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Tavaszi munka.
A természet rendje a, tavaszi 

megújhodás. A téli pihenést fel
váltja a zsongás, az elevenség, 
a munka. Az ember munkája 
alkalmazkodik a nagy természet 
rendjéhez s megindul tavaszkor. 
Sajnos, az eddigi jelek nem na
gyon biztatók. Mindenfelől pan
gásról, munkahiányról panasz
kodnak. Ez nagy baj. Mert a 
kenyér áll mindénekfelett, Ezért 
szenved, küzd, bukik, vagy győ
zelemre jut az egyes, a népek 
ezrei és százezrei, a milliók. A 
kenyér ez a legnagyobb hatalom, 
mely parancsol, rendelkezik, in
tézi nemzetek és államok sorsát.

A kenyér a legsúlyosabb gond,
amely nyomja a családfőt, a 
magánosán élő embert. Ezért kell 
szenvednie, megalázkodnia. Ezért 
megy erkölcsileg, testileg rom
lásba. A kenyér lehet tehát a 
társadalom első s legfőbb célja. 
Ha van kenyér, van kultúra, 
van erkölcs, van nemzeti ha
ladás Akkor lehet nagyot és 
maradandót alkotni.

Ezért lessük aggódó szívvel és 
gondterhes agvgval a kereseti 
forrásokat és alkalmakat, mely 
ontaná magából a jó, a bő 
kenyeret. Ezért lessük nagy vá
rakozással, hogy a tél lenyűgöző, 
gondokkal teljes, korlátozott fo
gyasztású időszaka után mint 
ujul meg a természet és indítja 
meg a munkát

Különösen a mi egy oly vi
déki várost, minő Szabadka, illet 
és érdekel az építési munkála
tokkal, amely nálunk város- 
fejlesztési kérdés, de számos 
iparágnak is kereseti forrása. A 
lendület azonban nehezen indul 
meg.

Okául most különösképen 
hangoztatják az építkezések

Ha igaz is, hogy az építke
zéssel kapcsolatos iparágak, a 
mint m'ondani szokás, az ára
kat emelték is, bizonyára nem

szolgálhat döntö okul. Ez ár- kodni a változó gazdasági viszo- 
emelés nem lehet oly mérvű, 
hogy visszahatna az építkezé
sekre, ahol az házbérek ily ma-
gasak, mint nálunk, ahol a mo
dernebb lakások után való igé
nyeket és keresletet nem képes 
az építkezések mérve évek óta 
kielégíteni.

Elvégre is a tisztességes vál
lalkozónak és iparosnak is meg 
kéll élni. A versenyviszonyok a 
legutóbbi évek pangása alatt 
annyira elfajultak, a vetélkedés 
annyira vaddá lön, hogy lehe
tetlen a vállalkozásnak, a tisz
tességes iparnak másként meg- iparosnak, se vállalkozónak, leg
élni. -  A munkások igényei i főképpen pedig nem az építtető 
évröl-évre emelkednek. A munka
adónak, társadalomnak is leg
főbb érdeke, hogy a munkások 
rendes megélhetése bizlositas- 
sék. Az élelmiszerek ára is — 
mindnyájan érezzük - vétel- 
képességünket meghaladja. A 
termelési anyagok ára is folyton 
emelkedett az utóbbi eszten
dőkben.

Mitévő legyen tehát az iparos, 
a vállalkozó ? Kénytelen eleget 
tenni kötelmeinek s az áremel
kedésekből viselvén azt, amit 
képes, ezek egy részét kénytelen 
áthárítani a fogyasztókra. Ez oly 
természetes folyamat, amely más jelent meg a »Neue Erie Presse* 
ként nem lehet. Iparunknak,! egy honmentő ideával, amely azt
vállalkozásainknak nem szabad 
tönkre jutni, mert bukásuk nem
csak az ö sorsuk, de a vá 
ros hanyatlását, adóképességé 
uek csökkenését és társadalmi 
erejének apadását okozná. *

Mindez pedig végzetes volna 
éppen egy oly fejlődésre utalt 
városban, minő Szabadka. Ahogy 
egy réteg kidől megrendíti a 
többit, mert a társadalom szer 
vés egész.

Az építőiparosok törekvései 
tehát érthetők és méltányolha- 
tók s igy hisszük, hogy váro
sunk építkezési kedvére s haj
lamaira nem lesznek nagy ki
hatással, mert az építtetőknek is
kell saját érdekükben alkalmaz- veteljük és nem függesztjük fel. lentőségét méltató ünnepeket.

nyokhoz, azon viszonyokhoz, a Nem hihetjük, hogy sorainkban 
melyek évtizedek alatt a telek bárki is ilyen tervnek egyengesse a 
és házértéket a múlthoz képest talajt. Mi elvi jelentőségből határo-
megsokszorozták, a házbéreket 
felszökken tették.

Az építkezések fejlődésének a 
munkabér jelentékeny gátlója 
lehet. Egészen más tényezőktől 
függ az. Hogy nagyobb lendü
letre induljon az építkezés, arra 
döntö hatással a város szabá 
lyozásának erélyes és követke 
zetes végrehajtása kell.

Ha e feltételek meglesznek, 
nem lesz oka panaszkodni se

közönségnek.

A politikai helyzet
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 13.

Egyelőre és már megint holt pontra 
jutott a krízis. A szövetkezett ellen
zék katonai követeléseivel szembe a 
király aggodalmai kerültek. Senki az 
eddig meghívott politikusok közül 
nem volt képes olyan megoldási 
methodust ajánlani, amely az ellen
téteket áthidalta volna.

Ezekben a válságos pillanatokban

mondja, hogy Wekerle Sándortól 
ered. Eszerint úgy a képviselő-, mint 
a főrendiház formaszerii határoza
tával kimondassák, hogy Magyar- 
ország igénye jogainak, nevezetesen 
katonai követeléseinek kielégítésére 
örök időkre elvileg elismertetik, hogy 
azonban a koalíció ezeknek az ér
vényesülését egyelőre nem kívánja, 
úgy, hogy ilykép a katonai kívánsá
gok a legközelebbi kabinet munka- 
program injából kikerülhetnének.

Innen is, tulnan is senki sem hiszi, 
hogy ez a naiv terv Wekerle kibon
takozási terve volna. A jobboldalon 
azt mondják, hogy nekünk meg van 
a kilences bizottsági! katonai prag-
ramunk, a melynek letipratásat kö- dékeinek rendeznek a nagy nap je-

A baloldalon azt mondják:

zatokba nem megyünk bele — ta 
nultunk és tapasztaltunk.

Az érdek tehát már útközbenF
megbukott. Es bárkit hívjanak is 
meg az udvarhoz, ebben a pillanat
ban senki sem akad olyan, aki meg
tudná jelölni azt az alapot, a me
lyen a tárgyalások a siker kilátásá
ról volnának folytathatók.

Március idusa.
A szabadság proklamálásnak, már

cius idusának ünneplése már tegnap 
megkezdődött Szabadkán. És igy van 
ez jól. Minél előbb kezdődjék és 
minél később végződjék az ünnep, 
hogy a szent eszmék mélyebben 
vésődhessenek a lelkekbe.

Az első ünneplés a református 
templomban volt, ahol Barsy László 
evengelikus lelkész égette lángoló 
szavakkal a lelkekbe a szabadság 
és a magyar haza szeretetét.

Este a kalh. legényegyletben ün
nepelték a szabadság proklamálásá- 
nak emlékezetét. Az ünnepi szónok 
Bólits József dr. volt.

* *
Holnap, március 14-dikén este a 

Gazdakör rendez ünnepi lakomát a 
Bárány szálloda kis éttermében.

Ugyancsak holnap ünnepel a ke
reskedő ifjak társulata is a saját 
helyiségében. Az est ünnepi szónoka 
dr. Blau Géza lesz.

Ugyancsak holnap ünnepel a Sza
badkai Szabad Lyceum is a főgym- 
nasium dísztermében. Az ünnepély 
programmja a következő:

1. Hymnus, énekli a Szabadkai 
Dalegyesület. 2. Ünnepi beszéd, 
tartja dr. Bólits József egyesületi 
alelnök. 3. Petőfi, irta és szavalja 
Patyi István, tanítónő képzőintézeti 
tanár. 4. Küzdelem a magyar nyel
vért. Eelolvassa Loósz István főgym- 
nasiumi tanár. 5. Március Idusa, 
irta Ábrányi Emil, szavalja Patyi 
István tanitónőképzőintézeti tanár. 
6. Szózat, énekli a Dalegyesület.

** ♦
F. hó 15-dikén az ünnep már ál

talánosabb jelleget ölt. Az összes 
tanintézetekben szünetelni fognak az 
előadások, s a tanintézetek növen-
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A táisadalom ünnepe a követke
zőképen folyik le: í

Heggel 9 órakor istentisztelet a 
Szt.-Teréz templomban.

1). e. 10 órakor Hazafias ünnepély 
a Hungária nagytermében, a követ
kező programmal:

Hymnusz, énekli az Ipartestületi 
Dalarda.

Megnyitó beszéd, mondja Varga 
Károly.

Ünnepi beszéd, mondja Zsulyevits 
Antal dr.

Március 15-dike, költemény Áb
rányi Emiltől, szavalja Acs Jenő dr.

Szózat, énekli az Ipartestületi 
Dalárda.

Este fél 8 órakor ünnepi lakoma.
Külön fog ünnepelni a m. á. v. 

altiszti kör. Ünnepélyét az altiszti 
kör helyiségében tartja, melyen a 
kör müpártoló osztályának tagjai 
fognak hazafias költeményeket sza
valni. Borza Antal mondja az ünnep 
jelentőséget ismertető beszédet 
A ünnepi beszédet (Üugovich Imre 
mondja.

A kereskedelmi egyesület is ezen 
este ünnepel aját helyiségében. Az 
ünnepi szónok Lányi Mór.

Az izraelita templomban is hála
adó istentisztelet lesz ezen a napon 
reggel fél 9 órakor, amelyen Singer 
Bernát dr főrabbi fogja ünnepi be
szédben méltatni a nap nagy jelen
tőségét.

A Széchényi-téri közs. elemi nép
iskola március 15 dil én d. e. K 
órakor hazafias iskolai ünnepélyének 
programmja: Himnusz. Elnöki meg 
nyitó. Tartja Palotay Bódog igazgató 
tanító. Ünnepi beszéd. Tartja Lu- 
kácsy István. Március 15 Szavalja 
Pércsics Béla IV. bzo. tanuló. Előre. 
Szavalja Tumbász Simon V. oszt. 
tanuló. Zengjen a dal. Örök harc. 
Szavalja Nagy Mari IV. o tanuló. 
Szabadsághoz. Szavalja Bosnyák 
István IV. a/o. tanuló. Száműzött 
dala. Hadnagy uram. Szavalja Ba
log Gábor II. o. tanuló. Szabadság 
ünnepén. Színmű, Kozma Ferenctől. 
Előadják Bacsics Mária IV., Krupka 
József V., Kovács Imre IV., Kunyi 
György V., Kovács Béla VI. o ta
nulók. Elnöki bezáró. Tartja Palotay 
Bódog ig. tanító. Szózat. A legna
gyobb elismeréssel és helyesléssel 
veheti tudomásul társadalmunk ezt 
a szép hazafias ünnepi programmot, 
melylyel Palotay Bódog ig tanító 
vezetése alatt álló iskola növendékei 
áldoznak a hazaszeretet fenséges 
oltárán. A zsenge korban a gyer
meki szivekbe öntött hazafias érzé
sek termik meg azután a legszebb 
hazafias erényeket, a melyre a ma
gyar hazának oly nagy szüksége van.

** »•
A színházban 15-dikén este ünnepi

előadás lesz, a következő műsorral:
Ünnepi nyitány; Kossuth Lajos, 

költemény Bala Miklóstól, szavalja
Falussv; néma képlet; János vitéz.♦* *

A szabadkai szociál demokraták 
f. hó 19-dikén vasárnap fogják 
megölni március idusának emlé 
kezetét. ** *

A nyomdászok ünnepe, melyet a 
szabadság proklamálásának emléke
zetére rendeznek, f. hó 25-dikén a 
nyomdász szakegyletben.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

s%ah}i(tkni közkönyvtár tnnzeum. Ny itva 
z róán <;h H/.oiiihuon délután 3-tól 6 ig 

Va^nniap d -Idő it 9 tői 12-ig.

Március 14. 1). u. 5 órakor a Szabad 
Lyceum hazafias ünnepe a főgimnázium 
dísztermében.

Március 14. Obte. A szabadkai gazda
kör ünnepi lakomája a Bárány-szálloda kis
termében.

Március IS d. u. 3 órakor. A szabadkai 
általános takarékpénztár rósz vény társaság 
kebelében megalakult kölcsönös segélyző 
szövetkezet közgyűlése, az intézet helyi
ségében.

Álárciu6 19 d. e. 10 órakor, a Szent- 
Rókus című temetkezési egylet közg ülése 
a volt Hungária szálloda nagytermében.

Március 26. A szab a’kai lóverseny-egy
le t közgyűlése.

Á prilis 12. A szabadkai általános ipar 
te s 'ü le t közgyűlése d. e. 9 órakor a Uun- 

ária épület nagytermében.

— Szem élyi hír. Bezerédy István 
főispán ma délelőtt a gyorsvonattal 
Budapestre utazott.

— Kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Korbai Krisz
tina okleveles kisdedóvónőt az ó-ver- 
bászi állami kisdedóvóhoz óvónővé 
nevezte ki.

— M iniszteri köszönet. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter a zom 
bori takarékpénztárnak a zombori 
főgimnázium javára tett adományá
ért köszönetét nyilvánította.

— Anyakönyvi kinevezés. A
belügyminiszter Bács-Bodrogh-megye 
kisszállás! anyakönyvi kerületébe 
Jaros Tódor gazdatisztet, a kerényibe 
pedig Schmidt Gáspár községi írno
kát anyakönyvvezetőkké nevezte ki

—- Szabadságolás és h e ly e tte 
sítés. Macák Manó városi zenedei 
zongoratanárnak a közgyűlés egész
ségének teljes helyreállítása végett 
három havi szabadságot engedélye
zett. A szabadságidő tartamára dr. 
Biró Károly polgánnester a zongora 
oktatás ellátására Hónai Ilonát, a 
zeneakadémia végzett növendékét 
helyettesítette.

— F eloszlott egyesü let. A leg
régibb szabadkai társadalmi egyesü
letek egy éke, a Polgári olvasókör 
tegnap megszűnt. Az e célból egybe- 

— A Szabadkai á lta lá n o s ipar- hivott közgyűlés kimondotta, hogy 
te stü le t 1905. évi április hó 2 án az érdeklődés hiánya miatt az egye 
délelőtti 9 órakor a ..Hungária*'épü- sületet feloszlatja. A közgyűlés egy
let nagytermében évi rendes kögyli-' ben azt is kimondotta, hogy az 
lést tart, a következő tárgysorozat-1 olvasó kör könyvtárát a szabadkai 
tál: Elnöki jelentés ajz 1904. évi tantestületnek ajándékozna, a kész- 
működésről. Számvevők jeh ntése az pénzmaradványt pedig a városi sze- 
1904. évi számadásokról. Vagyon- gényháznak ajánlja föl.
mérleg és 
Könyvtár

költségvetés 1905. évre. 
állapotáról jelentés. Az

elöljáróság javaslata a Délinagyaroi
szági Közművelődési Egylet alapitó rettegésbe hozott egy egész város
tagjai soraba 5 éven át évi 40 koro- negyedet és a mikor egyik rendőri 
nas részletekben fizetendő 200 koro- közeg gátat akart vetni garázdálko- 
naval leendő belépés iránt. Ugyan dásuknak, leverték a lábáról és 
annak javaslata a Szabadkai Nőipar fegyverétől is megfosztották. Szti-
I< n v n o i i  I a < n l . » r d » A  « ~  X * ~ ....... '  L  . . . . .  °  _Egyesület alapitó tagjai sorába 50 
koronával leendő belépés iránt.. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére 4 tag ki
küldése. Indítványok -és javaslatok, este a Budics utcában, tehál a város 
melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 kellő közepén óriási lármát csaptak, 

az. , eln<)kséghez beadattak. a szolgálatban levő rendőrőrszem 
Elnök, el Jjárósági tagok és szám- felszólította, őket, hogy mérsékeljék
vevők választása.

— Az izr. önsegélyző egylet 
farsangja. A szabadkai izr. önse-
gólyző és gyájmo.litó egyesület már- azonnal fejbe ütötte a rendőrt, 
cius hó 95-én ajz izr. szent egylet. Auguszlinovics pedig arcul vágta, 
termeiben saját pénztára javára ezután valamennyien rárohantak és 
purim-bálat rendez. A. jótékonyság a kardját is elvették. E munkájukat 
terén nagy agilitással működő egye-1 sikerrel elvégezve, nagy diadallal 
sülét iránt, melynek élén a szabad
kai izr. hitközség nagyi.udományu és
lelki javakban bővelkedő papja, dr. zúzták, majd pedig a VI. kőn Bá- 
Singer Bernát főrabbi áJJ, ezen mu- rány uica és a Bajai ut sarká'i levő 
latsága alkalmával is a város egész j keresztről a szobrot leütötték és 
társadalmának érdeklődét te nyilvánul.

— Temetések. Tegnap’ délután 4 
órakor helyezték örök nyugalomra.
Páncér József nyug. városi főerdészt egész halom fegyvert és verekedő 
nagyszámú résztvevő jeleitiJétóben. A eszközt találtak. A büntető eljárást 
temetési szertartást Mamuizsich Félix I folyamatban van téve,
kanonok plébános végezte nagy se
gédlettel. — Berkes Istvim in. kir. 
honvédszázados holtteste ma délelőtt 
érkezeit Trenosénből Szabadkára. A

vasúti állomáson a rendőri hatóság 
közegei vélték át a holttestet magába 
záró koporsót és ezután az óriási 
tömegű gyászoló közönség kíséreté
ben utolsó útjára indult a közszere
tetben állott földink, a korán elköl
tözött kitűnő katona. A gyászkocsil 
a koszorúk egész özöne borította, 
amelyeket a nagyszámú rokon és 
jóbarát tett az elköltözött koporsó
jára. A gyászmenetet a helybeli 
honvédzászlóalj vezette és zárta be. 
Katonazene azonban a család óhajára 
nem vett részt a végtisztességadásnál.

— H onvédtisztjeink Jókai em 
lékének. A szabadkai 6 honvéd
gyalogezred tisztikara a legnagyobb 
elismerésre méltó cselekedetre vált 
azáltal, hogy tagjai körében a Jókai 
szoborra gyűjtést indított meg, mely 
rövidesen ötven korona hozzájárulást 
eredményezett a legnagyobb magyar 
regényíró emlékének megörökítésére. 
Városunkban a bonvédtisztikar eme 
hazafias lénye ügyszólván kezdemé
nyező lépést képez, amelyet remél
hetőleg sokan fognak követni váro
sunk egész társadalmában.

— A szövetkezetek statisztikája.
Az országos statisztikai hivatal átirt 
az összes törvényhatóságokhoz, hogy 
az 1904. évben a hatóság területén 
működött szövetkezetekről szóló ki
mutatást, úgy a hitel- mint a gaz
dasági szövetkezetekről, terjesszék 
föl. A leirat ma érkezeti meg Sza
badkára.

— Vásári engedély. A kereske
delmi miniszter megengedte, hogy 
Bácsujlak községben juh és sertés
felhajtással minden pénteken heti
vásár tartassák.

— Hírhedt verekedők garáz
dálkodása. Az elmúlt éjjel négy 
helybeli ismeri verekedő valósággal

pájicsev Béla, Augusztinovits Lázár, 
Kovács Ferenc és Narancsok János 
a négy utcahős, akik tegnap késő

magukal. Több se kellett a négy 
felfegyverkezett legénynek, Sztipan- 
csevics a magával hozott szekercével

vonultak tovább a Széchényi-téren, 
hol a Tliurzó féle ház ablakait be-

összetörték. Ma reggel mind a négyü
ket letartóztatták és házkutatást 
tartottak lakásaikon, mindegyiküknél

— A Dunántúli Közművelődési 
Egyesület sorsjátéknnak húzása.
Az ország legnagyobb Közművelődési 
egyesülete a Kálmán, l ’allavi-

cini Ede őrgróf és Rákosi Jenő 
elnöklete alatt álló Dunántúli Köz- 
művelődési Egyesület kénytelen volt 
sorsjátékának március I i éré kitűzött 
buzási időpontját a pénzügyminiszter 
engedélye mellett folyó hó évi no 
vember hó 11 éré elhalasztani, s az 
egyeület elnöksége a napon a sors 
játék húzását feltétlenül megtartja 
s ekkor a 60000 korona értékű 
nyeremények felett fog hatósági 
ellenőrzés mellett a húzás lefolyni 
s a nyereményjegyzék az érdekel
teknek megküldetni.

Egy lókereskedő tragédiája.
Szabadka egész társadalmában 

mély megdöbbenést és őszinte rész
vétet keltett a ma elterjedt szomorú 
hir, hogy Miatov Milánon, a város 
szerte ismert sertés és lókereskedő 
tegnap hirtelen súlyosan megbete
gedett, vasidegzete teljesen meg
rendült.

A közismert gentleman, akit min
denki mint az integer vir, sederisque 
purus mintaképét ismerte, épen azért 
volt hires, mert mindig olyan körök
ben forgolódott és olyan passziói 
voltak, amelyek legkönnyebben tán
toríthatják el — az embert és az 
ő vasjelleme épen itt acelozódott 
meg, úgy hogy korrekt jelleme pél
daszerű lett.

Aki csak ismerte, mindenki szerette 
a szelíd jóságos kedélyű emberi, 
akinek különben gyerekjáték volt 
a legtöbb erőmutatvány, mert kevés 
embert találkozott, aki hatalmas 
erejével versenyre kelletett volna.

De nemcsak a társaságban, hanem 
az üzleti életben is mintakép volt 
Miatov Milán. Már atyja is, mint 
Bácsmegye legnagyobb és legtekin
télyesebb sertéstenyésztője volt is
meretes, ő pedig mindenben méltó 
örököse volt kereskedői becsületé
nek, melyet atyja hagyott reá örö
kül. Az utóbbi időben lókereskedés
sel is foglalkozott és ebben az üz
letágban is olyan becsülést vívott ki 
magának, hogy a legelőkelőbb kül
földi cégek kétszeresen honorálták 
az ő üzleti közbenjárását, mert biz
tosak voltak abban, hogy megbízott 
juk a reá bizolt vételt úgy végzi 
el, hogy azon kifogásolni valót a 
legnagyobb utánjárással sem talál
hatnak.

Miatov Milán már hosszabb idő 
óta betegeskedett. Hatalmas alakja 
az utolsó években megrokkant, a 
legutóbbi időben pedig legközvetle
nebb környezetének is feltűnt egészsé
gének rohamos visszaesése. Tegnap 
házvezetője rémülve tapasztalta, hogy 
urának beszéde összefüggéstelen, za
varos értelmű.

A házvezetőnő azonnal értesítette 
titokban a beteg néhány közeli ro 
konát, akik kíméletesen azon ürügy 
alatt, hogy Dungyerszky, a szt.-tamási 
nábob óhajt vele beszélni, rávették, 
hogy kocsira üljön és kiszállították 
a közkórház megfigyelő osztályábi.

A nagybeteg embert a legnagyobb 
gonddal ápolják, és remélhető, ha 
ugyan egyáltalán lehetséges, hogy 
megmentik az életnek és a társada
lomnak.

Somogyi és baranyai kórnii-
vésők Am erikában.

Az amerikaiak megbízott ágensei 
különös előszeretettel viseltetnek a 
kőművesek iránt s ezeket biztatgal- 
ják a kivándorlásra. Baranyából és 

jSomogyból már számosán mentek 
ki. Azt hirdetik, hogy naponként l l
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koronát kereshet egy kőműves. Na-1 
gyobb siker kedvéért egyeseknek rö- 
videbb ideig valósággal adnak is 14 
korona napidijat, hogy ezek megír
ják haza a jó hirt s pénzt is küld- 
hessenek hozzátartozóiknak. A pécs- 
váradi járásba — a minap érkezett 
ilyen levél s 200 korona pénz. Pár 
hét alatt a fél vármegye megtudta 
s egymásután jelentkeztek útlevél
ért. A kik aztán a 14 koronás csalé
tekre kivándoroltak, azokat tömege
sen szállítják azokba a — taromá- 
nyokba, a honnét többé nincs me
nekülés. Itt aztán kapnak annyi 
napszámot, - - amennyi nem elég a 
mindennnpi kenyérre se.

Kizsarolják az erejüket, tönkre 
teszik őket s egy-két év alatt földbe 
kerülnek.

Ott a lakottabb helyektől messze, 
távol levő gyarmatokon, ahova szál
lítják őket s a hol ember sincs, aki 
a nyelvüket megértené, hatóság meg 
kevésbé van, a ki a panaszukat meg
hallgatná — nem lehet sztrájkolni. 
A 14 korona csalétek, melyért örö
kös fogsággal, nyomorssággal és el
pusztulással kell megfizetni.

TANUGY.
Iskolaszék! ülés. Minthogy a f. 

évi március hó 9-ére hirdetett is
kolaszéki ülésen az iskolaszéki tagok 
határozatképes számban nem jelentek 
meg ennélfogva az újabb ülés folyó évi 
március 16-án délután 4*/s órakor 
a központi elemi népiskola nagyter
mében tartatik a mikor is az 1876. 
évi XXVili. te. 1 2. § a s a vallás és 
közoktatásügyi magyar királyi mi
nisztérium 44246/902. számú ren
deletének 9, § a értelmében a jelen
levő tagok határoznak

Az Iparosiskolai fe lü gyelő  b i
zottság ma délután alakult meg 
Biró Károly dr. elnöklete alatt. El
nöknek Mérey Ágostont, alelnőknek 
Pausics Jánost, jegyzőnek Kálmán 
Károlyt választották meg.

SZÍNHÁZ.
Heti m űsor.

Kedden: Takarodó, dráma.
Szerdán: János vitéz (díszelő

adás).
Csütörtökön: János vitéz. 
Pénteken: New-York szépe, op.
Szombaton : Arany patkó. 
Vasárnap d. u.: Aranylakodalom.

este: Tavasz, operette. 
Hétfőn: Az emigráns, színmű

(újdonság.)

Az aranypatké. Szombaton este 
került bemutató előadásra Kadelburg 
Gusztáv három felvonásos vigjátéka: 
„Az arany patkó?4 Maga a mü cse
lekvés nélküli és tárgya régi, nem is 
anyira megszokott, mint inkább el
csépelt. Anyira megunták már ezt 
a tárgyat, hogy újat még irodalmi 
zseninek is bajos lenne róla Írni. 
Ezzel azonban nem akarjuk a dara
bot teljesen értéktelennek mondani. 
Jók az alakjai; az iró mintha kizá
rólagosan csak azért teremtette volna 
meg ezeket az alakokat, hogy a szí
nészek tehetségeiket tündököltethes- 
sék Ez ami színészeinknek többé- 
kevésbé sikerült is, ami alapos ta
nulmányozás mellett határozott te
hetségre is vall. Különösen jók vol
tak: Rátkay Sándor (Ludolf), Köny
ves Jenő (Egon), Tóth Lajos (Bikárd), 
Bálint Béla (a sarkantyú nélküli fő
hadnagy) akiknek a szerepei is ki
válóan rokonszenvesek. Tapsot ara
tolt nyílt színen Kovács Andor, mint 
Buschke Károly. Jól alakította meg

ellenszenves szerepét Erdőssy Károly 
aki Wollien Zsigmond főudvarmestert 
játszotta. Jók voltak külőmben az 
összes szereplők, csak az összjáték 
botlott meg egyes jelenetekben.

Ján o s  vitéz, a gyönyörű zenéjü operette 
összes liiiugjpgyei zongorára 2 füzetben ára 
B koro' a, cimbalomra 3 korona. János 
vitéz teljes szövege 2 korona. — llerczeg 
t'erencz: A honszerzii A modern irodalom 
legnépszerűbb szerzőjének e m unkája, ugy j 
n int minden eddigi müve, eseményekben 
gazdag és változatos, mely ajánlásra nem 
szorul. Ara 4 koruna. Kaphatók lleimann

könyvkereskedésében. Vidékre bér
mentve küldetik.

A háború.
P áris, márc. 13.

Pétervári lapok jelenjik: Kuropal- 
kin táviratilag kérte a cárt, hogy 
mentse fel a mandzsuriai hadsereg 
parancsnoksága alól, minthogy tes
tileg és szellemileg fáradtnak érzi 
magát. Szuchonlinov tábornok, Dra- 
gomirov egyik tanítványa késznek 
nyilatkozott, hogy a mandzsuriai 
hadak fölött a parancsnokságot ama 
föltétel alatt vesz1 át, ha Nikolaj 
Nikolajevics nagyherceget generalis- 
szimussá nevezik ki. Hírlik továbbá, 
bogy a ál. és 33. hadtestet mozgó
sítani fogják.

London, márc. 13.
A Beuter-ügynökségnek Kuroki 

főhadiszállásán levő tudósítója je
lenti 10-éről Fuzanon át: Kuro 
patkin tábornok Mukdenben hadse
rege visszavonulása közben a japá 
nokat távol tudta tartani a vasúttól. 
A Sáliétól való visszavonulás igen 
jól ment végbe. A folyótól északra 
lévő dombok védőfalat alkottak, a 
mely mögött az oroszok zavartalanul 
vonulhattak vissza. Most, a midőn 
az összes orosz haderő a Hunhótól 
északra van, ugy látszik, mintha 
Kuropatkin elkerülte volna a körül- 
záratás veszedelmét. Balszárnyának 
összes ágyúit és szekereit megmen
tette, azért mégis sikerült a japá
noknak néhány oroszt elfogni Majd
nem valamennyi a Sahó felől jövő 
japán csapat átkelt tegnap a Hunhon.

Ma áttörték az orosz vonalat Műk- 
dentől mintegy tiz mértföldnyire ke 
letre és igy Kuropatkin haderőit 
két részre vágták. A középen lévő 
japán hadsereg egy része most elő
revonult Fusuntól északkelet felé. 
Az oroszok a japánokat délen a 
sínpár mentén tartják vissza. A visz- 
szavonulás egyedül való útja egy 
nem egészen hat mértlöldnyi széles 
rét a vasút és a most elvágott or
szágút között.

London, márc. 13.
A Daily Telegraph jelenti Tokióból 

tegnapról: Az oroszok a mukdeni 
kínai főkormányzót erőszakkal ma
gukkal vttték, mert gyanakodtak, 
hogy a japánok érdekében tevékeny
kedik A japán seregek közül az 
utolsó ütközetben a — legnagyobb 
veszteség — Oku tábornokét érte. 
körülbelül 15.000 embert vesztett 
A sebesültek között vannak Máj «n- 
dan és Imbasi vezérőrnagyok.

Tokió, márc. 13.
Az orosz seregek üldözését foly

tatják. Azt hiszik, hogy uj küzdelem 
lesz Tienlin 1 közelében, ahol az oro-j 
szók megkísérlik majd a japánok 
gyors előrevonulásának feltartását 
A japánok Tienlinnél állanak. Az, 
oroszok szemlátomást fáradtak és 
rendetlenségben vaunak. Hir szeri ni 
kevés az élelmi- és lövőszerük.

Tokió, márc. 13.
Oyama mars ill jelenti 12-éről: 

Az oroszok 25,000 elesettel hagytak 
hátra, Zsákmányoltunk két zászlót,

mintegy 00 ágyút, 90 000 fegyvert, 
159 lövőszeres kocsit, 200,000 tü
zérségi löveget, 25 millió fegyvertöl
tényt. 5\000 koku gabonái 50,000 
koku takarmányt, 45 inérföldi tábori 
sint, tüoo lovat. 22 kocsit térképpel 
1000 szekér ruhát, egy millió adag 
kenyeret, 70,000 tonna tüzelőszert, 
00,090 tonna szénát, sok marhat, 
sátori, szerszámot, drótot, táviróru- 
dat, ágyat stb.

T ien lin , msre. 13.
Az orosz csapatok közelednek a

japán hadállásokhoz. A japánok 
részben már Tienlin alatt állanak 
részben pedig Mukdentől észak felé 
vonulnak lassanként előre.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
Fölm entett nagybirtokos. A k»r. 

törvényszék ma hirdette ki a kir. j 
Kúria ítéletét, amelylyel Halbrohr 
Adolf helybeli nagybirtokos és szál
lodatulajdonos ellen a helybeli kir. 
törvényszék és a szegedi kir. tábla 
által hozott ítéletet megváltoztatta és 
a hét napi fogházbüntetés helyett 
60 korona pénzbüntetésre ítélte. Ha! 
brohr tudvalevőleg gondatlanságból 
okozott sulyos testi sértés vétsége 
miatt lett elítélve azon esetből ki
folyólag, amikor kocsija, amelyben 
Halbrohr ült, a piactéren egy asz 
szonyt elütött, aki súlyosabb sérü
léseket szenvedett.

Egy notórius zsebmetszö. A 
helybeli kir. törvényszék ma Marián 
Miklós elnöklete alatt Kiss Árpád 
notórius zsebmetsző bűnügyében ítél
kezett. Vádlott legutóbb Szabó és 
Barna álnevek alatt elkövetett hat 
rendbeli zsebtolvajlás miatt két évi 
fegyházbüntetést állott ki. Ma a no
vemberi vásár alkalmával a helybeli 
vasúti indóháznál elkövetett zseb
metszés miatt állt a törvényszék 
előtt. A károsult Sztojko Milán aki
nek belső mellényzsebéből rendkívül 
ügyesen, ugy hogy Sztojko észre sem 
vette, 70 koronát tartalmazó pénz
tárcáját kilopta. Bűnössége beiga- 
zolást nyervén, a kir. törvényszék 
lopás bűntettének kísérlete miatt 
másfél évi börtönbüntetésre ítélte. 
Vádlót az ítélet ellen fellebezéssel élt.

’REGÉNY CSARNOK.
h a t a l m a k .
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A lakodalmat Sternfeldné, az ül
nök ur nagynéniének lakásán a leg
nagyobb fénynyel, amit a csengő 
érc csak megszerezhet, ülték meg 
A pompás termek fényben ragyog
tak; a legjobb illat áradt szerte a 
levegőben; a termeket buja délszaki 
növények diszitették; kitűnő zenekar 
a mesterek müveit játszotta.

A társaság az asztalnál ült. A leg- 
válogatottabb ételeket szolgálták föl; 
a pezsgős üvegek durrogtak. Az uj 
párt éltették. Ezek köszönetét bólin 
gatták mindenfelé. A bor hevitette 
a főket, a mulatság hangosabb, 
fesztelenebb lett.

A vőlegény komoly tekintettel ült 
menyasszonya mellett; ajkai körül 
fájdalmas vonás volt észrevehető 
Feleségének a vagyonát vette el ; 
tudta, hogy a szív, az nem az övé.

A menny asszony karcsú, délceg 
nő volt sápadt vonásokkal, halvány
kék szemekkel. Elkényeztetett, dé
delgetett gyermeke a szerencsének. 
Belsejének érzelmeit arcának egyet
len izma sem árulja el. Epén olyan 
egykedvűen fogadja a vendégek hí

zelgését, mint amilyen egykedvűen 
felel vőlegényének szűkszavú kér
déseire.

Szembe vele szép, harminc éves 
nő ül. Ennek a szemeiből kevélység 
és diadalöröm sugárz’k, mikor az 
uj párra tekint. Az ő fáradozásának 
sikerült ezt a szövetséget létrehozni. 
0  Meinert ülnök nagynénje, a na
gyon gazdagnak ismert Sternfeldné.

Az étkezésnek vége van, a ven
dégek. az uj párral az élükön a 
szomszéd tanácsterembe mennek.

Udvarias előzékenységgel épen most 
engedte meg az ülnök egy fiatal 
hadnagynak, hogy mennyasszonyá
val keringőzzék; ő maga gondola
tokba mélyedve maradt ülve

Ekkor lépett hozzá Sternfeldné.
— Beszélni valóm van veled, súgta, 

jöjj utánnam feltűnés nélkül. Ezzel 
tovább ment a büszke alak, vidám 
aiccal köszöntve minden oldalra.

Meinhart kedvetlenül engedelmes
kedett az utasításnak.

Nagynénjét egy kis szobában, ta
lálta. Már várta.

— Mi késztette •' nt arra, hogy 
ebben az ilyesmire épen nem alkal
mas órában velem értekezzék ? kérdé 
az ülnök hidegen.

— Ezt azonnal megtudod, lelelte 
Sternfeldné gúnyos mosolylyal, ha 
megtisztelsz azzal, hogy nehány per
cig abban a karosszékben maradsz 
és meghallgatsz.

Az ülnök sóhajtva teljesítette a 
kívánságot.

E két lénynek egymás iránt ta
núsított tartózkodó magaviseleté ér
dekes jelenség volt. Már az a kö
rülmény is, hogy a még liatal Stern
feldné a csak néhány évvel fiatalabb 
rokonát tegezte, mig ez őt magázta, 
különös viszonyra engedett követ
keztetni.
______________ (Folyt, köv.)____________ _

Felelős szerkesztő:
1> ü G 0 V I C II I M K E. 

Liiptulnjdeiiosok : A Z  A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi es kiadóhivatali

ialafnn Q7ám •

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes1* Magyar Altalanos Vái 
tóüzlet Részvénytársaság, Budapest, 
heti jelentése a tözsdeforgaiomrol és

a pénzpiacról,
Budapest, márc. 10.

A külföldi tőzsdék szilárd irány
zatának, valamint az egyre fokozódó 
pénzbőségnek hatása alatt a buda
pesti tőzsdőn néhány hét előtt meg
indult árfolyamemelkedések az elmúlt 
héten is folytatást nyertek, Az utolsó 
jelentésünkben említett részvények 
mellett az elmúlt héten helyi értékek 
közül a Franklin könyvnyomda és a 
Magyar fém és lámpaárugyár rész
vényeknek volt különösen részük je
lentékeny árfolyamjavulásban, mig a 
nálunk jegyzett internationális érté
kek közül az osztrák magyar állam- 
vasút részvénvek tüntettek fel ár-•r
folyameinelkeeést az újból felmerült 
államosítási hírekre.

Igen nagy kereslet mutatkozott az 
simult héten Erzsébet királyné sana- 
orium sorsjegyek iránt, melyeknek 
irfolyama K. U ’öO-ről K. 13‘99-re 
smelkedett. Egyéb kisebb sorsjegyek
en  is megélénkült az üzlet és a 
tamatozó sorsjegyek iránt is érdek- 
ődés mutatkozott.

F. hó 8-án jött létre a megálla
podás az osztrák pénügy minister és 
i Rothschild csoport vezetése alatt 
dió osztrák bankcsoport között K 
10.000.000 névértékű osztrák korona- 
áradék átvételét illetőleg. A consor- 
ium e járadékot 99" ,,-os veszi át, 
sladásál pedig mint éz utóbbi évek-
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ben már több ízben, nem aláírásra 
bocsátás utján, hanem szabad kézből 
való eladással fogja eszközölni.

Az elmúlt héten ismét 2 budapesti 
intézet határozata el alaptőkéjének 
felemelését és pedig a Magyar álta
lános takarékpénztár és a Magyar 
kereskedelmi részvénytársaság Mind
két intézet az uj részvényekre való 
elővételi jogot régi részvényeseinek 
biztosította.

Ez irányban szívesen szolgál díj
mentes felvilágosítással a fentneve- 
zett „Hermes“ Magyar Általános 
Váltóüzlet részvénytársaság.

Lakást keresek .. kis hiedetüsek.
azonnali beköltözködésre

l szoba, konyha és kamrával
Cím a kiadóhivatalban.

4873 905. szám.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
A nevezetesebb értékpapírok ár- közönsége tulajdonához tartozó aláb-

folyamváltozásai a következők: Már- bi ugarföldek 1905/19' 6. gazdasági
cius 2. Március 9. 4" 0 magyar ko- 
ronajárajáradék9840 9330. Magyar 
hitelrészvény 71)2*75—79l)'5O. Osztrák 
magy. államvasut részvény 656 25 
661-50.

Köszönet nyilvánítás.
Szeretett atyánk, Pánczér 

József nyug. városi főerdész 
elhalálozása alkalmából a 
családnak kifejezett részvé
tért fogadják ez utón leg
mélyebb köszönetünket.

A gyászoló család.

Magyar királyi államvasut ik Budadapest 
iobbparti Ihlet, vezetőség._______

4769/905. szám.

Pályázati hirdetmény.*)
A szabadkai állomáson létesítendő 

gép- és kazánház, valamint egy 6’0 
méter belső átmérőjű és 50 méter 
belső mélységű vízgyűjtő akna meg
építése körül végzendő munkák biz
tosítására ezennel nyilvános verseny- 
tárgyalást hirdetünk.

A teljesítendő munkákra vonatkozó 
bővebb adatok, a gép és kazánház 
terve, továbbá az ajánlati minta, a 
pályázati feltételek, az ajánlati költ
ségszámítás, nemkülönben az építési 
szerződés tervezete az alólirott üzlet
vezetőség pályafenlartási és építési 
osztályának (Külső-kerepesi úti ház
csoport) hivatalos helyiségében, avagy 
szabadkai osztálymérnökségünknél a 
hivatalos órák alatt megszerezhetők.

Jogérvényes és kellőleg bélyegzett 
ajánlatok legkésőbb 1905. évi március 
hó 28-án déli 12 óráig az üzletveze
tőség általános osztályában (titkárság) 
nyújtandók be eme felirattal: „Aján
lat a Szabadka állomáson építendő 
kazán és gépház, valamint egy víz
gyűjtő akna létesítésére.“

Bánatpénz fejében legkésőbb 1905. 
évi március hó 27-ty déli 12 óráig 
1200 korona, azaz egyezer és két
száz korona készpénzben, vagy állami 
letétekre alkalmas értékpapírokban 
gyüjtőpénztárunkban (Külső-kerepesi 
úti házcsoport) lefizetendő.

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
natpénzül nem tehetők le.

Pósta utján beküldendő ajánlatok 
és bánatpénzek téritvény mellett 
adandók fel. A bánatpénz lefizeté
séről szóló letétjegy az ajánlathoz 
nem csatolandó.

Az ajánlatok közöli a szabad vá: 
lasztási jogot magunknak fentarljuk.

Budapest, 1905. március S.
Az üzlet vezetőség.

Utánnyomás nem dijaztatik.

évre alább megjelölt időben és he
lyen őszi vetés alá haszonbérbe fog
nak adatni u. m.:
F. évi március hó 15—16 én reggeli 

9 órakor a helyszínén:
1. Bajmok kaponyai I nyomás 

244-',|/ 1Gr0 hold (2 és fél holdanként 
kukoricaültetés alá.)
F. évi március hó 28-án reggeli 9 

órakor a helyszínén:
2. Tompa katonai 111. ny. ugarföld 

160 lánc.
A’. évi március hó 29 én reggeli 9 

órakor a helyszínén:
3. Tompa kelebiai 1. ny. ugazföld 

95>/2 lánc.
F. évi március hó 30 án reggeli 9 

órakor a helyszínén:
-+. Tompa közötti 1. ny. 1 171--0/2()p0 

lánc.
A'| évi április hó 1 én reggeli 9 órák

kor a hely színén.
5. Szegedi fasor melleti IV. ny. 

ugarföld (1—1 láncos parcellákban)
IS o-.on láiie1 ° , 2ouo *auu
A’. évi április hó 2 án reggeli 9 órak 

kor gazd. ügyosztályában.
6. Nagyfényi III. nyomás ugarföld 

8118°y2ooo lánc-
A. évi április hó 3., 4. és 5 én reg 

geli 9 órakor a helyszínén.
7. Csantavéri uradalmi 111. nyomás 

ugarföld 74S!;sl/li;n0 hold.
A1, évi április hó 8 án reggeli 9 

órakor a helyszínén
8 Bajmok kaponyai II. ny. ugar

föld 31 12,!°/1GOo hold.
A’. évi áftnlis hó 12 , 1 3 1 4 .  és 
15 én reggeli 9 órakor a helyszínén.

9. Bajmok urradalmi III nyomású 
ugarföld 10222OO/nt<lO hold.

Megjegyeztetik, hogy a kukorica 
ültetés alá adandó földek után járó 
haszonbér — az árverés alkalmával 
azonnal, az ugarföldek után járó 
haszonbérből az árverés leütése al
kalmával lánconként illetve holdan
ként csak 10 korona fizetendő, 
amely összeg folyó évi szeptember 
hó 1-ig a haszon béri össze fele ré
széig kiegyenlítendő, rnig a fennma
radt másik fele rész haszonbér fo 
lyó évi december hó 1 ig fizetendő 
be a városi házipénztárba.

Egyéb árverési feltételek a gazda 
sági ügyosztályban a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 19‘5. évi már 
cius hó 4-én.

A városi tanács.

A kertek rendezésére
a kertkedvelő n. é. közönség becses 
pártfogását felhívom az évek óta 
fenálló kereskedelm i kertészetein  
ben cserepes növények, rózsafák 
s m elegágy! saláta, retek , ugorka  

m éltányos árou kapható.
Villák, udvazi kertek, nagyobb 

parkok létesítése s annak javítása, 
a nyári idényen való gondozása, sző
nyegárnak s egyébb növények kiül
tetéséi jutányosán és pontosan esz
közlük.

Telepem: Nagys. dr. P u rgly  féle
Tiizmentes pénzszekrény, kert. az uj lelencház háta illegett,

2-fts számú, eladó. Cim a kiadóhivatalban, villam os m egálló, szegedi SZŐlÖk 
egyenes ut be a kertészetbe. Me-

Lakásváltozás. le8. ágy terraén>'eim u ?>• retl,k-
szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piacz) j M lb d a  Stb. KISS ISI VAN fűszer-

Minden szó 3  f i i l é i  Vastag bellikből <3 
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Zongora X I  cím halom (“
rónáért eladó és megtekinthet > Kölcsey- 
ntca 2*2. I. ein.

Megvételre keresek.
hid közelében kedvező feltételekkel. I. kör 
(fém utca 420.

lé öl hasáb nyárfa
ben együttesen eladó. Öle G frt 50 kr. 
Cim a kiadóban.

idb Illés ? n ta ’ ur házába helyezte át.

IÁ V‘1 0 9 1ÁVIÁ ajánlkozik házhoz, liá- 
Ű v V u i^ A lv Ilv  zon kívül s elvállal k á 
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-n. 
Dominusz ház, házmesteri lakás.

kiinVVPlÓchíMI •>iirlas e->’én délutáni m i l l )  VMCMH?II foglalkozást keres. -  
Ajánlatok „könyvelő" jelige alatt a kiadó
hivatalba küldendők.

I h íd  V I Lakásom at változtattam, kérném, 
I M v lj í l  lehetséges volna-e a személyes 
megismerkedés mert a kívánság gyötör. 
Válaszát kérem diskréció melleit B L. 
jelige alatt a kiadóba küldeni.

2 0 0  h«Ht6
bácsalm ási szölőtelcpem en

termelt kitűnő minőségű
v e g y e s  fa jú  4 —5  év es

á llé r  aszta li bor
eladó.

B é la
Szabadka, Széebenyi-tér 101.

kereskedésében Kossuth-utcában kap
hatók.

Ugyanott egy jó családból való 
13 — 15 éves fiú gyakornokul' felvé
tetik azonnal.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve tisztelettel

V ágó G y ö r g y ,
kereske delini miikertcsz.

P a llo s o n
egy szép kényelmes

willa e lad ó
Cim a kiadóhivatalban.

2  s z o b á s  l a k á s
konyha, éléskamra, fáskamra pincével 
az udvarban jó ivóvízzel 1905. május 
1-tól a rendező pályaudv. szemben

k ia d ó
tudakozódni lehet ugyanott a ház

mesternél.
Búzás Lidia

háztulajdonos.

Üzlet megnyitás! S;W
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

értesíteni, hogy SZABADKÁN, D eák-utca  1 
szám (volt báró Rudics-féle házban)

ZZ

Szőlő eladás!
A villanyteleppel szemben levő 

közben, a saroktól 4 ik kitűnő 
csemege- és borszőlővel újonnan 
beültetett. termő szőlő szabad 
kézből kedvező feltételek mellett
3!«r K I. A |> é.
Bővebb feívilágositást ad:

Pukecz Kálmán,
a Közgazda •’ág i Bank r.-U cégvezetője,

Prokeseh palota.

k t
SS nyitottam, hol is a legjobb hazai gyárt

mányú cipőket a legnagyobb válasz
tékban tartok raktáron.

Kérem uj vállalatom 
szives támogatását i t s n s s

~  ss k í^ A fS :
D E U T S C H  A L B E R T .  -5 A,

s s k r e u s : tiszteletűd :

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




