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Március 15.
Bégen volt Magyarországnak 

■Íven március 15-dikéje, mint 
ma.

A legellenetétesebb érzelmek 
küzdelmei talán még egyszer

nek nagyságában, egybe olvad egy dalt zengnek ajkaik. .Es|ban az ideának sem a jobboldalon, 
a nemzet a szabadság, a magyar I amint igy vonulnak a látomást sem a balon nem akadt Azt hisszük, 
szabadság szentséges eszmé-; látó elölt, ennek a tekintete begy ez volt az első olyan megol- 
jében. valami elülöt fedez föl sere-jdási mód, a mely minden táborban

Megszűnnek az ellentétek, gükben, ami nincs meg a töb egyaránt ellenszenvet keltett, 
mert a remény csodás fénye bieknél. Diadal szekér z gördül | A mai napon újabb idea nem
megvilágítja, átlátszóvá teszi a

sem zavarták meg a szabadság melleket, s bennük mepillantjuk 
emléknapjának ünnepies han- a mozgató erőt, a haza éssza- 
gulatát, csak ma. badságszeretetet, mely minden-

Magyar a magyar ellen talán kiben egyenlő, egy és ugyanaz,
még a testvérharcokban sem 
árult el annyi bizalmatlanságot 
mint ma, a nagy március 15- 
dikének 57-ik évfordulóján.

Magyar a magyarral szemben 
talán még soha sem tartotta 
előjognak azt, hogy magyarnak 
nevezhesse magát, csak ma.

Rossz időket élünk, rossz csil
lagok járnak fölöttünk; akarat
lanul, minta viharzó tengerek is
meretlen vizein hányatottak aj
kain, támad ajkainkon az imád
ság :

Isten, óvd meg hazánkat a 
veszedelemtől, vezessen gond
viselő kezed a biztos partok vi- 
rányaira.

És az imára mind az a csüg- 
gedés, bizonytalanság, harag, ag-

A márcziuvi eszmék emlék
napját ünnepeljük ; a szabadság 

de a melyet a munka napjaiban napkeltét. Vindenki magyar ma,
nem látunk a haza üdvéért 
mozgásba hozott alkatrészektől.

És mikor ennek az egybeol
vadásnak és ennek a csodás 
mozgató erőnek a szemlélésébe 
merülünk, látomások támadnak

utánnuk, amelyen örök bilin-j vetődött fel és igy a kibontakozás is 
csekbe verve görnyed a sötét pihent.
szörny, a visszavonás. Addig is, a míg a felség Buda-

pörölyt, fegyvert forgasson bár, 
vagy az ekeszarvát igazitsa s 
csak az idő méhében kelő 
aranykalászt termő magot hint
sen,

Mért nem gyönyörködhetünk
szemeink előtt. Eszmék, melyek már a látomásoknak örök bi 
az emlékezés vértengeréböl, a lincsekbe vert sötét, undoritó 
tenger fölött sikongva röpködő. visszavonásában.
elveszett lelkek százezrei közöl 
támadnak, s e rémségek köze
pette is végtelen méltósággal 
emelkednek a világboltozat fölé .

Dugovieh Imre.

Zselenszky Róbert üdvözlése.
Szarvasról 'táviratozzak tegnapi ke-

a márciusi eszmék. És amint •',cÛ  a luíl‘ ■,lak: A. szarva^
..... , ,  .. , ,  , . ! szabadelvű part ina a kővetkező ud-
toleitek a zenitie csodás, len-sV(-)Z|<} táviratot, intézte Zselenszky 
hatatlan fényzuhatag ömlik szét | Hébert gróf országgyü'ési képvise- 
a miildenségen. A színek meg lőhöz- „Hazafias aggodalommal és 
változnak a fényben, a múltak feszült várakozással nézzük hazánk
Vértengereinek söté'bíboros bul- P°Jhikai és közgazdasági viszonyai- 

j  , i u i , , , ,  • •• i-i.. -ii ti_ r i . Diák nehéz válságát. Az ónálló vam-godalom, mely beviharozza lel- latnai udito illatba foszlanak, — j terü,el létesítését célzó veszélyes, 
künket, az Isten sugalmazására, az elveszett sikongó lelkek se kockázatos törekvésekkel szemben’ 
ami a hazaszeretet, mint a vi- rege a szférákat andalító dallal Nagyméltóságodban látjuk gazdasági 
bar elemei szivárványnyá egye- rezegted meg, s mindennek a létünk hatalmas védelmezőjét, akinek 
sülnek, mely hazánk fölött hol- fénynek, illatnak a hatása alatt: !Jal',r állásfoglalása s a legmagasabb
tozik és a lelkekben feltárnád e a lelkekben a remény az egeto y, gazdaközönség osztatlan meg- 
nagy emlékünnepen a remény, vágyakozást enyhítő bizalommá, győződését tolmácsolja. Őszinte öröm - 
a szabadság, a magyar szabad- boldogító tudattá érlelődik, a mel és hálás lelkesedéssel üdvözöl-- 
ság reménye is. [márciusi eszmék feltétlen gyö Dük Nagy méltóságodat s a magyar
, xint. , a , “ eSfenekletl, bibliai tudatává ■ a múllak, a áldás?
bárkának lakói, reményteljesen jelen és ti jövendők küzdői punk, a szarvasi szabadéivüpárt.“ 
várjuk a sötét vizek felöl vissza- tneinek gyözedelmi pálmájává p
röpködő szárnyasokat. Epeke j a szabadság, testvériség és egyen- * 
déssel keressük csőreikben ailöség immár végnélküli gloriíi-
zöldelö ágat. Es ha nem is 
játszik a szárnyak csapkodása

kációjává.
E tudatban, a győzelmi pál-

(Saját tudósítónktól.)
Budapest, március 14.

Annyira és oly igazán bolt pontraáltal meglebbentett szellő a ma- mákkal koszoruzva, ezen örök 
dár által röpített galy leveleivel, megdicsőülésben elvonulnak 
— mert hiszen nincs e galy, [ előttünk a megizmosodott né- is elnémulóban vaunak. A Wekerle- 
nem nehezíti a lég szárnyasai- pék ezrei, élükön fejedelmeik-[ féle formula, képviselőház es ló
nak útját, — mégis az e napon kel. És a népek ezrei között rendiházi határozattal kikapcsolni a

pestre érkezeit, a mi a jövő hét vé
gén esik meg, fordulat a politikában 
nem várható.

Ha pedig a válság április hó 4-ig 
megoldást nem nyer, abban az eset
ben a szövetkezett ellenzék vezérlő
bizottságának az a határozata lép 
érvénybe, a mely szerint a szövet
kezett ellenzék ilyen esetben a képvi
selőháznak április 4 re minden esetre 
összehívandó ülésén akcióba lép. 
Jelenti pedig ez azt, bogy a felira
tot április 4-én benyújtja a szövet
kezett ellenzék, április 5 ikére napi
rendre tűzeti és a vitában különö
sen arra a részre helyez majd súlyt, 
amely a válság elodázásának okai
val foglalkozik. Jj

Március idusa.
Ma a következő ünnepségeket ülik 

március idusának emléke elére.
Heggel 9 órakor istentisztelet, 

melyen a városi tisztviselői ,-.ar és 
a törvényszék bírói és hivatalnoki 
kara testületilag vesz részt.

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

Hymnusz, énekli az Ipartestületi 
Dalárda.

Megnyitó beszéd, mondja Varga 
Károly.

Ünnepi beszéd, mondja Zsulyevits 
Antal dr.

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

Szózat, énekli az Ipartestületi 
Dalárda.

Este fél 8 órakor ünnepi lakoma. 
♦* *

Este a színházban ünnepi előadás

támadt ima által a lelkek bü- ott lesz a délezeg magyar nem
bájos szivárványává tömörült zet is csodás átalakulásban.
érzelmeknek, a lelkek reményé- Egymást átölelve haladnak,

jutottunk, hogy még a kombinációk |esZj melynek műsora a következő:
Ünnepi nyitány (Kossuth nyitány) 
szerző György (Garay/ A Mór; Kos
suth, alkalmi költemény, irta Dalia 
Miklós, szavalja Ealussy István; néma 
képlet; János vitéz.katonai kérdéseket a kabinet mun

kaprogram injából, két napig foglal
koztatta a politikusokat; híve azon-

* *
Az izraelita templomban is hála-

A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól mint hathatos szer : tü d ő b e te g s é g e k n é l, lé g z ő s z e r v e k  h u ru to s  b aja i- L
Ó l ,  ugyminL id ü lt b ro n ch itis , sz a n iá r lm r u t = =  
l á b b a d o z ó k n á l  i n f l u e n z a  u t á n  a j á n l t a t i k .  =

é s  k ü l ö n ö s e n

Emeli az. étvágyul a nstmilyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet éi éjjeli Izzadtat. — Kellemes ssaua és i«4 .ze 
miat' a gyerm ekek is szeretik A gyógyseertáraknan 4. -  k o r-é rt kapható. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti 

czéggel legyen elIAtvn:
F . H o ffm a n n -l>a R o c h e  Co. vegyészeti gyár H a sé i (Svájcz.)
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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 kereskedelmi egyesület este 

ünnepel saját helyiségében. Az ün
nepi szónok Lányi Mór.

*'♦ *
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 
jelentőségét ismertető beszédet. Az 
ünnepi beszédei Dugovich Imre 
mondja.

** *
Ünnepelni fognak az összes tan

intézetekben, ahol az igazgató-tanítók 
magyarázzák meg a nap jelentősé
gét, s a növendékeit hazafias költe
ményeket szavalnak.

A főgymnasium önképző köre a 
saját kebelében szintén megüli a 
szabadság támadásának napját. A 
megnyitó és záró beszédet Koszto
lányi Árpád igazgató mondja.

Mai ünneplés.
A Szabadkai Szabad Lyceum-Egye- 

sület ma délután tartotta meg a fő- 
gymnasium dísztermében 1848. márc. 
15-ének, a magyar szabadság újjá
születésének emlékünnepélyét. Az 
érdeklődő közönség zsuffolásig töl
tötte meg a nagy helyiséget és mind
végig hazafias lelkesedéssel ünnepelte 
a díszes és magas színvonalú ün
nepség szereplőit.

Az ünnepélyt a szabadkai dalegye
sület Hymnusa vezette be, amelyet 
mindvégig nagy precizitással és igaz 
honfiúi tűzzél adott elő a dalárda 
Kersch Mihály karnagy vezetése alatt.

Ezután dr. Bólics József kultur 
tanácsnok, a Szabad Lyceum alel- 
nöke lépett a szószékre és elmondta 
az ünnep jelentőségét fejtegető be
vezető beszédét hangsúlyozva, hogy 
a Szabad Lyceum tagjainak lelkű 
letét is áthatja ama niystikus lelke
sedés, amelylyel az egész magyar 
társadalom minden egyházi vagy vi
lági tagja erre vonatkozó intéz
kedés hiányában is a magyar sza
badság hajnalhasadásának emléke 
zetét ünnepli. Lelkes és nagy szónoki 
lendülettel tartott beszéde élénk 
viszhangra talált e nagyszámú hall
gatóságban.

Utána Patai István a helybeli 
tanitónőképezde nagy képzettségű 
tanára állott a dobogóra és elsza
valta „Petőfi1' cimü költeményét. A 
poétikai szépségekben gazd-ig köl
temény, a mely méltó helyet fog
lalhat el a hazafias költészet legki
válóbb alkotásai között frenetikus 
tapsokra ragadta az ünneplő közön
séget. A gyönyörű költemény befe
jező két versszakát itt közöljük:
Szép magyar menyecskék, ti szép m agyar 

[lányok,
Felszázada múlt már költőnk halálának , 
J)e szivetek most is dalait dobogja, 
Szem etek dalától ragyog föl lobogva 
Vigyen a képzelet ragyogó fehérbe,
A segesvári harc vérse mezejére.
8 öntözzétek tele harm at helyett könnyel, 
Áldáhtok virágát szórva rá özönnel'
S magy< r ifjak r sküt tegyetek egy sz álig, 
Hogy zászlója alatt küzdőtök halálig.

8  ha ránk vihar csapna, vészes, tán utobó : 
A „T alp ra  m a g y a ré ra  megnyií a koporsó 
É jfé lk o r röggé vált magyar daliáknak 
Délceg alakjai a földből kiválnak,
8 lelkűk, mint futó tűz, ragyogva, lobogva 
Száll a hadak utján siri hadsorokba . . . 
Harci tűz lölharsan : ók mind közénk állnak, 
8  tüfcszemébe nézünk százezer halálnak !
A világ törhet ránk, örökre hiába
Száz zsarnok sem hajthat minket rabigába 1

Az ünnepély program injának kö

vetkező pontja Loósz István főgim
náziumi tanár felolvasása volt »Küz
delem a magyar nyelvért* címmel. 
Középiskolánk nagytudásu tanára 
széles történeti alapon ismertette 
mindama változatos küzdelmeket, 
melyeket a magyar nemzet évezre
des múltjában a nemzeti nyelv ér
vényesüléséért folytatott. A nagy 
gonddal és ékes nyelvezettel megirt 
alkalmi ismertetést, nagy tetszéssel 
fog dta a hallgatóság.

A felolvasás után ismét Palyi 
István lépett a hallgatóság elé és 
elszavalta Ábrányi Emilnek a jelen
kor legnagyobb magyar lyrikusának 
„Március idusa" cimü költeményét 
annyi hévvel és nemes pathoszal, 
amennyi csak egy igaz magyar em
ber leikéből törhet elő.

A díszes ünnepség méltó befeje 
zése volt a dalegyesület által elő
adott »Szózat,« melyet állva hall
gatott. végig a társadalmunk szine- 
javából álló közönség.

A szabadkai női iparegye-
síi let.

Az egyesület ma délután tartotta 
a városháza tanácstermében, első ülé
sét Weszelyné fía ajthy Ilona elnök 
lete alatt, melyen a közgyűlés halár 
napját, a közgyűlés tárgysorozatát 
állapították meg és az egyesület élet 
beléptetésére vonatkozó javaslatokat 
tárgyalták. A tágas tanácsterem meg 
telt az ügy iránt érdeklődőkkel, akik 
között legtöbb nő volt. Jelen voltak: 
dr. Kertész Sándorné, Manojlovics 
Vladiszlávné, Czéner Andorné, Bé
keffy Gvuláné, Csink Ilona, Belányiné, 
Eperjessy Béláné, Mérey Ágostonná, 
Homonnayné, Freudenberg Zsigáné, 
Lányi Mórné, özv. Hidegh Árpádné, 
Kovácsics Károlyné, Sztojkovics Du 
sánné, Tálasy Irma, Kramer Anlalné, 
dr. Zsulyevits Antalné, Fábián Gyu
lámé és leánya. Mamusich Bene 
dekné, Kosztolányi Árpádné, Wilheim 
Adolfné, Tones Gusztávné, özv. Lé- 
nárd Istvánná, dr. Patek Jenőné és 
leánya, Kovács János főmérnök né. 
Szegheő Fülöpné, Korossy Emilné, 
Biró Károly polgármester, Bólits Jó
zsef dr. tanácsos, Békeffy Gyula dr.. 
Schwartz Péter, Lukácsy Ltván, He 
gedüs Lénárd.

Az egyesület elnöklője Veszelyné 
Balajthy Ilona nyitotta meg az ér
tekezletet. s ismertette az egylet 
céljait, amelyek közül a legfőbb a 
munka megszerettetése. Ebből tért 
ál azután az egyesület feladatának 
ismertetésére, amelyek közül külö
nösen a tanilást emelte ki.

Az éljenzéssel kisért beszéd után 
Reisner Lajos, titkár jelentette, hogy 
az alapszabályokat a miniszter elv
ben jóváhagyta, csak egyes pontjait 
akarja megváltoztatni. A változások
nak a titkár indítványa értelmében 
történt elfogadása után az alapsza
bályoknak újból leendő felterjesztése 
határoztatok.

Az elnök ezután bejelentette, hogy 
az egyesületnek 20 alapító, 20 párt
fogó, N6 rendes és 71 pártoló 
tagja van.

Elhatározták az elnöknő előter 
jesztésére, hogy a helybeli női ipar 
iskolát átveszik, s igazgatónőjévé
Harrisné Major Ilonát választották£
meg Átvették a tanintézet felszere
lését és további felszerelésekre 
koronát szavazlak meg. A taninté
zetbe a díszmunka tanítással megbi 
zandó igazgatónőn kivől egy felső és 
gyermekruha és egy fehérnemű var
rást tanító tanítónőt fognak alkal
mazni,

A költségvetési hiány fedezésére

a közoktatásügyi és kereskedelemügyi 
minisztereket kérik föl s segélyt 
kérnek a helyi pénzintézetektől is. 
A segélyt kérő küldöttség tagjaivá 
megválasztattak: Veszelyné Balajthy 
Ilona elnöklése alatt Hartmann Ba- 
faelné, dr. Kertész Sándorné, dr. 
Manojlovics Vladiszlávné, Czéner An
dorné alelnökök és özv. Hidegh Ár
pádné és Freudenberg Zsigáné vá 
lasztmányí tagok A tisztelgés a 
polgármesternél csütörtökön d. e. 
10 órakor történik.

Az ipartelep bizottsági tagjaiul 
megválasztatlak: Purgly Sándorné, 
Geiger Adolfné, Mamusich Lázárné, 
Kramer Antalné, Kovács Jánosné, 
Kosztolányi Árpádné, Wilheim Adolf 
né, Pirnitzer Vilmosné, Vojnich 
Máténé, dr Reisner Lijosné, Halb- 
rolír Adolfné, Csink Ilona, Láng 
Mária, Révész Ernőné, Lyubibratics 
Kelemenné, Patek Jenőné, Dominusz 
Simonné Vécsey Emilné.

A választmány férfi tagjaiul: dr. 
Biró Károly, dr. Eperjessy Béla, dr 
Purgly Sándor, Kovács János, Gyel- 
mis Gerő, Montallion József, Kunetz 
Albert, Boholy Imre, Milkó Mór. 
Lukácsy István, Hegedűs Lénárd, 
Kreudenberg Zsigmond.

A közgyűlés határnapjául f. évi 
március hó 29 dikén tűzlek ki, mire 
el nők nő az értekezletet berekeszti.

A háború.
London, márc. 14.

A Beuter-ügynökség tudósítója je
lenti Fuzanon át 12-iki kelettel Ku
roki mukdeni táborból: Óráról-órára 
teljesebben látni az oroszok veresé 
gének nagyságát. Ma este a csatatéren 
maradt halottak számát 25 0 0 ben 
állapították meg, amivel az oroszok 
összes vesztesége 1' 0. 00 főre szapo
rodik fel. ütvén hatvanezer embert el
fogtak. 'főbb mini 70 ágyút zsákmá
nyollak. A lövőszerek és készletek óri
ási tömegejütött a japánok kezébe. A 
japánok veszteségei nem múlják felül 
az előbbi nagy csaták veszteségeit 
még Kuroki seregében sem, mely
nek nem volt több mint 5000 
halottja és sebesültje.

Az oroszok mukdeni visszavonulása 
9 én kezdődött és csak aki or kéz 
dett bomladozni, amidőn az oroszok 
észrevették, hogy visszavonulásukban 
a japán gyalogság és tüzérség fényé, 
geti őket. Tegnap egy japán hadosz
tály több orosz ezredet talált, ame
lyek a tienlingi utón vonultak visz- 
sza. A japánok leereszkedtek a ma
gaslatokról — szembeszállottik az 
oroszokkal, kik vonaluk it át akarták 
törni. Kemény küzdelem után. mely
ben a japán ágyuk nagy hatással 
voltak, megadta magát 4000 orosz 
tiz ágyúval. A japánok közül szá
zan estek el

W ashington, márc. 14.
Diplomácia körökben azt állítják, 

hogy úgy Oroszország, mint Japán 
nemsokára összeroskad amaz óriási 
pénzügyi terhek alatt, melyeket a 
háború rótt. reájuk Hír szerint ama 
semleges hatalmak egyikének kép
viselője, amelyek legjobban érde
kelve vannak a háborúban, jelentést 
lett kormányának arról, hogy van 
remény arra, hogy titkos tárgyalás 
folyik Oroszország és Japán közölt 
a békefeltételek rnegállapilása végett. 
Egyébb diplomáciai forrásból az hír
lik, hogy az első tárgyalások szín
helye a csatatér lesz.

Tokio, március 14.
Az oroszok veszteségeit Szingting- 

nél, Csingkecsöng február 24-én tör
tént megszállásától fogva, a követ
kezőképen állapítják meg : 2200

fegyver, 6 gépfegyver, ‘420,000 fegy
vertöltény, 11,500 gránát és shrap
nel, 33 mértföld hosszú-ságu tábori 
vasúti sin, 440 kocsi, — valamint 
számos egyéb készlet slb. Az oro 
szók Szingkingnél 1200 halottat 
hagytak, 80 embert elfogtak, a 
veszteségeket e vidéken 20,0'*0 főre 
becsülik.

London, márc. 14.
A Beuter-ügynökség niucsvangi 

jelentése szerint a kínai vasutak 
igazgatósága az inkau-szintningtini 
vonalon egész forgalmat beszüntette 
és elrendelte, hogy az összes üzemi 
anyagot Kincsauba szállítsák, hogy 
elkerüljék a semlegdsségnek a japá
noktól való megsértésát akiknek 
számára a minap nagy tömeg rizst 
szállítottak Szinmingtinbe.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
izcrdin óg szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.

Március 14. D. u. 6 órakor a Szabad 
Lyceum hazafias ünnepe a főgimnázium 
dísztermében.

Március 14. este. A szabadkai gazda
kör iinneni lakomája a Bárány-szálloda kis
termében.

Március 18 d. w. 3 érakor. A szabadkai 
általános takarékpénztár részvénytársaság 
kebelében megalakult kölcsönös segélyző 
szövetkezet közgyűlése, az iutézet helyi
ségében.

Március 19 d. e. 10 órakor, a Szent- 
Rókus ciiuii temetkezési egylet közg ülése 
a v. lt Hungária szálloda nagytermében.

Március 26. A szabadkai lóverseny-egy. 
let küzgyti ése.

Április 12. A szabadkai általános I par
tes ü ’et közgyűlése d. e. 9 órakor a Hun
gária épület nagytermében.

— F abinyi Ferenc kúriai ta 
nácselnök. Fővárosi híradás szerint 
legközelebb nagyobb változások vár 
hatók a felsőbb bíróságok körében. 
Fabinyi Ferenc a szegedi kir. Ítélő
tábla elnöke a kúrián üresedésben 
levő egyik tanácselnöki állásra van 
kiszemelve, az ő helyére pedig a 
tábla elnökéül Péchy Aurél kir. ítélő
táblái tanácselnök kinevezése van 
tervbe véve.

— A csendorség köréből. Bor- 
bás Béla szegedi m kir. II. csen- 
dőrkerületbeli főhadnagy-számvivő és 
Matéka János Vlí. csendőrkerületbeli 
főhadnagy számvivő kölcsönösen át
helyeztettek. Kocsis György hadnagy- 
számvivő a szegedi csendőrkerületi 
parancsnokságtol Kolozsvárra, Ma
gyar Gábor I. oszt. törzsőrmester 
pedig Szegedre, a II. csendőrkerület, 
törzséhez helyeztetett át.

— A kórházi alkalm azottak
fizetése. A helybeli közkórház alkal
mazottai, mint azt már hiriil adtuk, 
a városi tisztviselők fizetés javítása 
alkalmából, a kórházügyi bizottság 
elé terjesztett beadványukban felup- 
lotlák lizetes rendezésük elintézését. 
A kórhazü yi bizottság a kérelem 
tárgyalását a í hó 7 iki, szombati 
ülésre tűzte napirendre.

A sziniigyi szabályrendelet.
j A szabadkai szinügy tengeri kígyója, 
la szinügy i szabályrendelet ismét 
I leérkezett a belügyminisztériumtól, a. 
hol újabb módosításokat kívánnak 
rajta A miniszter legfőbb óhaja az, 
hogy a szinügyi bizottság elnöke a 
város polgármestere legyen és éppen 
ezért üdvös dolognak tartjuk, hogy 
bár hosszas huza vona után, a vidéki 
színészet legl'el-őbb fórumának óhaja 

i értelmében, a szabadkai szinüryi 
viszonyok kon-zolidálására, ez legyen 
a leghelyesebb megoldás. Közigazg' 
lásunk feje ugyan el van halmozva
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teendőkkel, de hisszük, hogy mégis 
mi g fogja hozni ama újabb áldozatot, 
hogy a szinügy élére állva, komoly 
tevékenységével rendbehozza szin- 
ügyünk viszás állapotát. Remélhető
leg most már a kisebb jelentőségű 
módosítások eszközlése után a leg
közelebbi közgyűlés elé fog terjesz
tetni a szinügyi szabályrendelet és 
a jövő színi idény kezdetén már 
érvényben leend.

— A katonai pálya m egkönnyí
tése. A honvédelmi miniszter leirat
ban értesítette a városi hatóságot, 
hogy a katonai iskolákba leendő 
felvétel végett a pályázók május 
25-ig adják be folyamodványukat. 
Ezzel kapcsolatban ligyelmeztet ama 
körülményre, hogy a következő 
tanévben már magyar és német lesz 
az előadási nyelv, miáltal a nem 
német ajkúak részére a katonai 
pálya lényegesen megkönnyítve lett. 
A leiratot most kiadják a községi 
elemi és a polgári fiú iskolák igaz
gatóságának, hogy a tanuló ifjúságot 
annak tartalmával körülményesebben 
megismertessék.

— H alálozások Vojnics Z. Mik
sa ma reggel Zobnatica-puszlán hir
telen elhunyt 77 éves korában. Az 
elhunytban dr. Vojnics Ferenc városi
1. aljegyző nagyatyját gyászolja. A 
halálesetről a család a következő 
gyászjelentést adta ki. Alulírottak 
szomorú szívvel jelentik atyjuknak, 
illetve nagyatyjuknak Vojnics Z. Mik
sának folyó hó 14-én reggel H óra 
kor Zobnatica pusztán élete 77-ik 
évében történt váratlan elhunytát. 
A boldogult hült teteme folyó hó ló
én délután 4 órakor fog az úgyne
vezett zentai temetőben örök nyu
galomra tétetni. Az engesztelő gyász- 
mise folyó hó lö-án délelőtt 10 óra
kor a Szt.-fiyörgyi plébánia templom
ban fog az Úrnak bemutattatok Sza
badkán, 1905. évi március hó 14-én. 
Béke hamvairal -  Zsótér Ilona f. hó 
12 én reggel hoszabb szenvedés után 
22 éves korában elhunyt. Temetése 
tegnap délután volt nagy részvét 
mellett.

— Szurkálás Reiiiitz-falván. A
szegedi-uti Reinitz-falván tegnap nagy 
verekedés volt, melynek áldozata 
Füleki István 42 éves cipész. Füleki- 
nek ugyanis rokonaival volt valame
lyes véleménykülönbsége, miből ki
folyólag összekaptak és a rokonok 
az ellenkező cipészt négy helyen 
megszűrték és fejét is beütötték. 
Súlyos sebeivel a mentők a közkór 
házba szállították.

— Anyakönyvi kirek. Halottak: 
Szabó Boldizsárné Horváth Mária 
54 éves, Temunov Ferenc 19 éves, 
Dulics József 1 hónapos, Patócska 
Jánosné 70 éves, Kopunov Miklós 
4 hónapos, Noll Mátyás 1 hónapos, 
Prokes Kálmán I hónapos, Tóth 
Teréz 0 éves, Héli Jakabné 07 éves. 
Eljegyzés: Vig Mátyás—Pék Verona.

— Mi a tüdökatharus £ Amikor 
a tuberkulózist gyogyithatlan beteg
ségnek tartották és a tuberkulózis 
diagnózisa egyenlő volt a halálos 
ítélettel, óvakodtak ezen szó emlí
tésétől és az enyhébben hangzó 
tüdőkatharust választották helyettesül 
Ma, amidőn a tuberkulózus gyógyit- 
hatása bizonyított tény, nem szüksé
ges már ily eszközhöz folyamodni. 
Ellenkezőleg, minél előbb konstatál- 
tatik az igazi diagnózis, annál biz
tosabban lehet ellensúlyozni a hatást. 
Mint kiváló jó szert a tuberkolózis 
ellen az orvosok a tiszta levegő- és 
légkurák mellett a >Sirolin«-t ajánl
ják. Ezen syrup, mely úgy a légkurák 
támogatásaként és mint önnalló 
gyógyhatású szer már számos beteg

nek gyógyulást, illetve enyhilést) 
hozott, már a legcsekélyebb tünetek 
neí veendő, annál is inkább mivel a1 
»Sirolin« egyszerű hurut- és légző
szervek katharusánál is előnyösen hat.

Innen onnan.
Egy fiatal asszonyka korholókig 

fordul a szakácsnéjához:
— Tegnap egy katonát láttam a 

konyhában igazán nem értem . . .
En sem. Bizonyosan a kulcs

lyukon nézett be nagysága.
** *

Lacikát múzeumba viszik, ahol 
sok a kitömött ragadozó. Az orosz 
Ián előtt Lacika szepegni kezd,

— Mit félsz attól az oroszlántól, 
hisz ki van tömve . . .

— Be hátha rosszul van kitömve, 
mondja Lacika könnyeit törül-

getve.
♦* *

Egy vidéki lap szerkesztője üzeni 
a következőket olvasóinak:

Többeknek: Az uj tizkoronásokról 
nem Írhatunk bírálatot. A kiadó cég, 
az osztrák-magyar bank, ugyanis 
olyan figyelmetlen volt, hogy elfelej
tett szerkesztőségünkbe tiszleletpél- 
dányok <t küldeni. A mikor ezt kon
statáljuk, mélységes megvetésünket 
tolmácsoljuk a figyelmetlenség miatt. 
Mindössze az a tudat vigasztal ben
nünket, hogy hátralékos előfizetőink 
meg fogják velünk ismertetni a szép 
nek mondott uj banknótákat.

Hogy a hátralékos előfizetők siet
tek-e eleget tenni a gyöngéd felszó
lításnak, azt nem sikerült megtud
nunk. Valószínű, hogy csak akkor 
fognak reagálni a ft Iszólitásra, ha 
majd újból megváltozik a tizkoronás 
bankjegy formája. Mert ilyenek az 
utófizetők.

SZÍNHÁZ.
Heti m űsor.

Szerdán: János vitéz (díszelő
adás).

Csütörtökön: János vitéz. 
Pénteken: New-York szépe, op.
Szombaton : Arany patkó.
Vasárn p d. u.: Aranylakodalom.

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

(újdonság.)

János vitéz, a gyönyörű zenéjíi operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
ÍJ ko ro ra , cimbalomra 3 korona. János 
vitéz teljes szövege 2 korona. — Herceg 
Ferenc*: A honszcrzu A modern irodalom 
legnépszerűbb szerzőjének e m unkája, úgy 
ii int minden eddigi műve, eseményekben 
gazdag és változatos, mely ajánlásra nem 
szorul. Ara 4 korona. Kaphatók Heinumn 
i/b  könyvkereskedésében. Vidékre bér

mentve küldetik.

T O K  V É N Y  K E Z E S .
Elm aradt bűnügyi főtárgyaló*.

l kir. törvényszék büntető tanácsa 
iára tűzte ki tárgyalásra a 24 
endbeli betöréses lopás bűntettével 
ádolt Nagy Barna József (Kánya) 
lünügyét, a ki már a vizsgálati 
Ogaágból is egy Ízben meg akart 
zökni. A főtárgyalást azonban el 
ellelt halasztani, mert Szerdahelyi 
iándor, a büntető tanács elnöke 
gyban fekvő beteg. A nagy liir- 
edtségü vádlottat, a ki hosszú időn 
t a délvidék réme volt, most Uj 
idókre fogják szállítani és az ottani 
ürvényszék előtt 30 rendbeli bün- 
sttéért fogják felelőségre vonni, 
tinen ismét visszakerül Szabadkára 
s a tárgyalás megtartása után 
fagyhecskerekre fogják továbbítani, 
hol szintén egész csomó bűnügy-

ben fog mint vádlott szerepelni. A 
mindössze körülbelül 90 rendbeli 
bűntett letárgyalása után összbünLe- 
tést fognak kiszabni a nagy slilü 
betörések hő éré.

T Á V I R A T O K
Titokzatos gyilkosság.

Magyar Kanizsa, márc. 14. A 
napokban Orosz-Bénes és Valkány 
torontálmegyei községi országúton 
egy ismeretlen férfi holttestéi tal- 
lálták. A vizsgálat gyilkosságot álla
pított meg.

Együtt a halálba.
Trencsén. márc 14. Ú-Beszterce 

községben Kern erdészgyakornok és 
Bescheidner főerdész Róza nevű 
szép és müveit leánya strychninnel 
mégmérgezték magukat. Szörnyet 
haltak.

Óriási pestis-járvány.
Budapest, március 14. Londonból 

jelentik: A Reuter-ügynökség valpa 
raizói jelentése szerint Port-lsaguá- 
ban (Tarapacca kerület fekélyes 
pestis keletkezett. Hir szerint százá
val hullanak el az emberek és egész 
városok néptelenednek el.
Töm eges politikai gy ilk os

ságok Törökországban.
Berlin, márc. 14. Konstantiná

polyi hírek azt újságolják, hogy a 
Yildiz-ben óriási a rémület, mert 
egész sereg előkelőség megszökött. 
A rémület tényleg nagy, de -  mint 
ide jeienLlk, nem az'rt, mert néhány 
nr eltűnt, hiszen a hiszen a Fényes 
kapu intézősége megmondhatná, hogy 
a megfojtott urakat az Arany-szarv 
melyik részén tüntették el a ten
gerbe, hanem azért, mert ezek az 
urak egy nagykiterjedésü összees
küvésnek voltak részesei és vezetői, 
ez az összeesküvés pedig palotafora- 
dahnat és detronizálást tervezett a mi 
persze a szultán életébe került volna 
A portánál most óriási a sürgés-for
gás és valószínű, hogy a tegnapi el 
tűnéseket még mások is fogják kö
vetni.

REGÉNY CSARNOK.

8
— Ismered megállapodásunkat, 

szólalt meg a nő rövid pihenés után 
ajkán az előbbi gúnyos mosolylyal. 
E beszélgetésünk célja az, hogy erre 
figyelmeztesselek

— Azt hiszem, erre holnap is lett 
volna időd, válaszolt az ülnök.

Tahin nem tartasz annyira 
szívtelennek, beszélt Sternfeldné mo
solyogva, hogy a vőlegéi yt lakodat 
mának estéjén zavarjam, ha nincs 
fontos ok, ami ezen időrablást menti.

— Beszéljen hit, szólt az ülnök 
megadással.

— Ismered a helyzetemet, kezdé 
Sternfeldné. kényelmesen dőlve hátra 
a karosszékben Az egész világ meg
mérhetetlen gazdagnak tart, a hite
lem határtalan. Tudod, hogy ez a 
fény, ez a pompa, ame y környez 
csak külsőség, látszat. Ismered az 
okot, miért lakom ebben a házban, 
mért tartom ezt a szolgasereget. I 
Wittgenstein milliomos szeret, jogos ’ 
reményeim vannak, hogy . . .

— Hát menjen férjhez Wittgenstein- 
hez, szólt közbe gúnyosan az ülnök.

— Most nincs ideje a tréfának, 
folytatta Sternfeldné, s a szemeiben 
harag villáinlott. Remélem, hogy

megjegyzésed, csak rosszkor alkal
mazott tréfa volt, mert hiszen isme
red az okokat, mért utasítottam 
vissza egész mostariig Wittgenstein 
ur ajánlatait, jobban mondva mért 
nem adtam neki kötelező választ. 
Amíg ő él, addig nem szabad férj
hez mennem, amig él, addig ehhez 
a nyomorult éleihez vagyok bilin
cselve, amely csak látszat. Be az a 
koldus nem fog élni, beszélt fenye
gető hangon a szép asszony és arca 
vörös lett a felindulástól, szemeiből 
a gyűlölet villámai cikáztak, nem 
nyugszom addig, inig nem aka
dok tartózkodási helyére, s akkor 
majd találok módot és eszközöket’ 
hogy akaratom rabszolgájává tegyen.

Izgatottan járt kelt a szobában, 
hogy elvesztett nyugalmát vissza
nyerje. Az ülnökön, amint nézte, a 
félelem, egy neme az undornak vett 
erőt.

— Végezzünk, szólalt meg: távol
létünk feltűnhetnék a társaságnak.

Sternfeldné visszanyerte a nyu
galmát.

—- Igen végezzünk, szólt leülve és 
átható pillantást vetve unokaöcs- 
csére. Tudod, nagyon a szivemen 
viseltem, hogy ezt az egyességet, 
melyet ma kötsz, létesítsem. Elég 
fáradtságomba került ezt a gazdag, 
nemes örökösnőt rábírni, hogy a 
polgári származású, fizetéstelen ül
nökhöz menjen feleségül.

— Köszön un a fáradozásait, fe
lelte komoran az ülnök, de amint 
tudja, ez az egyesség ellenkezik 
érzelmeimmel s csak az ön sürge
téseinek engedtem.

— Tudom, mosolygott Sternfeldné, 
de nekem, a te nagynéuédnek tud
nom kellett, mi válik a te javadra. 
Szegény voltál, akár csak én, s ala
pos okaid voltak helyzeteden változ
tatni. Volt egy váltód, amelyről azt 
beszélték . . .

Az ülnök felugrott.
— . . . hogy hamisított, folytatta 

nyugodtan Sternfeldné, és én, a te 
nagynénéd megmentettelek a (egy
háztól, áldozatok árán váltva be ezt 
a váltót.

(Folyt, köv.)

Felelős HzerkeNztö : 
D U G O V I C H  i M K E.

Lap talaj (Ionosok : A Z  A L A P I T O k 
Szerkesztőségi es kiadóhivatali

telefon szám: 62.

N yilttér.*)
N yilatkozat.

Félreértés elkerülése céljából szük
ségesnek tartjuk közzétenni, hogy 
testvérünk és rokonunk Berkes Ist
ván in. kir. honvédszázados törzs- 
tisztisztjel It temetése alkalmával a 
katonai zene az elhunyt végakarata 
folytán mellőztetett.

A gyászoló család.
K rovat alattiakéit nain felelős a Szerk
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A KATONA-féie Növényesszencia- 
Fluid egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK.

Páratlan !! Nélkülözhetetlen ! !
Tessék egy próbát tenni, s m indenki 
meg fog győződni az egyedllli valódi, 
s évek óta forgalom ban levő KATONA- 
féle jó  illa tú , igazi N övénjessencia- 
r iu id ró , „ K . A.u védjegygyei, an- 
— uak gyógyerejéről és ha tásáró l. -

Valódi KATONA-féie

„k. A.“ Növényesszencia-
egyetlen m agyar család- 

■ 11101 luii sem szabadna  hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár »k oly olcsón vannak szabva, 

mi zerint
1 próba-üveg 20 kr. 40 liilér.
12 üveg 4 kor. póstadiijal < gyütt.

KATONA-féie Növény esszencia-FI üld 
teljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyú 1 ingágban
KATONA-féie Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a gyomor- és hasg rcsöt, 
gyuinorrendetlenségnek minden nemét.
KATONA-féie Növényesszeneia-Flnid
kitűnő szer savanyú felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és áju’ást.
KATONA-féie Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a szivszorulást, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kólika mellfáj dalom, tü- 
dőbántalmak és vérszegénység e l'en . 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, Így a testi 
erő fokozódását., a test súlyának nö
vekedését idézi eió, az egész Ideg- 
rendszeri megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve van ’. ! Mint 
külszer „KATONA-féie Fluid46 i éven 
ismeretes, igazán népsz-rü házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fényesen bizonyult 
koszvénynél, csuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran aján - 
ható! — — — Utasítás mellékelve! 
Minden n egrendelés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
V i l i .  kör Csernovics-utca.

B udapesten: Török Jó z se f  gyógyszer- 
tára, K irály-utca.

Megvételre
=  k e r e s e k

egy nagyobb kiterjedésű

sző lő -te lep et
épülettel vagy anélkül, lehetőleg a 
városhoz közel, esetleg a szegedi utón. 

Cim a kiadóhivatalban.

PílliCNOll
e g y  s z é p  k é n y e l m e s

v illa  e la d ó
Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
A központi választmány által az 

1906. évre érvénynyel bírandó vá
lasztói névjegyzék kiigazítására ki
küldött összeíró küldöttségek folyo 
évi máreius hó 20-án a városi adó
hivatalban megkezdik működésüket.

Az 1871, évi XXXIII. t.-c. 36. §-a 
alapján mindenkinek joga van válasz
tói jogosultságát ezen összeíró kül
döttségek előtt március hó 2(j-tól

ugyanezen hónap 25-ig bezárólag 
szóbelileg avagy írásban igazolni.

A választói jog bizonyítékai a fent 
idézett törvénycikk 14. és 15. §§ ai 
szei int:

Az adóinennyiségére nézve az adó
könyv, adóhivatali bizonyítvány, adó
főkönyvi kivonat;

A föld és ház tulajdonjogára nézve 
kétség esetén a telekkönyvi kivonat; 
a földmennyiségére névé földadó te
lekkönyvi (catasteri) kivonat;

Közbirtokossági közös birtoklásnál 
a közös birtokban vagy jövedelemben 
való részesülés egyéni arányára nézve 
közokirat, vagy oly közbirtokossági 
jegyzőkönyv, mely már a közös jö
vedelem felosztása alapjául szolgált.

A nem telekkönyvi tulajdonosnak 
a választói jog megadatik, ha kimu
latja:

a) hogy az ingatlannak birtokában 
van;

b) hogy azon ingatlan tulajdona 
örökösödési jogon vagy jogügylet 
alapján, avagy közbejött birtokren
dezés folytán őt illeti;

C) hogy vagy az örökösödési eljá
rás, folyamatban van, vagy pedig ha 
nincs, az örökösödés, illetőleg a tu
lajdon átruházását tárgyazó jogügy
let a jogilleték kiszabása végett be
jelentetett;

d) hogy azon ingatlan után járó 
adót az igénylő fizeti, vagy az más 
által de helyette fizettetik.

Ezen esetekben is azonban csak 
akkor illeti az igénylőt a választói 
jog, ha azon személy, kinek tulaj
donjoga a telekkönyvbe be van ve
zetve, a választói jogot ugyanazon 
ingatlan alapján igénybe nem veszi.

Minden választó lakhelye után lesz 
felvéve a választói névjegyzékbe. Ha
azonban azon ingatlan birtok, keres- j |^nc1 1 1 *  * • a Ikedelmi, — gyár, — vagy ipartelep, 
melyre valaki választói jogosultságát 
alapítja, más községben, vagy más 
választó kerületben fekszik, az össze
író küldöttség elölt akár írásban akár 
szóban kifejezett kivánatára azon 
választó kerületbe vagy körbe át fog i 
helyeztetni. i

Szabadkán, 1905. évi mác. lió 11 
Mucsy György s. k.

az I. összeíró küldöttség elnöke
llaverda Mátyás s. k.

a II. összeíró küldöttség elnöke.

Magyar király i államvasutak Budadapcst 
_______ iobbpnrti Ihletvezctőség.

4769/90.5. szám.

Pályázati hirdetmény.*)
A szabadkai állomáson létesítendő 

gép- és kazánház, valamint egy G'O 
méter belső átmérőjű és 5 0 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 kazápház 
terve, továbbá az ajánlati minta, a ültetés alá adandó földek után járó

| pályázati feltételek, az ajánlati költ
ségszámítás, nemkülönben az építési 
szerződés tervezete az alólirolt üzlet
vezetőség pályafentartási és építési 
osztályának Külső-kerepesi úti ház
csoport) hivatalos helyiségében, avagy 
szabadkai osztálymérnökségünknél a 
hivatalos órák alatt megszerezhetők.

Jogérvényes és kellőleg bélyegzett 
ajánlatok legkésőbb 190ó.évi. március 
hó 28-án déh 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 lét esi lésére."

Bánatpénz fejében legkésőbb L90ó.
Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

évi március hó 27-iy déli 12 óráig 
1200 korona, azaz egyezer és két
száz korona készpénzben, vagy állatni 
letétekre alkalmas értékpapírokban 
gyüjtőpénztárunkban (Külső-kerepest 
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 között a szabad vá: 
lasztási jogot magunknak fentarljuk.

Budapest, 1905. március H.
Az üzletvezetöség.

Utánnyomás nem dijaztatik.

4873 905 szám.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége tulajdonához tartozó aláb
bi ugarföldek i 1105/1 9( ti. gazdasági 
évre alább megjelölt időben és he
lyen őszi vetés alá haszonbérbe fog
nak adatni u. in.:
F. évi március hó ló —16 én reggeli 

9 órakor a helyszínén-.
1. Bajmok kaponyai I. nyomás 

24r2W|/ |(;„o hold (2 és fél holdanként 
kukoricaültetés alá.)
/•’. évi március hó 28 án reggeli 9 

órakor a helyszínén'.
2. Tompa katonai III. ny. ugarföld

F évi március hó 29 én i egyeli 9 
órakor a helyszínén-.

3. Tompa kelebiai I. ny. ugazföld
95'/2 lánc.
F. évi március hó 30 án reggeli 9 

órakor a helyszínén-.
4. Tompa közötti I. ny. 117 '--’"/yono 

lánc.
Ajj évi ápiilis hó 1 én reggeli 9 órák

kor a helyszínén.
5. Szegedi fasor inelleti IV. ny. 

ugarföld (1 — 1 láncos parcellákban)
I 8 lfioo/2ono lánc.
F. éri április hó 2 án reggeli 9 órák

kor gaztl. ügyosztályában.
6. Nagyfényi Hl. nyomás ugarföld 

8” ««/20oo lánc.
F. évi április hó 3., 4. és óén reg 

yeli 9 órakor a helyszínén.
7. Csanlavéri uradalmi III. nyomás 

ugarföld 748r,sl l({00 hold.
F, évi április hó 8 án reggeli, 9 

órakor a helyszínén 
8 Bajmok kaponyai II. ny. ugar

föld 31 12,!7 1GOo hold.
F  évi április hó 12, 13, 14. és 
ló  én reggeli 9 ómkor a helyszínén.

9. Bajmok urradalmi III nyomású 
ugarföld 10 2 2200/ )<;„<) hold.

Megjegyeztetik, hogy a kukorica

haszonbér — az árverés alkalmával 
azonnal, az ugarföldek után járó 
haszonbérből az árverés leütése al 
kalmával lánconként illetve holdan
ként csak Itt korona fizetendő, 
amely összeg folyó évi szeptember 
hó I ig a haszonbéri össze fele ré
széig kiegyenlítendő, inig a fennma
radt másik fele rész haszonbér fo 
lyó évi december hó I 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.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag bellikből S  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

16 ill hasáb nyárfa "ys líes " “
ben együttesen eladó. Öle G frt 50 kr. 
Cim a kiadóban.

Ttlzmeutes pénzszekrény,
2-ős számú, eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Lakás változás.
szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

.lú ajánlkozik házhoz, há-
,<H 7 55011 kívül «'s elvállal k á 

véházit és vendéglóit. Baláné, Kossuth-u. 
Dominusz ház, házmester! lakás.

kiiny vetésben ^ “2
A jánlatok „könyvelő-1 jelige alatt a kiadó- 
hivatalba küldendők.

Iliül VB Takásom at változtatta r, kérném, 
IM vIJIl lehetséges volna-e a személyes 
megismerkedés mert a kívánság gyötör. 
Válaszát kérem diskréció melleit B b. 
jelige a la tt a kiadóba küldeni.

A I l l i k  V á l j  II III Könyv-, napir-, zenemű i l  U ltik  t(I  l u l l l .  kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gyninasintnmal 
szemben. Az Antikvárium ba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának havi 30 kr a dija. Cigare ta papír 
100 d rb -o s  dobozokban csak 9 kr., legti- 
i omabb csak 11 kr. H asznált könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, enilék- 
köny ek. képes könyvek, imakönyvek stb. 
Bám ulatos olcsón lehet venni az Ántivárim- 
ban Szabadkán.

X flu l p ir o ; Józsi

w  eladd - w
Lakást keresek

azonnali beköltözködésrc

l szoba, konyha és kamrával
Cim a kiadóhivatalban.

Saját termésű és készítésű több 
ezer darab fai.yelü

cirokseprö
(olasz cirok)

Ugyanott elsőrendű ludasi nád 
nagyban és kicsinyben kapható 
VI. kör, Lajos-utca 590. szám

í

2 0 0  hcljtá
bácsalm ási szö lőtelepeinen

termelt kitűnő minőségűvegyes faju 4 — 5 éven
ff hér aszta li bar

e lad ó .
M a rtin o v iea  B é la

Szabadka, Széchenyi-tér 101




