tulajdonosa, Krausz Lajos, 
súlyos betegen fekszik Andrássy-ut 
12. sz. palotájában. Nehéz szívbaj 
gyötri a népszerű, derék embert, 
akit fivére pár hét előtt hozott haza 
Meránból, ahova hónapok előtt ment 
üdülést keresni. Állapota azonban 
nem javult, hanem napr M-napra su- 
lyosodik. A Gizella-malom eladását 
megelőzőleg bodajki birtokát eladta 
3 millió koronáért és halála esetére 
rendelkezett vagyona felett. Általá
nos örökösévé fivérét, megyeri Krausz 
Izidor drt. tette meg.

Ő örökli az Andrássy-uti palotát 
is. Krausz Lajos nővérei: özv. Flirst 
Jakabné, özv domónyi Brüll Ignácné 
és gelsei báró Guttman Vilmosné 
nem részesednek a vagyonban, el
lenben nővéreinek gyermekeire egyen- 
kint 20 \000 korona marad. Az egész 
vagyon körülbelül 14 millió koro
nára rúg.

SZÍNHÁZ.
Tegnap este a „Pillangó kisasszony11 

melodrámát, egy három számból 
álló hangversenyt és az „Almafa11 
című vígjátékot ülte végig a gyér 
közönség a színházban. Nem mond
ható szerencsés gondolatnak, hogy 
az igazgatóság ilyen elcsépelt két 
darabot elevenít fel A közönség nem 
is lelkesedett egy cseppet sem. A 
Pillangó kisasszonyt Gerlaki Hermin 
játszotta kevesebb hangulattal és 
érzéssel, mint tavaly. Az „Almafa“ 
szereplői majdnem kivétel nélkül jó 
kedvvel játszták végig kisarányu sze
repeiket. A hangverseny folyamán 
Király Ernőt, Bálint Bélát ésEalussyt 
tapsolta a közönség sok jóakarattal.

M U L A T S Á G .
A „Szabadkai P iiicérkar" 190’». 

február hó 22-én este 8 és fél óra
kor a Nemzeti Gasinó éttermében 
zártkörű tánckoszorut rendez. Be- 
épti-jegy 2 kor. Család-jegy 4 kor.. 
Megkivó kívánatra előmutatandó. Ben- 
dezőbizottsági elnök Frank Rezső. 
Diszelnök Szeibold József. Pénztárnok 
Achátz Ferencz. Rendezők: Rajcsány 
Mihály, Mariánovics Sándor, Muhr 
József, Kulin Béla, Czibák Jenő, 
Schwezner Károly, Heine Péter, Pin
tér József, Ágh Antal, Hegedűs Já
nos, Bútor Sándor, Hajzon Lajos, 
Bándfalvy István, Wéber Nándor, 
Gziráky Károly, Gaál József, Jangreis 
Lajos, Rákoczy István, Kuhn Lajos.

KÖZGAZDASÁG. REGÉNY CSARNOK.
„Szabadka és Vidéke T akarék- zx  x S .- r - r - - r -  - r - i - r - z - x i x

pénztár R észv én y tá rsa sá g 4 ezég A  Q Q  | F  | | T C j K
•ilaH Q'/nharlKn cyók hpl vívni nólizin-ialatt Szabadka székhellyel pénzin
tézetet alakult mely intézet műkő 
dését e hó első napjaiban megkez- — Iszonyatos, suttogta Bóbert, 
jötte. már meg sem menthetjük. A halál-

Mielőtt az intézet működési körét vivő küldeményt már nem érheti 
ismertetnénk, az igazgatóság névso-'jük utol.

42.

rát közöljük: Miloszávlyevics Milán, 
dr. Taussig Izsó, Lendvay Jeromos, 
dr. Havas Dezső, ifj. Illés Antal, dr. 
Klein Mátyás, dr. Petrovics János, 
Erdélyi Mihály, Sonnenberg Salamon, 
Kuluncsics Bódog és Hauser ignálz.

E névsor meggyőző bizonyítékul 
szolgálhat arra nézve, hogy az uj 
intézet Szabadka város és vidékének 
ipari, kereskedelmi és gazdasági ér
dekeit óhajtja a legkiterjedtebb mó
don szolgálni, még pedig úgy, hogy 
az minden félre előnyös és könynyen 
hozzáfélhető legyen.

Az intézet alapszabályszerü ügy
köréhez tartozik: 1. Betétek elfoga
dása könyvecskékre, 2. Folyó (giró) 
számlára, 3. Heti betétek életbizto
sítással combinálva tervezet szerint, 
4. Előlegez államkötvényekre és ér
tékpapírokra, ő, Leszámítol és vissz- 
leszámitol bel- és külföldi váltókat, 
pénztári jegyeket, utalványokat, szel
vényeket, kisorsolt és más leszámí
tolásra elfogadható értékeket. 6. Jel
zálog! biztosíték mellett nyilt váltó
hitelt engedélyez, 7. Kölcsönt nyújt 
földbirtokra, házakra és üres ház
telkekre, 8. Törlesztéses (annuitásos) 
kölcsönöket engedélyez ‘10—65 évig 
terjedő törlesztési időtartamra, 9. 
Elfogad őrzés végett letétként arany, 
ezüst és egyébb értéktárgyakat, va
lamint értékpapírokat és okiratokat, 
10. A takarékpénztár vásárol és elad 
mindennemű értékpapírokat. Eszközöl 
községi s más nyilvános kölcsönöket 
egyedül vagy közösségben másokkal, 
egészben vagy részben és résztvehet 
vállalatok alapításában.

Az intézet üzlethelyiségében a hi
vatalos órák alatt, bármely ügyben 
készséggel felvilágosítással és tájékoz
tatással szolgál.

ol lehet kgolcsbban
Vásárolni

• s

k ész  fér fi ö ltö n y t, 
g y e r m e k  ru k á t,

n ő i k a b á to t  
és  p a le to t

földes$aro
SzabadHa, Főtér Vermes-palota.

Férfi öltöny...........
U lster...................
Felöltő...
Gyermek öltöny... 
Gyermek felöltő ...

Külön osztály női

17 kor. feljebb 
99
17 n

ö
9

o
n

k o n fe k c ió k b a n .
Női Jaquetok 11 kor. feljebb
Női Pa lelök 17 „
Fin és leánygallérok 5 „ „
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Henry elfordult; ez az erős férfi 
sirt. De csakhamar magához térve 
megszólalt:

— Azonnal el kell utaznunk.
— Hogy megmentsük?
— Hogy feladatunkat bevégezzük. 

Olvasd még egyszer ezeket a sorokat:
»Hu ezt az asszonyt eltüntetem, 

az egyetlen terhelő tanú is meg
szűnt létezni.*

— Ezeknek a szóknak az értel
mét Rosabel mondhatja meg. Fel
világosítást adhat afelől, ami ebben 
a levélben még homályos.

— A levélnek még nincs vége, 
mondá Róbert, megfordítva a papi
rost. A végét gyorsan és ironnal irta.

Most Róbert folytatta a levél 
olvasását.

•Épen most akartam e levelet 
önnek elküldeni, amikor uj esemé
nyek merüllek föl. Két napja, csak 
egyetlen hajszálon múlt, hogy dol
gainkat le nem leplezték. A két fia
tal embert, akikről önnek irok, Nor
man Henrynek és Drury Róbertnek 
hívják. Sajnos egyaránt veszedelme
sek. Henry bátorságánál, Róbert okos 
számításánál fogva. Ma már bizo
nyosan tudom, hogy csak azért is
merkedtek meg velem, mert gyana
kodtak rám. Még nem tudom, hogy 
minő utón módon sikerülhetne ne
kik az első nyomra akadni. Pe Ítélje 
meg ön maga, vájjon veszedelmesek-e 
vagy nem ? Norman Henry az iro
dámba tolakodott, személyemhez 
fűzte magát, sőt még társas viszonyba 
is lépett velem. Eközben megszerezte 
magának kulcsaim viaszlenyomatát 
és egy éjszakán barátjával irodámba 
lopódzkodolt, hogy mindent össze
hányva megtalálják azt, amit előlük 
rejtegettem. Szerencsés véletlen hozta 
magával, hogy azon éjszakán egyik 
bizalmasom . . .«

— Durham, kiáltottak fel egyszerre.
• Egyik bizalmasom az irodában 

volt, s észrevétlenül megfigyelhette 
őket. Ellopták azt a levelet, melyet 
ön az ismert értékpapírok ügyében 
nekem irt. Veszede mes összehason
lítást tettek a levél és az elismer
vény közölt, melyet nem bírtam 
megtalálni. Mindez elég lett volna, 
hogy megcsípjenek, ha haladéktala
nul fel nem állítottam volna az 
ellenaknákat. Néhány nap múlva, 
hála ügyességemnek, ráakadtak a két 
öcscs bűnösségének megdönthetetlen 
bizonyítékaira. A legnagyobb sze
rencse azonban az volt, hogy a két 
fiatal ember, mikor a bíróság elé 
idéztettek, eltűnt. De hova ? Senki 
sem tudja megmondani. Én sejtem, 
hogy Kalkuttába utaztak, de bizto
san még nem állíthatom. PSddig ér
tünk volna. A helyzet .napról napi a 
veszedelmest bb lesz. Ebben a pilla
natban lehetetlen Angliából távoznom. 
Legyen tehát résen. Ha a két fickó 
csakugyan megérkeznék Kalkuttába, 
iparkodjék, hogy örök időkre ott 
maradjanak, a kigyószeliditő növény
folyadékáról meg ne feledkezzék.*

A két barát dobogó szívvel tekin
tett egymásra.

— Ördög és pokol, kiáltott föl 
Róbert, szépen beie kerülhetünk a 
csapdába

— Add ide azt a papin, szólt Henry, 
azt a postabélyegzőkkel.

Róbert átadta neki
— Mit használhat ez?j
— Ez a távirat az, melyet akkor 

láttunk nála, mikor még a levelet 
olvasta. Halgasd meg. Igaz, hogy 
indus nyelven van Írva, de én 
megértem.

fA két íiczkól üldözik és minde
nütt jelezték. Azt hiszik, hogy kül
földre menekültek. Szuezben minden 
jármüvet átkutattak, de eredmény-

KIS HIRDETÉSEK.telenül. Bizonyosan mondják, hogy
Kalk" & US d i  HeOTr márfcl- Ml— 3 ® 
ie,e«eaék bcn"ü",kít. U kíl, “ merni, |
hogy a gazemberek nem közönséges . » /  ró lfA ’zno ^ zv- HainhurKer
gazem berek  ' i Ilii Mária okleveles

Hanem azért mégis ügyetlenül
jártak el, jegyzé meg Róbert. Ha 
okosabbak, úgy soha sem leveleztek 
volna. Klimpson nem gondolta, hogy 
mindez a kezeink közé kerül

— Kutasd ki a többi zsebeket, 
szólt Henry.

— Még csak egy csomó kulcsot 
találtam.

— Ide vele, az irodájának a 
kulcsai.

— Mit Csináljunk ezekkel a kul
csokkal ?

— Azt hiszed talán, kérdé Henry, 
hogy ennél a gazembernél hagyom 
az ötezer dollárunkat? Most pedig 
el innen. Itt nincs már mit keres
nünk. Föl Kalkuttába! A hajnal de
rengni kezd.

— És ha üldöznek ?
-  Csak késő reggel térnek ma

gukhoz. Ismerem az indiai cselédség 
szokását. Csak akkor tekintenek be 
gazdájukhoz, mikor a nap már ma
gasan jár. Most pedig előre.

A villa főbejáratához siettek, de 
az ajtó be volt csukva.

szü'éHznő lnkítsál Petőfi-utcza cairke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.
ItUirAl/UiA állást keres csakis előkelő 
l iv tv » O l lv  családnál egy ovóő , ki né
met, magyar, francia nyelvből is ad okta
tást Ciro a k i a d ó b a n . ____________

vásároljon az Antikvá 
Huniban: Képes köny 

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papirok, emlék könyvek 
bámulatba olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymua 
sium átallenében Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
étetnek és eladatnak.

Mimlciiki

T
dóban.

i

ke ajtós vaspónztár jutá 
nyo an eladó, Cim a kia-

bonne kerestetik gyermekek 
melló Czim a kiadóban

Boriitiizó. Egy olyan borutazót ke
resek, ki mindig elsőrendű 

és teljesen megbízható nagy cég alkalma 
zottja volt. Kell, hogy az illető szolid, 
eljesen megbízható legyen és legalább (1-8 
évi működéséről elsőrendű bizonyítványok 
kai rend lkczzcn. Ajánlatok czimzendők : 
Ungbv*4iy László, Czegléd.

Villa mos zseblámpák részére képvi
selők magas jutalékkal fel-__ Viqqya Qzólt Hpnrv az ab lakon  ............  juiaiemcui mi-vissza, szolt Henry, az aoiason | vétetnek Brazda et Co. Wien, V. 2 Schön

át mászunk le a kertbe.
Kinyitották az egyik ablakot s a

kúszó növények indáinak segítségé
vel könnyen a földre értek. A ma

Brunnerstr. 113.

liP ih  P7Á feltételek mellett cziinbalom- 
l iv U iv ó v  órákat ad egy szakképzet 

gos keriíés rácsajtaját hasztalanul Iczimbft om-tanitó. Czim a kiadóban.
akarták kinyitani a talált kulcsok 
segélyével.

Folyt. köv.

Felelős szerkesztő t 
D U G O V I C H  I M R E .  

Laptulaj do uosok : A Z A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

■ ■
Ü z le t  m e g n y i t á s  I
JA ■ e leg á n sa n  és  

o lc s ó n  a k a r  
ru h á x k o d n i, az forduljon

Fa
cég  női- és gyerm eki uha üzletéhez 
Gőzfürdő-utca Su- 68
gár Béla mellett,
m in d ig  a legd i v a to a b b  női b lú
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform  női és mindenfajta
házi kötények , női ingek és gyer- 
m ekruhák nagy választékban itap 
hatók. Tisztelettel

f a r a g ó  M .,
edénypiac, Battháiiyi- (G,.zifird ) utca 

Sugár Bél i m 11 tr.

398/1903. adó sz.

E ird e tm óny.
A zombori m. kir. pénzügyigaz

gatóságnak f. évi 1287/II 11(15. számú 
átiratával az 19'4. évre pótlólag ki- 
2"/0 országos betegápolási pótlajstro
mok megküldenek, ezen lajstromok 
az 1883. évi XLIV. t.-c. értelmében 
f. évi február hó 16-tól ugyanazon 
hó 23-ig nyolc egymás után' követ
kező napon minden érdekelt általi 
betekinthetés végett a városi adóhi
vatalnál ezennel közszemlére tétetnek 
ki azzal, hogy érdekeltek netáni ész
revételeiket b napon belül a m. kir. 
Pénzügyigazgatóságnál előterjeszt
hetik.

Szabadkán, J906. február ló-én.
______  Városi adóhivatal.

Macnlatnra
papiros

Kapható

lapnak KiaddhíVafalában
LAKAS H ’RDETO.

HU. Egy ü li. 
lakás h ird etés!

■ r  Föposta közelében
3  k ís e b b -n a g y o b b  

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

Kiadd taifáv.
Közel a piachoz Kölesei utcza 255. sz

egy mi lakás
külön bejárattal, az udvarban jó ivó
víz, 2 szoba, egy előszoba, konyha, 
pince, éléskamra, padlás, m ájus l t ö l  

kiadó.

I akhaz!
I. Kör, «rpSd-“ ica 1 5 ) .  sz. laKház 
több íVre is, május 1 -íre  Kiadó. 
Sz utcai rísz á ll:  3 nagyobb «$
I Kis szoba, előszoba, ílísKamra, 
Konyha, mosóKonyha, pince fs «ső- 
íizes Knlból. S raásiK IaKrísz Kulin 
udvari tyűiéiben: 2 csinos szoba 
Konyha, #lís- is fisKamrádal. á ie -  
Kezbetni szemben: f í i ló y  l a i o s  

„  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  = laKatos árnál. —
Njomatotl a kiadók Kladek éa Hamburger könyvnyom dáiban Szabadkáu.

A T o m p a -u tc á b a n
e g y  k e r t  2 3 S  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.
Cim a kiadóhivatalban.

Keresek a főtér közelében

2 - 3  szobás úri la k is i
Cim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcai szoba
a főtéren kiadó. Cim a kiadóhivalban.

Kiadd
a Bercsényi-utcában május 1-től

egy nagyobb, szíp Villanyos pince- 
helyisig. — Cim a kiadóhivatalban.

Tiszt uraknak
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szíp laKds istílíVat
Kiadó. -  —  Cim a kiadóhivatalban. 

Deák-utcában

tgy emeleti lakás  kiadd
május 1-től. -  Cim a kiadóban.

Egy nagyobb

üzleti helyisig
a Rudics-utcában m á:us 1-től kiadó 

Egy elegáns

bútorozott úri lakás
kiadó. Cim a kiadóba.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes úri lakás
május 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 

Keresek egy

2 szobás lakást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

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

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

levő házamban

háioin szobás lakás
k ia d ó .

U ie li íu e e k e r t  K á r o ly .

4: s z o lo á T o é l
és egy alkófból álló

úri lakás
nagy mellékhelyiségekkel a Széchenyi 

téren május hó l-töl
ott

Czime a kiadóhivatalban.




