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Március idusa.
Felhős ég alatt, szitáló esőben, 

hűvös levegőben, de ünnepies 
hangulatban ülték meg Magyar- 
országon március 15-dikének 
emlékezetét. A kedvezőtlen idő
ben külsőleg csak a köz- és 
inagánépületekröl lengő zászlók 
hirdették az ünnepélyt, de a 
lelkek ünnepeltek tán forróbb
érzelmekkel, mint bármikor. Ha ott él azoknak a szivében, mint lei- 
nem is törhették át a nap rne- kesitő eszmény, kik azt hallottá <. 
legitö sugarai a felhőket, a lelkek A hazafias lelkesedés több nemes
napja, — a szabadságszeretet 
hevített.

Tegnap délután megkezdték 
már az ünneplést, mely este 
tágabb körben folytatódott, s a 
mai nap már a társadalom ösz- 
szeségének ünnepe volt.

Az iskolás gyermekektől kezd
ve a sir szélén álló aggig, ün
nepelt mindenki, s talán ebben 
az ünneplésben elült a gyűlölet, 
melyet magyar magyar ellen 
szított már hónapok óta, mert 
őszintén merte vallani, hogy a 
márciusi eszmék diadalra jutta
tásának általa elképzelt eszközei 
amazokétól elütnek.

a u u i ,  kozta Blau Géza drnak következőA lelkek egybeolvadasa volt bószéJ(,: ütvenbétévvele2elöltebber]
az időtájban édes hazánk egére még 
komor sötétség borúit, de virradóra

ez az ünneplés, mért ne lehetne 
örök ez az ünnep a hazaszere
tetben, melynek megnyilatkozása mintegy varázsszóra kiderült az ég
százféle, s amelynek az árt leg
jobban, aki a megnyilatkozás 
módját meg akarná szabni, s 
aki igy urává akarna lenni a 
haza, a szabadságszeretetnek.

De bölcselkedéssel nem emel
hetjük ki a mai ünneplést. Aki 
nem érti meg az ünneplésből 
az igazságokat, vagy aki nem 
akarja megérteni, az lehet jó
akarója- a szabadságszeretetnek, 
de lehet, hogy zsarnokot akar 
kovácsolni ebből az érzelemből. 
Ezen pedig maga ez az érzelem 
boszulja meg magát.

Az ünneplésekről szóló tudó
sításunkat közöljük a követke
zőkben :

A gazdakörben.
Régi tradíciójukhoz méltóan ke

gyelettel ünnepelte meg a szabadkai 
Gazdakör is a magyar szabadság 
újjászületésének szent emlékét. A 
Bárány- szállodának kisebbik étterme

zsúfolva volt társadalmunknak és 
közéletünknek előkelő polgáraival. 
A diszbeszédet Simrnk Béla hittanár 
tartotta, gyönyörű beszéde valóban 
illatos áldozat volt a magyar hazali- 
ság i-zent oltárán. Forró hazaszere
tettel és papi ihlettel hirdette a 
magyar haza iránt minden hazafiai 
szívben táplálandó érzéseket. Hatal
mas erővel vázolta a magyar március 
idusának történelmet alkotó esemé
nyeit. E remek beszéd bizonyára 
nem tévesztette el hatását, sokáig

hangú felköszön.őt váltott ki a je
lenlevők szivéből. Dr. Janiga János 
a költők emlékére köszöntött,a kik 
vérüket hullatták a magyar szabad
ságért, dr. Bódog ügyvéd
a napjainkban szükséges nemzeti 
összetartásra buzdított, Lukácsy Ist
ván pedig felköszöntötte a magyar 
és bunyevác testvériséget,jamely amily 
megindító módon nyilatkozott meg 
a magyar szabadságért vívott szent 
harcokban, ép oly szükséges a ma
gyar haza jövő boldogságának föl- 
virágoztatásához is. A lelkes hangulat 
késő éjjeli órákig együtt tartotta 
március idusát ünneplőket.

A kereskedő ifjak 
társulatában.

A társulat helyiségei megteltek az 
ünneplőkkel. A lelkes hangulatot fo-

boltozat, kigyuitak a csillagok milli 
árdjai és az egész láthatárt fénv- 
özönnel árasztották el, melegítő szik
rái pazar fénnyel — szóródtak le 
Magyarhon földére és lángbaboritották 
az egész nemzetet, az álombame- 
rültek mintegy villanyos ütésre fe,- 
riadtak letargiájukból és a maroknyi 
nép szivében csodás bátorság és 
rajongó lelkesedés rügyei fakadtak.

Kibontotta leigazolt nemzetünk a 
szabadság büszke lobogóját és hor
dozta diadalról diadalra véres harcok 
között, fáradtságot és csüggedést nem 
ismerve oly hősiesen, annyi önfel
áldozással, amennyit a világtörténet 
lapjai sehol fel nem mutathatnak 

És a többi nemzetek rokonszeuvvel 
kisérték szabadságharcunk minden 
mozzanatát, elragadtatással dicsőítet
ték az emberfölötti vitézség és ki
tartás vívmányait, kalapot emeltek 
bölcs kormányzatunk és hősi fegyver
tényeink előtt, de a magyar nemzet 
küzdelmeit összelőni karokkal szem
lélték, élet-halál harcában magára 
hagyták, és bár ennek sorsát még 
belső ellenségek is roncsolták, tép- 
desték, csak idegen nép vad bordái

tudták a maroknyi nép küzdelmét 
elfojtani. ‘

Ez a maroknyi nép lelkesítve a 
szabadság éltető vágyától egyik dia
dalt, aratta a másik után, belevitte 
küzdelmébe kormányzóinak bölcses
ségét, tábornokainak csodás vitézsé
gét, közkatonáink halálmegvető lel
kesedését, népének égő szabadság-i 
szomját, asszonyainak és leányainak 
önfeláldozó munkáját, minden kin 
csét, minden erejét.

És március idusának puszta föl- 
emütése is minden magyar ember 
arcába a büszkeség és lelkesedés 
pírját szökkenti, mert hiszen ezen a 
napon pirkadt ki a szabadság haj
nala, ezen a napon nyíltak meg az 
ártatlanul szenvedők börtönei, a ne
héz, penészes levegői mindenütt tiszta 
harmatos légáram váltotta fel.

Dicső és örökemlékü nap ez nem
zetünk történetében, ünnepük ezt 
mindenütt, ahol csak egy magyar 
szív dobog, mint a magyar szabad
ság hajnalhasadását, mint a magyar 
becsület oltárképét, mint a magyar 
vitézség koronáját. I

Jusson eszünkbe uékünk is az a 
sok nagynevű és névtelen hős, kik 
a mi szabadságunkért ontották vérü
ket, akik martyrhalallal lehelték ki 
nemes lelkűket, mely csak a szabad
ságért tudott élni és azért is kellett 
meghalnia; ne feledjük soha, hogy 
március 15-ike az a nap, melyen a 
magyar szabadság apostolai a küzdő
téren megjelenve nemzetünket leg
szentebb jogaiért, a szabadság, egyen
lőség és testvériség Szentháromsá
gáért kardot rántani megtanították; 
ne felejtsük soha, hogy ez a Szent- 
háromság erősebb és hatalmasabb, 
mint a világ bármely hármasszövet- 
sége, mert hiszen most a békesség 
kies és csendes hajlékaiban, a meg 
nyugvás olajfáinak árnyában is már
cius lő-ikének áldásait élvezzük, 
ennek a napnak melegénél sütkére
zünk, azok a jogok és szabadságok, 
melyekkel e pillanatban körül va
gyunk sáncolva, ’ 848 március 15-iké- 
nek méhében foganakt meg, március 
idusa lehullasztá a rabbilincseket a 
nemzet lábáról, föltárta a szabadság
nak soká zárva tartott kapuját, és 
ezen át friss, éltető levegő áradt szét 
az egész hazában, és ennek a bal
zsamos, tiszta levegőnek fuvallatá
ból fakadtak ki mostani szabadsá
gunknak, boldogulásunknak összes 
virágai.

Hiábavaló, t. hölgyeim és uraim, 
minden ellenáramlat, minden ellen
szegülő törekvés; helytelen jelzik 
vérvörös betűkkel április ll-dikét, 
a nemzet szivébe más ünnepnapot, 
mint március ló-ét becsempészni 
nem lehet; csak ez íz egyetlen nap 
az, melynek emléke minden magyar

ember szivét megdobogta ja, ezt a 
napot, ünnepelni fogjuk örökkön 
örökké, mert ezt a napot melyen a 
szabadság széni oltár! üze először 
gyuladt ki, a nemzet szivéből semmi
féle hatalom ki nem tépheti.

E pillanatban is az országnak min
den pontján, palotákban és kunyhók
ban s külföldön is népünk lelkese
déstől csillogó szemekkel és a jelenlegi 
politikai viszonyok között, kettőzött 
elragadtatással üli meg a nagy nap 
emlékezetét. Lehet, hogy szebben, 
külső fényben pompázóbban, mint 
itt e szerény körben, de nagyobb 
lelkesedéssel és hazafiasabb érzéssel 
másutt se hangzik el az a kívánság, 
amely az én ajkaimra tóiul, de e 
percben százezrek ajkán visszhang
zik, hogy a kit e szent napon minden 
más hazafias alkalomtól < ltérőleg az 
első felköszöntő illet meg: örökké 
éljen a magyar szabadság!

A mai ünneplés.
Háromszinü zászlók hirdették a 

középületekről március idusának 
ünnepét, amelynek első hazafias szer
tartása a szent-Teréz templomban 
folyt le. A temlom hajói megtellek 
az ünneplő hazafiakkal. Testületileg 
jelent meg a városi tisztviselői kar, 
a törvényszék bírói és uivatalnoki 
kara, az államhivatalnokok. A hála
adó istentiszteleten Matnusich Félix 
kanonok-plébános celebrált.

Az istentisztelet után az ünneplő 
közönség a Hungária-épület nagy
termébe vonult, ahol inár sokan 
voltak olyanok, akik a templomba 
nem fértek.

Itt az ünnepély programmszeriileg 
folyt le. Minden egyes szónok, min
den-egyes szavaló fokozta a lelke
sedést a szivekben s harsogó éljen 
kisérte a befejező szavakat.

Az ipartestületi dalárda nyitotta 
meg az ünneplés sorrendjét, majd 
Varga Károly országgyűlési kép
viselő mondta el megnyitó beszédét. 
Utánna Zsulyevics Antal mondott 
ünnepi beszédet, majd Ács Jenő dr. 
szavalta lelkesedéssel Ábrányi Emii 
költeményét, Március ló-dikét. A 
sorrendet az ipartestületi dalárda 
éneke zárta be.

z izraelita  templomban.
Ugyanezen időben Istentisztelet 

volt az izraelita templomban is, ahol 
Singer Bernát dr. főrabbi emelte ki 
a nagy nap jelentőségét.

A tanintézetekben.
A szabadkai főgimnázium önképző

köre diszülést tartott. A lelkesítőén 
tanulságos megnyitó beszédet Kosz
tolányi Árpád főgiranáziun.i igazgató 
mondta el. Ezután az ünneplés a 
következő programmal folyt ie:

Nemzeti dal. Szavalta Mándoki M. 
7.o. t. Emlékezés 1848. márc. lö-re

la k á s  h ird e té s
a Bácsmegyci Jhplhan.
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Alkalmi beszéd, tartotta Szokola L. í
8. o. t. Erős hit. Irta Ábrányi E., 
szavalta Mamuzsich M. 7. o. t. 
1848. márc. 15 e. Felolvasás, tartja 
Streliczky D. 7. o. t. Mit teremtett 
1848? Előadja Stolte L. 7. o. t.

A Széchényi-téri elem i 
iskolában.

Kedves bájos dologról értesít tu
dósítónk. A zsenge kor virágjait az 
elemi népiskolák fiatal sziveit is meg
érintette a márciusi tavaszi szellő. 
Gyönyörű szép programinot állított 
össze a Széchényi téri népiskolai 
tantestület, amelyet nem lehetett 
megindulus nélkül végighallgatni. Pa
lotai Bódog igazgató-tanító lelkes, 
szép beszédje után következtek a 
magyar hazafias költészet legszebb 
gyöngyeinek előadása. Azután meg
lepő finomsággal csendültek fel Put- 
kay István tanító vezetése alatt a 
honfiúi dalok. Szűcs József tanító 
egy kedves színdarabot is adatott 
elő növendékei által, amely darab
nak alapgondolata a magyar nemzeti 
trikolor felmagasztalása volt. Hálás 
tapssal jutalmazta meg a hallgatóság 
a tanítói kar fáradhatlan buzgóságát 
és az apró szereplőknek kedves elő
adását. Sok ily ünnepséget szeret
nénk látni, különösen a szt. Györgyi 
és szt. Rókusi elemi iskolákban. A 
hogy itt lehet megtartani, ép úgy 
lehet ott kinn is e szép ünnepséget 
produkálni, csak lelkesülő szív kell 
hozzá.

A politikai helyzet.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 15.

Addig, a mig a király újabban 
nem hívja meg politikusaink vala
melyikét, fordulat a politikában netn 
várható. De maga a meghívás sem 
jelenti, hogy a fordulat közvetlen 
küszöbön van és helyesen Ítélik meg 
a helyzetet azok a politikusok, akik 
a felségtől jövet azt hajtogatják, hogy 
a válság hosszú tartamú lesz.

A válság hosszú elhúzódását jobbról 
is, balról is aggályosnak vélik, de 
tisztán belügyi szempontból, azon az 
alapon, hogy ex-lexben vagyunk és 
az adók nem abban a mértékben 
folynak be, mint az ez előtt való 
ex-lex idejében és igy fokozódott 
mértékben kell majd a készpénz- 
készletekhez nyúlni, ha azt nem akar
juk hogy az államgépezet funkcióját 
felmondja.

Hogy persze ez a válság mikor 
éri el tetőfokát, ahhoz hozzávetőle
gesen sem lehet hozzászólni; vannak, 
akik azt állítják, hogy mindaddig, 
amíg az ujoncbshivás dolga az el
intézést nem sürgeti, ami majd szept 
ember végén következik be. ha pe
dig a szövetkezett baloldal most 
április 4-én, amikor a képviselőház 
ülést tart, a válság körül nagyobb 
vitát szinkékozik indítani, abban a 
pillanatban királyi leirattal elnapol
ják a Házat és mindaddig nem is 
nyílik meg, amig a kedélyek le nem 
csillapultak.

Akármerre tekintünk, a helyzet 
vigasztalan és jobb mód ez idő sze
rint ezzel az alakulattal szemben, 
mint a küzdelem, nincsen.

Neszlényi püspök meghalt.
— Saját tudósítónktól. —

Szatmár, márc. 15.
Meszlényi Gyula püspök tegnap 

este féltiz órakor meghalt. Közvet
lenül azután, hogy a pápa áldása 
Rómából táviratban megérkezett. A 
nagyerejü főpap halála könnyű volt. 
Eszméletét mar tegnap elvesztette, 
miután Hippieh István jezsuita-főnOK 
ellátta őt a halotti szentségekkel. 
Utolsó perceiben rokonsága továbbá 
Erdélyi Miksa, Göbel és Vajai orvo
sok állottak a haldokló ágyánál.

Ma reggti már az ország minden 
részéből mintegy 300 részvéttávirat 
érkezett. Az udvari papság külön 
táviratban tndatta a püspök halál
hírét a Vatikánnal és a kabinetiro
dával. A püspöknek az volt az utolsó 
kívánsága, hogy ne helyezzenek ko
porsójára koszorút, de ha mégis 
küldenének koszorút, az csak élő 
virágból legyen, ne pedig művirág, 
Holttestét nem a székesegyházban, 
hanem a temetői kápolna kriptájá 
ban temetik el. A szatmári káptalan 
ma értekezletet tartott, melyen el
határozták, hogy a gyászszertartás 
végzésére Bubics püspököt és Vaszary 
Kolos prímást kérik fel.

Ma délelőtt bontották föl az elhunyt 
főpásztor végrendeletét, mely szerint 
általános örököséül az egyházmegyét 
jelöli meg, továbbá több mint cyy 
millió koronát hagyott a 'szatmári 
jótékony intézeteknek.

A főpap holtestét felboncolják. 
Pertik Ottó dr. egyetemi tanár e 
célból Szatmárra utazott. A holttestei 
a székesegyházban fogják felravata
lozni, ahová a közönséget szombaton 
bocsájtják be.

Me zlényi Gyula, szatmári püspök 
született Velencén, 1832. január 22 én 
jómódú közbirtokos szülőktől. Elemi 
és középiskoláit Pécsett és Székes- 
fehérvárt, teológiai tanulmányait pe
dig a bécsi Pázmány intézetben vé
gezte. Pappá szenteltetett I854juiius 
27-én, mint a nagyszombati konvik- 
tus tanulmányi felügyelője és főgim
náziumi tanár, Scitovszky primás 
által. 1857-ben a primási udvarba 
került, honnan 1886 február 10-én 
a komáromi plébániát nyerte el. 
Innentől gyorsan emelkedett. 1869. 
junius 12. .szt. Mórról nevezett apát, 
1881. november 6. esztergomi kano
nok és papneveldéi rektor, 1887 ok
tóber 17. szatmári püspök.

Mint püspök egyébiránt visszavo
nultan élt s a napi politikába csak 
akkor avatkozott, mikor főpásztori 
kötelességei ezt múlhatatlanul meg
kívánták. Meszlényi az irodalomnak 
bőkezű mecénása volt, sőt maga is 
irt néhány kisebb munkát.

háború.
B erlin , márc. 15.

Pétervárról érkezett hírek szerint 
az orosz mérvadó köröket a rnuk- 
deni óriási vereség alig érintette. 
Egy orosz diplomata szerint, aki leg
erősebben van exponálva, miután 
eleitől fogva a háború párthoz tar
tozott, Oroszország le van sújtva, de 
megtörve nincs. Egy uj hadseregei 
teremteni oly módon, hogy a stra 
tégiai követelményeknek megfeleljen, 
nehézségekbe ütközik ugyan, de tá
volról sem lehetetlen. Csak néhány 
hónap kérdése az egész. Arra a kér 
désre, hogy Garszkoje Szelóban már 
hoztak-e erre vonatkozó határozatot,

9

pozitív választ nein adott. Éppen 
olyan kevéssé fejezheti most be 
Oroszország a mukdeni vereség után 
a háborút, mint ahogyan nem fejez

hette be Németország a háborút 
mindjárt közvetlenül a szedáni ka
tasztrófa után. Minden valószínűség 
tehát amellett szól, hogy a háborút 
Oroszország folytatni fogja.

Tokió, márc. 15.
A mukdeni csata részleteiről a 

következő jelentések érkeztek a harc 
térről- A japánok a foglyul ejtett 
oroszokat Sahopuban és- Fengtaizu 
ban hagyták Oku hadseregénél. Éjfél 
felé egy ^dandár hóviharban kérész 
tűi vágta magit Sahopuhoz közel az 
ellenség hadállásához. A Saho hal 
partján kitartó, re-.fenetes csata fej
lődött ki. Az oroszok kétségbeesett 
ellentállása után a .,apán tüzérségnek 
sikerült hajnalban elfoglalnia az 
orosz pozíciókat. Egész gyalogos 
osztályok semmisültek meg, Kétszáz 
ember egyszerre esett el. Irtózatos 
ökölharc fejlődött ki. A szuronyharc 
közben az ellenséges katonák való
sággal ökölre mentők, mialatt négy
száz ember halt meg. Végül az oro 
szók megfutamodtak. Ezen a helyen 
összesen 1500 ember halt meg. Az 
oroszok kísérletet tettek arra, hogy 
a japánok állal elfoglalt pozíciókat 
visszavegyék, de nagy veszteségek
kel visszaverték őket.

London, márc. 15.
A „Daily Telegraph jelenti Tokió

ból 13-áról: Az orosz foglyok között 
akik nyugatra adták meg magukat 
van a 16. hadtest legénysége is. 
Azok, akik a szomszédságból elme
nekültek, nagy hadoszlopot alkottak 
és a midőn Hókánál megtámadták 
őket, fehér zászlót lobogtattak. Kínai 
házakban még sok orosz rejtőzik. 
Az hírlik, hogy Bilderling tábornok 
elesett.

London, márc. 15
A „Daily Ghronicle-“nek jelentik 

Washingtonból, hogy az amerikai 
nagykövet kijelentette, hogy Vilmos 
német császár hajlandó a háború 
dolgában a közvetítés munkájára. A 
csász r azzal indokolja ezt a haj 
landóságát, hogy a mukdeni csata 
után is nagyban fenyegeti a sárga 
veszedelem.

London, márc 15.
Tienling megszállása ma valószí

nűleg bekövetkezik. Az orosz had
seregnél beosztott külön katonai 
attasék nem követték a visszavonuló 
sereget hanem átléptek a japán 
hadsereghez.

London, mác. 15.
A „Daily Telegraph1' jelenti Tókió- 

ból: Saulban, Korea fővárosában 
összeesküvést fedeztek fel, a mely 
kényszeríteni akarta a császárt, 
hogy a Japánnal kötött konvencióból 
való kilépésre rákényszerítse és hogy 
egy idegen követségnél keressen 
menedéket. Több letartóztatás tör
tént. Az összeesküvők terve közt 
van Hasegava tábornok meggyikolása.

A Törley család gyásza.
Megrendítő csapás érte ma délu

tán Törley Gyulát. Neje, született 
Karner Etel ma délután hirtelenül 
elhunyt. A szerencsétlenség hire futó
tűzként terjedt el a városban s egy 
óra múlva a városban másról sem 
beszéltek, mint a megrendítő sze 
rencsétlenségről. És ezt nem is cso
dálhatjuk. A megboldogult erőteljes 
szépsége mellett senki sem sejthette, 
hogy a halál ott leselkedik körűié s 
csak azt a pillanatot várja, amelyben 
a leggyanullanabbul veheti el az 
életét, s a legnagyobb fádalmat okoz
hatja.

De nem csodálhatjuk a részvétet 
sem, melyet a szerencsétlenség, a

váratlan halál hire keltett. A meg
boldogult úrnő egyetlen alkalmat 
sem mulasztott el, ahol a csendes 
jótékonyságot gyakorolhatta és ilyen 
alkalom nagyon sok kínálkozott.

A legutolsó, aki a súlyos szeren
csétlenségről, a megrendítő csapásról 
értesült a városban, az maga a 
közszeretetben és köztiszteletben álló 
férj, Törley Gyula volt. Mikor a ha
lál bekövetkezett kint volt a szállá
son, hogy a mezőgazdasági munká
latokat vezesse. A halál bekövetkezte 
után lovas stafétát küldtek ki hozzá 
a gyászhirrel, Elképzelhető a hir állal 
keltett 'rettenetes fájdalom, melyre 
enyhe!, bár keveset csak az a köz- 
részvét adhat, melyet a városban a 
szerencsétlenség keltett. Igy értesí
tették Vojnich Gyulát is aki szintén 
a szálláson volt elloglalva.

A megboldogult úrnő halálának 
okáról a következőket mondják. Né 
hány nap előtt vizérdudoródás tá
madt a lábán, amely megnehezítette 
neki a járást, ma megpattant az ér 
s valószínűleg ennek következménye 
volt a szivszélhüdés, mely délután 
három órakor véget vetett életének. 
Betegség, vagy komolyabb rosszullét 
a szerencsétlenséget nem előzte meg. 
A rosszullét pillanatában az orvosért 
küldtek. A megjelent orvos kétszer 
alkalmazott éther injekciót, de ez 
már nem használt.

A gyermekeket, a rokonokat az 
esti órákban táviratilag értesítették a 
megrenditő veszteségről.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
izerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

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

Március 14. este. A szabadkai gazda
kör ünnepi lakomája a B irány-szálloda kis
termében.

Március 18 d. n. 3 érakor. A szabadkai 
általános takarékpénztár részvénytársaság 
kebelében megalakult kö'csön is segélyző 
szövetkezet közgyűlése, az intézet helyi
ségében.

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

Március 26. A szabadkai lóverseny-egy. 
let közgyűlése.

Április 12. A szabadkai általános Ipar- 
tcs'ület közgyűlése d. e. 9 órakor a Uun- 
tária épület nagytermében.

— Szem élyi hir, Seiebenburger 
Károly hosszabb távoliét után tegnap 
este érkezett haza Abbáziából ahol 
megrongált egészségének helyreállí
tása végett tartózkodott. Örömmel 
adjuk hírül, hogy a tengerpart bal
zsamos levegője ismét ifjúvá vará
zsolta tátinkat, aki most már újból 
hozzáláthat közhasznú társadalmi 
és irodalmi munkáságához.

— Fölebbezési határidő a köz
gyűlési határozatoknál. A belügy
miniszter a városi közérdekű ügyek- 
ban hozott törvényhatósági határo
zatok ellen való föllebezés határideje 
kérdésébén egy konkrét eset kapcsán 
hozott elvi jelentőségű határozatával 
kimondotta hogy az 19)1. XX. 
törvénycikk ama rendelkézése, mely 
a fülebbvitel előterjesztésének határ
idejét egységesen 15 napban állapítja 
meg, a vármegye törvényhatósági 
közgyűlésének városi közügyekben 
hozott határozataira is vonatkozik.

— A szabadkai F ehérkereszt 
egylet által 190 . évi március hó 
6 án rendezett jólékonycélu japán 
estélyről a következőkben számo
lunk el: Áz összes bevétel volt 1148 
korona. A kiadások kitettek 326 kor. 
30 fillért. A tiszta in.iradviuy kitesz 
tehát 821 kor. 70 lillért. Jegyeiket
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beváltották és felülfizettek: N. N. 42 
kor., Birkásné Szuchich Adrienne 30, 
Milassin Illésné 30 k., Piukovich 
József 2°, Conen Vilmosné 20, Hart 
mann Rafaelné 20, Borovicsényi Gyű
ln é  20, Mamuzsits Lázárné 20, Mi 
loszávlyevics Milánné 20, Nachodszky 
Emanuel 20, Geiger A. Mór 20, Voj
nich Lukácsné 20, Szirmay Sándor 
gróf 20 k > Szalachy Sándor 16 k., 
Vojnich Vermes Erzsi 12, Dr. Ve 
szely Ödönné 12, Taussig Vilmosné 
12 k., Vermes Ella 10, Sztojkovits 
Dusánná 10, Pilaszánovits József 10, 
Dr. Eölser Istvánná 10, Manojlovits 
Vladiszlávné 10, Paukovicli Andorné 
10 k., Mamuzsits Félix 6, Törley 
József 6, Vermes Miczi 6, Kuzma- 
nuvits Sándorné 6, Schmausz Endre 
6 Törley Gyuláné 6, Rádieh Jánosné 
6 k., Farnek Lászióné 5, Manojlovits 
János 5, Weitzent'eld Salamon tanu- 
dija 5, Kunetz Jgnácz 5, Kovachich 
Károlyné 5 k., Geiger Adolfné 4, 
Havzs Dezsőné 4, Iványi Istvánná 4, 
Lányi Mórné 4, Saághy Károlyné 4, 
Lenárd Istvánné 4 k., Dimitrievits 
Bogdánné 3, Winkler Dénes 3 k., 
Vermes Károly 2, B. J. 2 k., Fülőp
Vilmos 1 korona. Fogadják a nemes 
lelkű adakozók ez utón az elnökség 
hálás köszönetét. Végül fölemlítjük, 
hogy theából befolyt 1 1 kor. Bajsai 
Vojnich Oszkár pedig 100 kor. ado
mánnyal az alapitó tagok közzé vé
tetett fel.

— A /bíróság köréből A szegedi 
kir. ítélőtábla elnöke dr. Csikós 
Imre ügyvédjelölt, bajai lakost a 
vezetése alatt álló Ítélőtábla kerüle
tébe díjtalan joggyakornokká ne
vezte ki.

— Házfelavatás. Kedves házi 
ünnepély folyt le tegnapelőtt este 
városunkban, Dr. Vali Dezső tör
vényszéki orvos teljesen újjá alakí
tott házát avatták fel a családtagok 
és a jóbarátok nagy számának rész
vételével. A szenvedők nagy száma 
pedig, akikért e közszeretetben álló 
orvos, jótékonyan és fáradtságot nem 
ismerve teljesíti hivatását, áldást kérő 
imával ünnepeltek együtt az ünneplők
kel. Az egyházi szertartást Mamu- 
zsich Félix kanonok-plébános végezte 
magasztos szavakkal kérve Isten ál
dását a derék család uj otthonára, 
mely után fényes lakoma következett. 
A vendégszerető házigazda és hozzá 
méltó hitvestársa oly páratlan szí
vélyességgel teljesítették tisztüket, 
hogy a késő reggeli órákig tudták 
együtt tartani a legvidámabb kedély- 
hangulatban összes vendégeiket, akik
nek körében ott voltak: dr. Biró 
Károly polgármester, Raskó István 
táblabiró, dr. Purgíy Sándor, dr. 
Dekker Gyula, Polgár István és még 
igen sokan társadalmunk előkelősé
gei közöl.

— Változások a jegyzők köré
ben.Bácsborsódon az eddigi helyettes 
jegyző Markovits Béla volt katymári 
aljegyző egyhangúlag megválasztatott 
községjgyzővé. — Regőcére helyettes 
jegyzőül Hiel József bácskereszturi 
aljegyző küldetett ki. — Szilbácson 
aljegyzővé Haug János eddigi helyet
tes aljegyző egyhangúlag megválasz
tatott.

— Díjnyertes szabadkai lovak.
A tavaszi 1. luxuslóvásár bíráló bi
zottsága Andrássy Sándor gróf el
nöklete alatt tegnap bírálta meg a 
felhajtott lovakat s a hintós kettős 
fogatoknál az első dijat Hauser 
Adolf, a második dijat pedig Miko- 
vies Sándor fogatának Ítélte oda. A 
díjnyertes fogatok tulajdonosai mind
ketten szabadkai lókereskedők.

— A fölebhezés joga a k ihá
gás! ügyekben. Szabolcsvárinegye

alispánja egy iparkihágási ítélet meg- J 
változtatásával felmentő határozatot! 
hozott. A határozat ellen az érde
kelt város polgárin 'stere fölebbezett. 
A kereskedelemügyi miniszter ezt a 
fölebbezést visszautasította és pedig 
azzal a megokolással, hogy kihágási 
ügyekben csakis az érdekelteknek 
van fölebbezési joguk, a fülebbező 
polgármester pedig ilyennek nem te
kinthető, minélfogva a fölebbezési 
jog nem illetheti meg őt.

— Névm agyarosítások. Müller 
Henrik bajai csendőr „Molnár11 ra, 
Klein Gyula bácsi lakos „Kolozs
vári* ra és Grósz János posta- és 
táviró hivatali szolga ujverbászi lakos 
„Nagy“-ra változtatták családi ne
veiket.

— Gondnokság. A szabadkai kir. 
törvényszék Patócs József és Patócs 
Péter csantavéri lakosok gondnok
ság alá helyezését elrendelte.

Csődök. A szabadkai kir. törvény
szék Prikidánovits József bácsalmási 
szatócs ellen a csődöt elrendelte. 
Gsődbiztosul dr. Kindris Gábor tör
vényszéki biró, tömeggondnokul dr. 
Kovachich József bácsalmási, helyette
sül dr. Schwitzer Dániel szabadkai 
ügyvédek neveztettek ki. — Az új
vidéki kir. törvényszék Sipka György 
padkoci házaló kereskedő ellen cső
döt rendelt el. Tömeggondnokul 
Gosztovics Pál újvidéki ügyvéd ne
veztetett ki.

Ápagyilkosok.
Két elvetemedett ember szörnyű 

gyilkosságáról értesültünk.
Az egyik Nagydorogon történt, a 

hol id. Gersei János összzeszólal- 
kozott az ipával. A vitatkozás aztán 
verekedéssé fajult.

Gersei hasonnevű 21 éves fia ezt 
látván, közbelépésével megakarta aka
dályozni a verekedést. Apjától azon
ban nem tudta elvenni a kést, sőt 
kezefején még őt is megsértette. 
Erre aztán a fiú egy villanyéllel úgy 
vágta néhányszor fejbe apját, id, 
Gerseit, hogy az halva rogyott össze.

A gyilkos fiút letartóztatták.
A másik eset pedig a következő: 

ifj. Varga Ferenc 16 éves bölcskei 
suhanc, már 4 múlt évben ott hagyta 
a szülői házat, mert nem fért össze 
a mostohaanyjával. Folyó hó 12-én 
egy pajtásával elment szüleihez, hogy 
adják ki neki ruháit. A szülők rá
akarták bírni a rakoncátlan fiút, 
hogy térjen vissza hozzájuk s ezért 
nem teljesítették kérelmét.

A fiú ekkor kifelé indult, miköz
ben mostohaanyja összeveszett ba
rátjával oly annyira, hogy már po
fozkodni kezdtek. A dulakodásból a 
fiú, ifj. Varga Ferencz került ki 
győztesen, mert a nála levő bunkós 
bottal atyját úgy fejbevágta, hogy 
menten meghalt.

Az apagyilkost a csendőrség vette 
a pártfogásába.

Egy újság jubileumi úján-
deka.

Az egész magyar zsurnalisztikát 
és az egész magyar közönséget ne
vezetes módon érdeklő jubileumot 
ül legközelebb a fővárosi sajtó egyik 
legtekintélyesebb és legnépszerűbb 
orgánuma. Áprilisban lesz ugyanis 
negyven éve, hogy fönnáll az Egye
tértés, mely minden időben lelkes 
szószólója volt a nemzet igazainak 
és melynek az élén Pap Zoltán orsz. 
képviselő áll, mint főszerkesztő. A 
lap szépirodalmi főtnunkalársa Eöt
vös Károly. Akik figyelemmel kísérték 
az Egyelértés-t azt tapasztalhatták,

hogy ez a brilliánsan megszerkesz
tett fővárosi lap újabban fokozottabb 
mértékben iparkodik kielégíteni o l-■ 
vasóközönségét, úgy hogy most min-! 
den rovata a lehető legmagasabb I 
színvonalon áll. Gyors, megbízható 
és dapos információk jellemzik az 
Egyetérlést-t. mely azonban minden 
egyes közleményénél rendkívüli gon-! 
dot helyez az élvezetes és tökéletes 
irodalmi formára is. A lefolyt poli
tikai válság idején a legnagyobb 111a- , 
gyár lapban, az Egyetértés ben egy
másután szólaltak meg — országos 
hírnevű politikai kapacitások. Április 
végén lesz negyven éve, hogy ez a , 
kiváló hírlap fönnáll Ez alkalomból j 
fölhívjuk olvasóink figyelmét azokra 
a rendkívüli kedvezményekre, melye
ket az Egyetértés előfizetőinek nyújt. 
Minden előfizető teljesen díjtalanul 
megkapja ugyanis havonkint a Ma
gyar Szalon-t, ezt az előkelő, képes 
havi folyóiratot, melyet Hevesi Jó
zsef és dr. Fáik Zzigmond szerkesz
tenek. Egy-egy vaskos kötet a Ma
gyar Szalon minden száma, úgy, — 
hogy tehát az Egyetértés előfizetői 
évenint 12 kötetet kapnak teljesen 
dijtalanu. A jubileum alkalmából 
teljesen ingyen kap továbbá az Egye- 
térlés minden előfizetője egy-egy 
díszes és elegáns ujságtartót, hogy 
kényelmesebben olvashassa a lapot.

A negyven éves jubileumot azzal 
ünnepli meg az Egyetértés, hogy 
május 1-én mintegy 2at) oldal ter
jedelmű ünnepi számot ád ki mely 
Magyarország legillusztrisabb közéleti 
szereplőinek cikkein kívül, a legki 
válóbb festőművészek illusztrációt 
és a legkitűnőbb belletristák szépiro
dalmi dolgozatait fogja tartalmazni. 
Egy illyen 250 oldalas Egyetértés 
egész kis könyvtárral ér föl és 
ugyannyit jelent, mintha egy kisebb 
alakú lap öt) 1—600 oldalt nyújtana. 
Mindezekben a kedvezményekben 
díjtalanul részesül az, aki az Egyet
értésre egész évre 40 koronával, 
vagy negyedévre 10 koronával előfi
zet. A jubiláris számot ütvén fillér
nek levélbélyegekben való beküldése 

' ellenében azoknak is megküldi a 
i kiadóhivatal, (Budapest, IV., Vár- 
Lnegye-ulca 11 sz,) akiknek nem 
í előfizetői a lapnak. De e tekintetben 
i előjegyzések már csak néhány napig 
fogadhatók el.

SZÍNHÁZ.
H eti m űsor.

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

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

(újdonság.)

Takarodó.
A szintigyi bizottság alig indokol

ható módon betiltotta az „Arany 
patkó11 további előadásait és igy 
ismét láthattuk a „Takarodót“, mely
ben társulatunk drámai személyzete 
olyan maradandó sikert ért el a 
bemutató alkalmával. Elég baj az, 
hogy az ilyen darabot csak hézag
pótlóul hozzák szinre, ha már a két 
bérletben eljátszották. A tegnapi 
estén a színház megtelt szépen és 
igy remélhetőleg nei 1 fog a Taka 
rodó végíép lekerülni a műsorról, 
melyről még a sziuügyi bizottság 
fennebb említett határozatánál is 
indokolatlanabb módon levették A 
tegnapi előadás is meggyőz tt ben- 

I minket arról, hogy olyan drámai 
társulatunk van, a mely messze fe
lülmúlja a vidéki társulatok átlagos 
színvonalát. A közönség rokonszen

vesen tüntetett tapsaival különösen 
a második felvonás befejező jelenete 
után Szabados Gizinek, Szilágyi 
Ivornak-és Könyvesnek ismét és is
mét meg kellett a függönyök elölt 
jelenni. A szereplők ugyanazok vol
tak, a kik a darab bemutatóján ját
szottak és ez alkalommal is kiváló 
tehetségük legjavát adták a legna
gyobb buzgalommal párosulva.

Erdősi őrmestere a harmadik és 
negyedik felvonásban hatott legköz
vetlenebbül. Jók voltak Ritkái Sán
dor a darab kiváló rendezője és 
Kovács Andor. — Örömmel jegyez
zük meg, hogy színészeink a ter
mészetességet minden színpadi fogás 
fölé helyezik és sehol sem áldozzák 
föl a külső hatásokért.

A hat éves csoda táncos nő Sza
badkán. Ritka látványosságban lesz 
része pénteken és szombaton a szín
házlátogató közönségnek. Az igaz 
gatóságnak ugyanis sikerült vendég- 
szereplésre megnyerni a fővárosban 
is nagy szenzációt okozott liliputi 
csodatáncosnőt, a hat éves Lakos 
Vilmát, aki bájos és frappáns hatású 
Fedák utánzataival bámulatba ej
tette országszerte mindazokat, kik 
láthatták. A kis tánemüvésznő elő
ször a múlt szezonban szerepelt a 
Király-szinházban* a Toreador cimü 
operetteben, amelyben bámulatos 
ügyességgel fejtette az úgynevezett 
Kóra táncot. Legutóbb Pécsett, 
Kecskeméten és Aradon mutatkozott 
be. Pécsett, ahol három fellépésre 
szerződött tizenötször kellett fel
lépnie, mindannyiszor zsúfolt néző
tér előtt. Legnagyobb hatású tánc- 
mutatványai az Arany virág cake
walk utánzata, a tűz tánc és a Bob 
Lánc. Most külföldi körútra indul és 
ezt megelőzőleg mutatkozik be a 
nagyobb vidéki színpadokon.

Ján o s  vitéz, a gyönyörű zenéjü operette 
összes liuugjegyel zongorára. 2 íüzeibeu ára  
6 korona, cimbalomra 3 korona. Jdnus 
vitéz teljes szövege 2 korona. — Ilerr.zeg 
b'erencz: .4 konszerzö. A modern irodalom 
legnépszerűbb szerzőjének e m unkája, úgy 
a in t minden eddigi müve, eseményekben 
gazdag és változatos, mely ajánlásra nem 
szorul. Ara 4 koruna. Kaphatók Hermann 
Mór könyvkereskedésében. Vidékre bér- 
meutve küldetik.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
A nagyságos ur. Kovács Józsefnő, 

egy ismert fogással élő csaló cigány
asszony szerepelt ma ismét a tör
vényszék előtt, aki már több Ízben 
volt hasonló váddal terhelve a vád
lottak padján. A furfangos asszony 
legutóbb Temes Remetéről Ger
gely Lajos és János odavaló oláh 
földműveseket csalta Szabadkára, 
hogy itt 100 forint jó pénzért 4000 
forint értékű felismerhetlenül hli 
utánzatot fognak kapni. Gergelyék 
el is jöttek és a kijelölt helyen 
Sztojko Józsefet mutatta be nekik 
Kovácsné, aki erre az alkalomra úri 
módra ki volt öltöztetve azzal, hogy 
a „nagyságos ur“ közveti J a jó vá
sárt Sztojko, miután 200 irtot át
vett, elment s alig hogy eltávozott, 
Sztojko Mihály né rontott be, 
azzal, hogy itt vannak a zsan- 
dárok és letartóztatták a nagyságos 
urat. Erre a társaság szétugrott. 
Gergelyék azonban nem hagyták 
annyiban a dolgot, hanem feljelen
tést tettek a rendőrségnek A mai 
tárgyaláson csupán Gergely Lajos 
jelent meg a panaszosok közül, de 
oly zavarosan adta elő a kalandos 
eset körülményeit, hogy nem lehe
tett épiteni vallomására és igy a 
furfangos csalók ezúttal is meg-
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menekedtek a büntetés elöl, mert 
bizonyítékok hiányában a törvény
szék felmentő Ítéletet hozott.

A drótos tót kalaudja Múlt év 
október 29-én a Tompa-utca sarkán 
Hamunuk Bálint drótos tótot Bolvári 
György favágó, mert ez a sötétben 
azt hívén, hogy Bolvári egy kollé
gája, megszólította, a baltájával két
szer fejbe ütötte úgy, hogy eszmé
letlenül szállították a kórházba, ahol 
több mint két hónapig feküdt. A 
mai tárgyaláson a bíróság Bolvárit 
súlyos testi sértés bűntettében mon
dotta ki bűnösnek és hét havi bör
tönbüntetésre ítélte.

REGÉNY CSARNOK.

— Hogy ezt az áldozatot száz
szoros kamatokkal fizettesse meg, 
mondá az ülnök keserűen és az 
izzadtságot törölve homlokáról.

— Hiába nem segitik a csalót, 
szólt Sternfeldné éles hangon. E 
házasság közvetittetésével gazdag 
emberré tettelek; a menyasszonyod 
hatvanezer tallér hozománynyal aján
dékoz meg, a jövőd pedig biztosítva 
van. A pályádat folytathatod; magas 
állásokra vergődhetsz! Ezt ingyen 
nem csináltam. Szerencsére van 
fegyverem, amelylyel irányomban 
hálára kötelezhetlek.

— Térjünk a • dologra, vágott 
közbe az ülnök, mennyit kér ezért 
a házasságközvetitésért ?

— Nagyon sietsz, válaszolt gúnyo
san Sternfeldné, hallgass meg. Hol 
nap egy váltóm jár le, amelyet 
minden körülmények között be kell 
váltanom, ha a hitelemet tönkre 
tenni nem akarom.

— Kérem, mondja meg ajváltó 
összegét s vessünk véget ennek a 
kellemetlen helyzetnek.

— Tízezer tallérra van szükségem, 
szólt Sternfeldné.

Az ülnök felugrott.
— Soha sem fogom ezt a szem 

télén kérelmet teljesíteni, hogy igy 
feleségem vagyonának legyek'a tolvaja.

— Frázisok, mosolygott kicsiny 
lőleg Sternfeldné. Ha a lelkiismere
ted nem bántott, mikor a váltókon 
a nevemet hamisítottad, akkor a 
szegény nagynénikét ki is segithe 
led ezzel a kis összeggel, és meg
fogod rabolni feleséged vagyonát.

— De gondoljon az összeg nagy
ságára — lehetetlen.

— A vagyon hatod részének fel
áldozása, azt hiszem, kellemetlenebb 
dolog, mint a váltóhamisítás kelle
metlenségeinek elviselése. Jogász vagy, 
tudnod kell, mi vár rád ezen esetben.

A mosolygó asszony hatékony kin- 
zóeszközöket használt. Az ülnök el
lenállása meggyengült.

— A követelésem igazán kicsi, 
folytatta Sternfeldné, s most már 
sajnálom is, hogy nem követeltem 
többet.

Az ülnök tanácstalanul tekintett 
maga elé. Mi történhetett a lelkében? 
Az ajkait görcsösen szorította össze, 
az ujjait lázasan mélyesztette a ka
rosszék szövetébe, kiűzött melléből 
nehéz sóhajok törtek elő.

Sternfeldné egykedvűen szemlélte 
unokaöcscsének fel indul tságát.

—- Megelégeltem a kérvényező sze
repet szólalt meg rövid hallgatás 
után; határozd el magadat, meg aka
rod-e adni ezt az összeget, vagy 
nem ?

— Nem, válaszolt az ülnök ösz- 
szeszedve erejét.

Sternfeldné gúnyosan tekintett ál
dozatára. Szép vonásai könyörtelenül 
hidegek voltak s csak rángatódzó aj
kai árulták el bensejének dühét.

Jól van, szólalt meg ki mérten, 
akkor tehát az ügyész holnap meg 
kapja a hamisított váltót, melyen 
mint elfogadó Me’mert ülnök ur sze
repel.

E szavak után dölyfősen fordult 
az ajtő felé és megindult. Az ülnök 
még sápadtabb lett; merev tekin
tettel nézte a kínzó démont, aki 
távozni készült a szobából. Hirtelen 
elhatározással sietett utánna és ál
lította meg.

— Mikor van szüksége a pénzre? 
kérdé elfojtott hangon.

Sternfeldné, mintha várt volna erre, 
minden meglepődés nélkült fordult 
öcscséhez:

— Amint már mondtam még ma 
szükségem van a pénzre.

— De ma még nincs, vágott közbe 
hz ülnök. Hiszen tudja, hogy a va
gyoni viszonyok rendezése időt kivált

— Ez igaz, mosolygott Sternfeldné. 
minthogy azonban az ülnök ur má
tól fogva gazdag ember, a váltóit 
készpénz gyanánt fogadják. Épen 
ezért megengedem majd magamnak 
és ma este fölkereslek. Várj a szo
bádban. Ne akarj kijátszani, a vál
tóra még ma okvetlenül szükségein 
van.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő:
D ü  G O V I  C II i M It E.

Lap t úl aj donorok : A Z  A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

Megvételre
5 = =  k e r e s e k

egy nagyobb kiterjedésű

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

Cim a kiadóhivatalban.

SzőlWesszí!
A világhírű

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszcránnk ellenáll!
Leírását ingyen küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
szol ő o lt  v á n y -e la d á s !

Gim:

Szíjgyártó Nagy Mihály,
Fclsö-Segesd

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

P a llo s o n
egy szép kényelmes

wiiflla e lad ó
Cim a kiadóhivatalban.

Lakást keresek
azonnali beköltözködésre

l  szoba, konyha és kamrával
Cim a kiadóhivatalban.

í . -

jl/lácnlatttra
papiros

Kapható

apunlc HiaAőhWatalábatt
í r

í r • • '

KIS HIRDETÉSEK.
Minden hz.ó 3  f i l l é r .  Vastag bellikből S  
f i l l é r .  L e’kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Ili 81 hasáb nyárfa
ben együttesen eladó. Öle tt frt ,50 kr. 
Cim a kiadóban.

Tiizmentes pénzszekrény,
2-ös számú, eladó. Cim a kiadóhivatalban.

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

J ó  v : K : i l ó n ó  aJán,k<)zik házhoz, há- 
ü y  V íl> i3(lly |lv  zon kívül ’s elvállal k á 
véházit és vendéglőit. Banáné, Kossuth-u. 
Dominusz ház, házmester! lakás.

Könyvelésben
Ajánlatok .könyvelő4* jelige alatt a kiadó- 
hivatalba küldendők.

ItkűIVA Lakásom at változtattam, kérném, 
IW v IJ íl lehetséges volna-e a személyes 
megismerkedés mert a kivánság gyötör. 
Válaszát kérem diskréció melle t B. L 
jelige alatt a kiadóba küldeni.

A IIí I lí v a  r í  II111 Köny PaPir’> zenemü- i l t l l l n  i (II l l l l l lo  kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymuasiummal 
szemben. Az Antikvárium ba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyr- 
tárának havi 30 kr a dija C igaretta papit 
100 d rb -o s  dobozokban csak 0 kr., leg fi- 
r omabb csak 11 kr. H asznált könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
köny ek, kép.s könyvek, imakönyvek stb. 
Bám ulatos olcsón lehet venni az Antivárim- 
bau Szabadkán.

ol tehet kfiolcsbbati
Vásárolni

k ész  férfi ö ltö n y t, 
g y e r m e k  r u h á t,  

n ő i k a b á to t
és  p a le to t

Szabadka, főtér Vermes-palota.

üzlet megnyitás!
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

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

ZZ

Férfi öltöny... ...
U lste r...................
Felöltő...
Gyermek öltöny ... 
Gyermek felöltő ...

K ü lön  o s z t á ly  n ő i

17 kor. feljebb
0 9

17
5 „ 
9 „

t t

M

M Ű  
S i t e

nyitottam, hol is a legjobb hazai gyárt
mányú cipőket a legnagyobb válasz

tékban tartok raktáron
Kérem uj vállalatom 
szives támogatását

tisztelettel

DEUTSCH ALBERT.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

Nőj Jaquetok 
Női Paletok

k o n fe k c ió k b a n .
11 kor. feljebb

... 17 )»
Fiú és leánygallérok 5 »

2 0 0  beKtö
hácsalm ási szo lötelepem en

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

fehér aszta li bor
e lad ó .

M a r tin o v ic s  B é la
Szabadka, Széchenyi-tér 101




