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Előfizetési Arak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.

Szent István király.
A magyar állam megalakulá

sának ünnepét üli ma a magyar 
nemzet. Milliók ajka zeng hála
adó és könyörgö imát a magya
rok Istenéhez. Hálaadót, hogy 
megengedte a magyar állam 
felépítését; könyörgöt, hogy 
adja meg a magyar nemzetnek 
az erőt a magyar állam fen- 
tartásákoz.

De a magyar nemzet méltó
ságához, és a mindenható vég
telen bölcseségéhez méltatlan 
lenne, ha egy ezer évet élt 
nemzet, csak vakbuzgósággal 
fordulna hozzá hálaadásával és 
könyörgéseivel. Méltatlan lenne 
ez a nemzet szent István emlé
kezetéhez, ha az első magyar 
király nagybölcseségü alkotásá
ban nem keresne mást, mint 
merőben természetfeletti gond
viselést ; mert ezzel megsértené 
magát a gondviselést is, amely 
még végtelenségében sem akarja 
megakadályozni az értelemmel 
felruházott egyénnek szaEad 
akaratából folyó szabad cse
lekvését.

Mindenek előtt tehát ezt kell 
imánk foyamán mérlegelnünk, 
s akkor az isteni gondviseléstől 
erőt kérünk ugyan, amelyhez 
államunk fentartásához szüksé
günk van, de kérjük értelmünk 
felvilágosítását, hogy e nagy
bölcseségü alkotást alapításának 
körülményeiből, fenállásának tör
ténelméből, az alkotásnak mint 
élő szervezetnek természetéből, 
s azon változó életfeltételekből, 
amelyeknek hasonló szervezetek 
alá vannak vetve, megismerjük, 
megtanuljuk a fentartás eszkö
zeit és módját.

És ha hazaszeretetünk igaz, 
önzetlen, ha a mindenhatóhoz 
röpített ima őszinte, akkor ér
telmünk meg is nyeri a felvilá
gosítást. Akkor megtanuljuk, 
hogy az életfeltételek változása 
folytán nem elégedhetünk meg 
történelmi igazságok felelevení
tésével, hanem számolnunk kell 
az életfeltételek szükségképeni

változásával, s a változásoknak 
alávetett alkotó elemek és az 
alkotás közötti viszony szükség- 
szerű módosulásával. Akkor 
megtanuljuk, hogy az államal
kotó elemeket összetartó kap
csok változnak, hogy a jelenben, 
a szükségképen megváltozott 
körülmények között, a régi kap
csok talán már teljesen erőtle
nek, s a hozzájuk való ragasz
kodás az állam veszedelmét is 
jelentheti. Akkor megtanulhat
juk, hogy az idők folyamán a 
szükséghez mérten, vagy jogta
lanul, helytelenül változtatott 
kapcsok kicserélése, vagy a 
kivett régi és romolhatatlan kap
csok visszahelyezése nem tör
ténhetik tervszerütlenül, erő
szakkal, hanem azon törvények
kel egyezöleg, melyek a változott 
körülmények között parancsoló- 
lag lépnek föl.

Mert, hogy az igazság a ma
gyar állam részén van, úgy a 
történelmi, mint egyéb meg
dönthetetlen tanulságok szerint, 
az még nem elég ahhoz, hogy 
vasmarokkal akarjuk — figye
lembe sem véve a beállt és 
immár megmásithatlan változá 
sokat, — visszaállítani az igaz, 
a természetszerű, az egészséges 
állapotot.

A megsértett testszerveket 
nem lehet csodával, akarattal 
egészségesekké varázsolni, azért, 
mert az egészséges a természe
tes és az igazságos. Ezt gond
dal, óvatossággal, fokozatosan, 
tudománnyal kell megcselekedni,

Szent István napján esede
zünk a mindenhatóhoz, adja 
meg hazánk nagyjainak a böl- 
cseséget a béke megteremté
séhez.

A szabadkai országos iparos
kongresszus.

Ma is hossza névjegyzékét kapta 
a helyi bizottság azoknak, akik, a 
szabadkai országos iparos kongresz- 
szuson részt vesznek.

A hódmezővásárhelyi ipartestület 
képviseletében: Endrey Gyula d r , 
országgyűlési képviselő; a mezőkö

vesdi ipartestület képviseletében: 
Majtényi Ádám országgyűlési kép
viselő jelennek meg.

A központi bizottságnál újabban 
a következők jelentkeztek:

Ipartestület Dévaványa: Galgóczay 
József; budapesti hentesipartestület: 
Kohornyik József; ipartestület Arad: 
Dr. Barabás Béla. Steigerwald Alajos, 
Joanovits Antal, Szablóczky László, 
Zima Tibor, Zubor Andor, Gziráky 
Alajos, inokai Tóth Lajos, Reinhart 
Gyula, Rosmanith Albert, Sebesy 
Ferencz, Szilágyi Jakab, Weil Alajos, 
Opricz Pál, Dufíner József, Horváth 
József; budapesti V.-X kér. vegyes 
ipartestület: Schunda V. József, 
Robitsek József, Petrin János, Dán 
Leó, Kőszeghy József; budapesti 
csizmadia ipartestület: Szabó Sándor, 
Duka Imre; ipartestület Zsolna: Grün 
Gyula, ifj. Biringer István; ipartes 
tület Kapuvár: Bergmann Adolf; 
ipartestület Győr: Zechmeiszter Kál
mán, Kaszás Sándor, Kurucz József, 
Hilbert Károly orsz. képv., dr. Csiz
madia Miklós; ipartestület Szombat
hely: Horváth Kálmán, Mayer Béla, 
Weber József; ipartestület Kalocsa: 
Szabó József, Háder János; ipartes
tület Munkácson: Klein István, Me- 
lega Miklós, Gotteszmann Gábor, 
Varga György; ipartestület Temesvár: 
Hallév Antal, Kassay János, Fertig 
Zsigmond; ipartestület Tabb: Szilá
gyi Mihály Veszprémből, előadó; 
keresk. és iparkamara Győr: Szom- 
mer Ernő dr. h. titkár; ipartestület 
Topolya: Kiskároly János, Sztrek 
Károly, Árpádfi Ferencz, Huber Elek, 
Szigeti János, Németh József; ipar
testület Nagy Szalonta: Balogh Mi
hály, Szathmáry Béla; budapesti 
könyvkötő ipartestület: Melkó Ber
talan, Márffy Károly, Pikler Meny
hért, Kiss Valdemár, Kiss Kálmán, 
Klapka János, ifj. Glasz József; 
ipartestület Bács-Álmás: Palatinszky 
István, Lázár Pál orsz. képv., Wacht- 
ler János, Richter János, A bt Lő- 
rincz, Eckert József: budapesti kár
pitos s. t. b. ipartestület: Zurlieh 
Antal, Kozilek György, Hirmann Ödön; 
ipartestület Kisújszállás: Erneszt Jó 
zsef, Tóth Péter; bpesti asztalos ipar- 
testület pótlólag négy tagot jelent 
be: Guidert István, Kovács Gábor, 
Lukásovits János, German Antal; 
iparte3tület Rákoskeresztúr: Sztanek 
Pál, Fiihringer Antal, Stetré Mór, 
Muskó Pál; keresk. és iparkamara 
Arad: mint közp. bizott. tag Edvi 
Illés László h. titkár; ipartestület 
Szőllős-Győrök: Mraszdag Antal; 
ipartestü’et H. M. Vásárhely: Tóth 
József, Feyner Mór, Lencse Ernő és 
ezenkívül még 4 tag, melynek nevei 
későben lesznek elküldve; ipartes

tület Békés Csaba: Wágner József, 
Achim László, Achim János; ipar
testület Orosháza: Kun Ferencz, 
Krájcsovicz József, Vitéz Lajos; ipar
testület Kula: Wighart Ede, Rapp 
Ferencz, Pobék Simon, Gyurits Gá
bor, Trebitser Károly, Gulyás Mihály, 
Bischof Ferencz, Schmidt István, 
Nusz György, Fejes István, Szegő 
József; ipartestület Czegléd- Tóth 
Elek, Kovács János; bpesti s. t. b. 
ipartestület: Glattfelder Jakab, Zupka 
Antal, Dobrik Ferencz, Füredy Sán
dor. Zelenka István; ipartestület 
Szekszárd: André István; budapesti 
arany és ezüstmüves ipartestület: 
Zitterbart Károly, Pilissy István; 
ipartestület Kiskunfélegyháza: Holló 
József, Ujszászi János, Kádár János, 
Bálint Károly, Móczár József, Tóth 
Imre, Peregi István, Szabó Imre, 
Bálint Flórián, Menczel Lajos; ipar
testület Tót szt. Miklós: Kollárik 
János, Kakuk László; ipartestület 
Losoncz: Kujinis Gyula, Hodlik Imre, 
Hurnay Gáspár; ipartestület Gyöngyös: 
Pogány Béla; budapesti sütők stb ; 
ipartestület: Spolarits György, Slück 
Ferenc, Micsik Lajos, Faludy Ágoston, 
Wolf Gusztáv, Prindl Ede; ipartes
tület Apatin: Morber Antal, Gurka 
Márton; ipartestület Balmaz, Újváros: 

iThék Endre.

Nyíri Sándor lemondott. Nyíri 
volt honvédelmi miniszter ma lemon
dott a főváros II. kerületének kép
viselői mandátumáról. Sztehlo Kor- 
nélhez, választási elnökéhez levelet 
intézett, amelyben elmondja, hogy a 
tényleges állományba visszahelyezték 
és igy mandátumáról lemond. A le
velet már igy irta alá: Nyíri Sándor, 
vezérőrnagy.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 19)5. aug. 19.

Az egész politikai világ nagy kí
váncsisággal tekint a szabadelvüpárt 
augusztus 23 iki értekezlete elé, amely 
azonban a közelmúlt népokban le
folyt események után nem ígérkezik 
olyan elsőrendű válságos napnak, 
amint a koalíción vezették volna.

A koalíció soraiban sem oly csen
des és békés minden, ahogyan a 
látszat mutatja. Az általános szava
zati jog erős hullámokat ver a koalí
ciós vizeken. Különösen a független
ségi párton vannak olyanok, akik 
elégedetlenek és ebben a dologban 
még levelet is Írtak Kossuth Ferenc
nek Karlsbadba. Hire jár, hogy mi
helyt Kossuth Ferenc visszaérkezik,

j)r. }(ei5zl«r 1 orVoslttdor GydoytnddoK

Szabadkán, flirfc -T o rh ia  parit Vasat mellett

Villaayozás, további orvosi torna
Telefon 211. sz. 
Prospectus
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összehívja a függetlenségi párt érte
kezletét, hogy a koalíciótól teljesen 
függetlenül demonstrálhasson az ál
talános szavazati jog mellett. Sokan 
vannak, akik hibáztatják a vezérlő- 
bizottság ebbéli reakciós határozatát 
és jellemző, hogy Rátkay László, 
Justh Gyula és még sokan e véfe 
ményüknek nyíltan kifejezést is ad
tak.

Ma délben hire terjedt, hogy Fe- 
hérváry Géza b. ma este Bécsbe, 
onnan pedig Ischlbe utazik.

** *
Mint értesülünk, a szabadelvű mal- 

kotensek kiküldött ötös bizottsága a 
tegnapi értekezleten arra az elhatá
rozásra jutott, hogy meg sem várva 
a 23-iki párlértekezletet, a mozgalom 
vezetői és utánuk a csatlakozók máris 
lépjenek ki a szabadelvű pái tból.

Íssekutz Győző még a tegnapi 
napon megírta a szabadelvüpárt e l- , 
nőkének, hogy kilép a pártból, ezt i 
a kilépő nyilatkozatot és az albizott
ság többi tagjainak kilépő nyilatko
zatát a szabadelvüpárt elnöksége 
minden valószínűség szerint még ma 
kézhez kapja.

A Rádiós-féle betörés
tettese.

Holdas Antal budapesti illetőségű 
többször büntetett betörő, ki a tisz
tességes iparos álarca alatt hat hó
napig élt Szabadkán és egy nagystílű 
betörés sikerült végrehajtása után 
észrevétlenül tűnt el városunkból, 
már a rendőrség fogházában van és 
ma délelőtt töredelmes vallomásában 
adta elő bűntettének összes részleteit.

László Géza alkapitány, mint már 
megirtuk a szolnoki ügyészség át
iratából merítette gyanúját Holdas 
irányában, kinél Szolnokon egy Sza- | 
badkáról keltezett levelet találtak.;

Holdas ellen ugyanis gyanú m erült. 
fel, hogy Köteles Bálint mezőtúri 
lakostól a vonaton 2490 koronát 
ellopott. A rendőrség figyelmét azért 
keltette fel Holdas, mert Esztergom
ban julius 26-án, ugyanazon napon, 
mikor a vasúti lopás történt, egy 
1000 koronást váltott fel és a káro
sultnak a tolvajról adott személyle- 
irása is részben Holdasra illett.

így tudta meg László kapitány, 
hogy Holdas Szabadkán tartózkodott 
S junius 1 i-én a betörés előtti napon 
távozott a városból s hogy Janóékkal, 
a Rádics-féle ház házmesterével is 
jó ismeretségben volt.

Tegnap délután, mikor a szolnoki 
ügyészségnél szembesítették Holdast 
a mezőtúri meglopott egyénnel, már 
László kapitány ott volt s várt a jó 
fogásra. Az ügyészség, miután Köteles 
Bálint nem ismert Holdasban a tol
vajra, szabadlábra helyezte a gyanú
sítottat, de a mint az ügyészség aj
taján kilépett, László és két rendőr i 
letartóztatta és Szabadkára szállí
totta.

A letartóztatáskor Holdas erélyesen 
tagadta, hogy része volna a Radios 
féle betörésben és a nála talált 985 
koronáról azt állította, hogy ez ösz- 
szeget Bécsben a lóversenyen nyerte, 
de ezt igazolni semmikép sem tudla.

Ma reggelre már a nyomozást 
vezető kapitány felmutatott egy csomó 
értéktárgyat, igazgyöngyöket, arany 
órát, láncot és 4 darab gyűrűt, melyek 
a kifosztott lakásból elemeit tárgyak

közül valók voltak s ezek látására 
megtért a betörő és bevallotta, hogy 
a tettes ő volt.

Elmondta, hogy a junius 14-én este 
6 órakor, miután Janóéktól, akiknek 
részességét tagadja, mindent meg
tudott, belopódzott a lakásba és 
reggel öt óráig tartózkodott ott, ma
gához véve mindent, aminek nagy 
értéke volt. Reggel kiment a vasúthoz 
és a legközelebbi vonattal elutazott

Megfordult, Zágrábban, Fiúméban, 
Triesztben, Grácban, Abbáziában, Ve 
lencében, Pécsett és Szegeden és 
mindenütt, apródonként értékesítette 
a lopott ékszereket.

A kár legnagyobb része megtérül, 
mert egy 1400 forintot érő fülbe
valón kívül, amelyet 800 írtra zálo 
gositott el, a többire aránytalanul 
csekély kölcsönöket vett fel.

Szíven szúrt falurossza.
A nevelés hiánya, a környezet és 

a dologtalan élet hány munkabíró a 
társadalomban nemes élethivatásra 
alkalmas egyént visz a becstelen élet 
lejtőjére. Sajnos, mi e szomorú álla
potnak közvetlen ismerői vagyunk, 
mert alig múlik el nap, amely nél
külözne egy egy véres eseményt, a 
melynek többnyire emberáldozata is 
van. Nem a birvágy, nélkülözés adja 
ez emberi mivoltukból kivetkőzött 
egyének kezébe a gyilkos fegyvert, 
hanem merőben az élvezet, melyet 
nekik embertársaik legyőzése, szen
vedélye okoz.

Tegnapelőtt Bácsalmás községben 
folyt le ilyen halálos kimenetelű 
páros viaskodás, amelynek áldozata 
a község egyik legvakmerőbb és 
legfélelmetesebb verekedője.

Scheffer Mihálynak hívták az alig 
19 éves, de már sok beverd fejjel 
és győzedelmes bicskázással di
csekvő legényt, aki már a leghir- 
hedtebb bieskása volt a községnek.

Estefelé a nagykorcsma előtt ta
lálkozott össze Scheffer egyik vetély- 
társával s pár pillanatnyi szóváltás 
után már a kezeügyében levő kaszát 
felemelte, hogy nyakszirten vágja 
vele ellenfelét.

A kiszemelt áldozat azonban ez 
egyszer ügyesebb volt a falurosszá- 
náí, elhárította a halálos csapást s 
bicskáját a kaszás ellenfél szivébe 
mártotta.

Scheffer szótlanul rogyott össze s 
azonnal kiadta lelkét.

A faluban most egyébről sem be
szélnek, mint a veszedelmes bicskás 
rémes haláláról s a lakosság nem 
is annyira az áldozatot, mint az ön
védelemből gyilkossá vált legényt 
sajnálja.

A szörnyű halált halt falurossza 
holttestén a törvényszéki boncolást 
tegnap eszközölték Vali De-'ső dr. 
törvényszéki orvos és a bírósági ki
küldöttek jelenlétében.

Egyröl-másról.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Irta : Faragó Jenő.

Budapest, aug. 19.

Ez volt oszt’ a hajsza!... A repor 
ter had estétől reggelig és reggeltől 
estéiig Bonéit kereste és ahol csak 
egy parányi tenoristát felfedezhetett, 
ott a firenzei gyufa-király leányának

nyomát is kutatta. Bonci itt és Bonci 
ott; Bonci mindenütt és — Bonci 
sehol. Kétségtelen, hogy a kövér, 
göndörhaju, kackiás bajszu tenorista, 
— akinek ezer forintot fizetett estén
ként a mi Operánk is! — itt járt a 
szive hölgyével; de kétségtelen az is, 
hogy pompásan el tudott rejtőzködni 
és túl tudott járni a rendőrség, meg 
a reporter had eszén. Ez pedig nem 
könnyű dolog. Istenem, ha Kenedichet 
érte volna ez a gyufaskatulyás sze
rencse; őt bizony nem kellett volna 
keresni mindenfelé; ő itt lett volna 
mindig!. . .

Bonci volt tehát a hét egyik szen
zációja. És vele kapcsolatban egy 
bogárszemüjébenhaju olasz asszony ka, 
aki sorra járta a fővárosi szerkesztő
ségeket és elmondta mindenütt, hogy 
Bonci neki rokona, hogy Bonci min
dig asszonyok után futkos, hogy 
Boncinak hány kalandja volt Buda
pesten, Bécsben, Berlinben, London
ban, Párisban, New Yorkban, Fila- 
delfiában, Rómában, Milánóban, Ve
lencében, Pilis-Gsabán és Budakeszin 
és megmutogatta sorra a Nellykék, 
Mimik, Margitkák és Josefinek arc
képét!... A reporterek pedig kapva- 
kaptak a szép olasz hölgyön és Bonci 
rokona hol az egyikkel, hol meg a 
másikkal utazott Gödöllőre, Vise- 
grádra vagy a főváros környékének 
más kies pontjára — Bonéit keresni. 
Bonéit nem találták meg; hogy mit 
találtak, arról hallgatnak a reporte
rek, akik — elvégre! -  szintén 
lehetnek diszkrétek — különösen 
amikor a maguk dolgáról van szó!. . .

*
Májusban a virágok nyílnak, augusz

tusban a színházak. Itt. az arénák, 
színkörök alkonya: haza jöttek a 
«kőszinészek», megnyílnak a «kő- 
szinházak*. Már kettő ki is tárta 
kapuit: a Király Színház és a Magyar 
Színház. Amaz - -  egyelőre Fedák 
Sári nélkül, emez is szerényen, zaj
talanul. Fedák Sáriról ezidő szerint 
senki se tud bizonyosat. A héten 
határozottan beszélték, hogy férjhez 
ment már; de éppen olyan határo
zottan beszélték azt is, hogy nem 
ment és — nem is megy. Sőt: haza
jön — már mint hogy a Király Szín
házba! — és eljátsza a testére szabott 
szerepeket. Ö pedig azalatt a Bereg 
partján hüsöl és agyongázolja fehér 
automobiljával a libuskákat, jércéket, 
kacsákat!.. .

*
És újra sikk megjelenni a Kossuth- 

utcai déli korzón. Az idő hűvösre 
fordult és az ősz kacérkodik velünk 
immár. — Az asszonyok nyakukba 
akasztják a prémes boát, a szalma
kalapjaikat .leszerelik* és tollas, 
forgós nemez kalapokat tűznek a 
fejükre . . . ami mind azt jelenti, 
hogy immár társaságbeli ember is 
itthon lehet. A vonatok valóban százá
val hozzák haza azokat, akik az első 
nyári napon elmenekültek a poros, 
füstös fővárosból és akik most — 
annyit, de annyit mesélnek nyári 
élményeikről, hogy mi, szegény itthon 
rekedtek egyszerűen sárgaságba esünk 
az irigység mián. Szerencsére nem 
hiszünk el mindent. Mert azt már 
mégis nehéz elhinni, hogy Kohnné 
egy tálból evett cseresznyét a perzsa 
sahhal és hogy Kohn brúdert ivott 
Lipót királylyal. Az vagy nem volt 
az igazi Lipót, vagy nem volt — az 
igazi Kohn! . . .

A parlament környékét csinosítják. 
Az utakat kövezik, a parkot rendbe 
hozzák, locsolnak, söpörnek, sikál
nak! . . .  Így készülnek a nagy napra, 
szeptember 15 ikére, amely ma-holnap 
itt lesz és — ki tudja mit hoz ?
Talán rosszat, talán jót; talán _
semmit. Ezt a semmit már annyi
szor meghozták a nagy napok!

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva 

i szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
I Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig. 
j O rszágos v á sá r . Augusztus 27 és 28-án 
í Zomborb in.

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lako
mája a gazdakör helyiségében.

Augusztus 27. Az ipartestületi dalárda 
hangversennyel egybekötött tánemula’sága 
a városligetben.

Szeptem ber 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesiileti gyűlés Szabadkán.

— A főispán névnapja Bezerédj 
István főispán holnap ..ünnepli név
napját. Az ünnepi istentisztelet után, 
melyen a hatóság is megjelenik a 
főispán és a polgármester vezetése 
mellett, d. e. I 1 órakor a tisztviselői 
kar tiszteleg a főispánnál, hogy bol
dog névnapot kivánjon neki Amint 
értesülünk, a társadalom számos tagja 
készül felhasználni az alkalmat, hogy 
boldogságot kivánjon a közszeretet
ben álló főispánnak.

— Az első szanatórium. Néma 
bőség szarujából, hanem kisebb-na- 
gyobb adományokból, a melyet a 
magyar nők szerető szive gyűjtött, 
fölépül Gyulán a Lugos nevű erdő
ben, pornélküli alkalmas helyen száz 

i betegre az első népszanatorium, a 
mely 19 16. őszén rendeltetésének át- 
adatik. Az agilis József főhercegsza- 

! natorium egyesület most máráltalá- 
i nos, országos rokonszenvnekörvendve 
további célokat tűzött ki : az ország 
más helyein szanatóriumok állítását.

— Adoin uiy József főherceg  
szobrára. Zombor város törvény- 
hatósága mozgalmat inditott arra 
nézve, hogy a közel múltban elhunyt 
József kir. herceg emlékezetére Buda- 

: pesten, az ország szivében egy méltó 
szobor állittassék fel az egész ország 
adományozásából. Zombor város tör
vényhatósága ezen köriratot Makó 
városa részére is megküldötte s a 
tanács ezzel mai ülésén foglalkozván, 
elhatározta, hogy tekintve azon nagy 
érdemeket, melyeket a boldogult Jó
zsef kir. herceg a magyar honvéd
ség szervezése s általában a magyar 
szellem és haladás fáradhatlan ápo
lása által s magyar közügyek terén 
szerzett, Makó város részéről a szobor 
alapra 1000 koronát szavazott meg.

— Házasság. Seereiner Nándor, 
a helybeli gázgyár igazgatója szep
tember hó 2án  délután 5 órakor 
vezeti oltárhoz a szt. Teréz temp
lomban Kertész Mártha urhölgyet, 
dr. Kertész Sándor szabadkai v. tiszti 
főorvos leányát.

— A szegények ünnepi lako
mája. Özv. Vojnich Lukácsné és a 
Vojnich család jótékonyságából hol
nap, szent István napján a szegény
ház lakói is ünnepi lakomában része
sülnek. A Vojnich család jótékony
sága ugyanis, mint minden évben, 
úgy az idén is ünnepi lakomával 
vendégeli mega szegényházban mene
déket találó embereket.

PEREM Z JÓZSEF
az egyedül elism ert kelle II es iztt term észetes hasba] tószer.

ti víz
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__ A vidéki újságírók szent
István napján Budapesten, a Royalba 
ülést tartanak, melyen a vidéki ú j
ságírók uj egyesülésének alapsza
bálytervezetét állapítják meg. Az 
itt megállapított tervezetet azután a 
holnap meghatározandó helyen és 
időben megtartandó kongresszuson 
terjesztik elfogadás végett az újság
írók egyetemes gyűlése e!é.
_Eljegyzések. Turzay József

tanárjelölt eljegyezte Bakacsy Viktória 
kisasszonyt, dr. Bakacsy János nő
vérét. — Manheim Simon kishegyesi 
üvegkereskedő ma tartja eljegyzését 
Hirth Ilona kisasszonnyal, Hirth József 
helyb. városi regálebérlőségi hivatal
nok leányával. -  Páncsich Fülöp 
városi hivatalnok eljegyezte Merkovich 
Juüska tanítónőt, Merkovich Vince 
máv. főkalauz leányát.

— A nagy fényi templom épí
tése. Megírtuk a nagy fényi templom- 
építésre megtartott árlejtés eredmé
nyét. A tanács rendkívüli ülésében 
tegnap foglalkozott az árlejtés ered
ményével, s minthogy az ajánlatok 
magasabbak voltak az árlejtési fel
tételekben foglalt árnál, az árlejtést 
nem hagyta jóvá, hanem uj árlejtés 
kihirdetését határozta el.

— A páholyjog-díjak. A páholy-
jog-dijak a szabályrendelet értelmé
ben szeptember elsején esedékesek. 
Erre már is felhívjuk a jogtulajdo
nosok figyelmét, figyelmeztetve, hogy 
ha a dij október elsejéig leróva nem 
lesz, a jogtulajdonos a jogát elveszti.

— Felülfizetéwk. A bácsalmási 
kereskedő és iparos ifjúság múlt va
sárnapi sikerült műkedvelői előadása 
és táncvigalma alkalmával a követ
kező telülíizetések történtek : Szom- 
mer Ferenc, Zabraha Vencel, Kriksz 
Mihály, Apt Lőrinc, Koller Oszkár, 
Kamarás Imréné, Linárt Károly 2 —2 
kor., Stein Jakab l kor. 20 fill., 
Rosenfeld Miksa, ifj. Fridier József, 
Glück.Samu, KelnerErnő, Czimmer- 
man Oszkár (Eszék) 1 —1 kor.. Ke
resztes N., Vokter János 80—80 
fill. Összesen 2i kor. 80 fill. A felül- 
fizetésekértezúton is köszönetét mond 
a rendezőség.

— Sztrájk Bajáu. A bajai mol
nár segédek és malom munkások 
és segédek főbb követelése abban 
csúcsosodik ki, bogy bizonyos a 
mesterségen eső munkák alól való 
felmentést követelnek, vasárnap szü
netet és, hogy szakmunkát csak 
szakmunkás végezhessen, Ezen kívül 
béremelést kérnek. Követelésük tel
jesítésére aug. hó 25 ét tűzték ki 
határidőül.

— A palicsi fodrász szerencséje.
Nyolc év óta szolgálja ki Kosics 
Sándor a palicsi fürdővendégeket s 
hogy milyen derekasan felel meg 
feladatának, mutatja a szépítő mű
terem élénk forgalma, amely ma már 
Palicson a kaszinót helyettesíti. A 
fürdővendégek itt gyülekeznek ke
délyes és érdekes csevegésekre, a 
melyekből sokat lehetne ellesni a 
füidőszezon pikantériái közül. Érthető 
tehát a nagy öröm, melyet a kedvelt 
hajmüvész szerencséje okozott, hogy 
t. i. a birtokában levő szerb sors 
jegyet egyik legnagyobb nyeremény
nyel kihúzták. Megindultak a tervez- 
getések. A palicsi kaszinó vendégei 
csak úgy öntötték a sok jó tanácsot

a szerencsés nyerőnek, hogy mit csi
náljon a sok pénzzel. A nagy öröm 
azonban, sajnos, csak néhány napig 
tartott, mert egy szép reggelen le
velet hozott a posta, amelyben meg 
vala irva, hogy a sorsjegy, mely 
Sándor király idejéből való, értékét 
és érvényét vesztette. A derék mes
tert most a tanácsadók vigasszal 
látják el s hogy reménységét ne ve
szíthesse, uj sorsjegyet vásárolnak 
neki. Ez a Kosics fodrász szomorú 
nótája.

— Égő ravatal. Tegnap délelőtt 
meghalt egy Kovács Maris nevű há
rom hetes gyermek. A szülők a kis 
holttestet koporsóba tették és felra
vatalozták. Az este a ravatal mellett
égő gyertyához férkőzött egy macska 
s a gyertyát a ravatalra döntötte. 
A szemfüdél tüzet fogott s a háziak 
már csak akkor vették észre, hogy 
a ravatal ég, mikor már a koporsó 
elégett s a kis holttest is több helyen 
összeégett.

— L etartóztato tt szabadkai zseb 
tolvajnö. A jászberényi rendőrség
től ma távirati értesítés érkezeit, 
hogy ott Kovács Guncsi Boris hír
hedt. zsebtolvaj cigányasszonyt lopás 
miatt letartóztatták.

— A Katona-fluid diadala. Hat
ványzott kvantumban veszi igénybe 
városunk és a környék lakossága a 
felülrnulhatlannak bizonyult Katona
féle növényesszencia fluidot. A gyógy
tár, mely a jótékony hatású gyógy
szert előállítja, alig győz eleget tenni 
a megrendeléseknek, úgy, hogy már 
naponta százakra rug a megrendelt 
küldemények száma. A gyógyult be
tegek hálairatai pedig újabb és újabb 
bizonyítékai a kitűnő szer diada
lának.

— Szilágyi és D iskant miskolci 
gépgyáros cég kitűnő borsajtóira va
lamint legújabb „Villám14 centrifu
gális bogyozó és zúzógépeire felhív
juk t. olvasóink figyelmét. Kiemelen
dők különösen a cég által feltalált 
és készített Kossuth „Kincsein41 és 
„Hegyalja41 borsajtók, nemkülönben 
a nagyüzemü préseléshez készített 
„Rákocy44 „kettős kosaru14 sajtók, 
amelyeknél a régi világfából készített 
prése geniálisan egyesítve van a 
modern technika vívmányaival. A 
sajtó felső része acél, alsó része 
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol 
sem érintkezik vasrészekkel, hanem 
csak a fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, ha
nem kisebb darabokban is könnyen 
ki lehet venni. Az 1902. évi egri 
és a pozsonyi II. mezőgazdasági 
országos kiállításon a cég borsajtói 
első díjjal, aranyéremmel lettek ki- 
tüntettve.

— H ajói és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fiú öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
megnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

— Orvosi körökben már régi 
ismert tény, hogy a Ferenc József 
keserüviz valamennyi hasonló vizet, 
tartós hashajtó hatása és említésre 
méltó kellemes izénél fogva, már 
kis adagban is tetemesen felülmúlja. 
Kérjünk határozottan Ferenc József 
keserüvizet.

Két munkás halálos szeren-
esetlensége.

Királyhalmon tegnap éjjel szeren
csétlenség történt. Két munkás alvás
közben halálát lelte. Nem tudni, vét
kes gondatlanság, avagy a munkások 
maguk okozták-e a katasztrófát, csak 
az a szomorú tény konstatálható, 
hogy két kőműves életét kioltotta 
egy összedőlt kémény.

A katasztrófa Neumann Ármin dr. 
királyhalmai kapitánysági orvos há
zánál történt. •

A végzetes szerencsétlenség rész 
létéit az alábbiakban ismerteti tudó
sítónk :

A királyhalmai kapitányság köz
ponti orvosa Neumann Ármin dr. a 
város tulajdonában levő tanyai házban 
lakik. A ház egyik melléképületét a 
város tataroztatja s azon átalakítást 
végeztet. A munkát Pallos András 
és Busa Mihály kőművesek végzik, 
kik a munka tartama alatt állandóan 
kint laktak s az átalakítás alatt álló 
melléképület félszerében szoktak éj
jelenként aludni.

A melléképületen uj kéményt emel
tek, melynek töve a földig ér. A 
kémény már majdnem elkészült s 
magassága elérte a tető magasságát, 
sőt egy része ki is nyúlt a tetőből. 
A kémény építésével éppen a na
pokban végzett volna a két kőmű
ves, ha a katasztrófa be nem kö
vetkezik.

Pallos és Busa csüiörtökön este 
végezvén napi munkájukat, megva
csoráztak. azután pipára gyújtottak 
és leheveredtek a kéménvtövébe. 
Egy darabig beszélgettek, majd félre- 

■ tették a pipát és csendesen elszen- 
j deredtek. Ezen a helyen szoktak na- 
i ponként aludni s mióta csak a munka 
tart, mindig ott viradtak meg.

Tegnap éjjel váratlan ezet történt, 
j Éjfél után gyenge szellő lengedezett, 
de a két embert az mit sem zavarta.

! Azok jó izüen aludtak tovább. Az 
elhibázott alapozású kémény azon
ban az állandóan egy irányból jövő 
szellő erejének nem bírt ellentálni 
s egy végzetes pillanatban összedőlt. 
A sok tégla dübörögve hullt alá, a 
a két embert pedig egy a vakolat 
által szilárdan összetartott kémény
fal temette maga alá. A szerencsét
len munkások olyan mélyen aludtak, 
hogy a dübörgésre sem ébredtek föl, 
de ha fölébredtek volna, sem mene
külhettek volna meg, mert a heves 
erővel rombadőlt kémény pillanat 
alatt maga alá temette mindkét sze
rencsétlen áldozatot.

Pallos András kőműves feleséges 
ember s halálát nején kivüi három 
kis árvája siratja. Busa Mihály ide
gen vidékről való, az ő családi álla
potát nem ismeri senki.

SZÍNHÁZ.
A szinügyi szabályrendelet, Meg

írtuk már, hogy a szinügyi szabály- 
rendelet stiláris módosítás végett a 
belügyminisztériumból visszaérkezett 
s oda jóváhagyás végett ismét fel
terjesztetett. Ma az a hír volt szin
ügyi körökben elterjedve, hogy a 
szabályrendelet most már jóváhagyva 
visszaérkezett. Bólits József dr. knl-

turtanácsos ma délfelé azonban a 
szabályrendelet visszaérkezéséről még 
nem tudott. Ezzel a hírrel kapcso
latosan az egyik helyi lap a Sz. F. U. 
mindjárt személyi kérdéseket is fesze
getni kezdett. A mai alelnököt sze
rette volna tetszése szerinti alelnök- 
kel helyettesíteni egy kis ingerkedés
sel. Véletlenül az ingerkedés és 
helyettesítési vágy illetéktelen helyről 
jött. Különös, hogy épen annak a 
lapnak a szerkesztője akad mindig 
György Mórba, mint neki nem tetsző 
alelnökbe, s izléstelenkedik azzal az 
emberrel, aki mint zeneszerző min
denütt csak elismerést szerzett ma
gának is, Szabadkának is, s aki épen 
ezért nagyon is helyen van, mint 
szinügyi bizottsági tag és alelnök. 
Azt hiszszük, hogy épen az uj szin
ügyi szabályzat ad majd alkalmat 
ennek az érdemnek az elismerésére.

T Á V I R A T O K .
A cár m anifesztálna.

I*étervár, aug. 19. A cár az al
kotmánytervezettel egyidejűleg mani- 
fesztumot intézett az orosz néphez, 
melyben azt mondja, hogy a cár és nép 
egyetértése volt a birodalom fentartá- 
sának alapja, ez utóbbi időben meg
rendült, de a cár összhangzásba 
akarja hozni úgy hogy az államfen- 
tartó autokrata hatalom épségben 
társával a dumának más szervezetet 
ad s biztosítja hozzászólását a biro
dalom ügyeihez. A duma «90 >, ja
nuárban üi össze.

Pétervár, aug. 19. A szenátushoz 
mai kelettel ukázt intézett a cár, a 
melyben a G.'ssuderstvennaja duma 
megalakítására vonatkozó manifesz- 
tum közzétételét rendeli el és elren
deli, hogy mindama kérdések, melyek 
a kormányrendszer kialakítására vo
natkoznak, a duma elé terjesztendők. 
Az 1905. február 18-án ugyanezen 
tárgyban kiocsátott ukáz megsem- 
misittetik.

Felrobbant pokolgép.
New-York, augusztus 18. A Kuhn, 

Lőw és társa bankcég Schiff nevű 
alkalmazottja postán pokolgépet ka
pott, amely nagy szerencsétlenséget 
okozhatott volna, ha a csomag fel
bontásánál nem járnak el elég óva
tosan. A cég főnöke jelenleg nincs 
Newyorkban. A csomag feladóját nem 
ismerik. Délután a Guggelheim féle 
bankház főnöke szintén pokolgépet 
kapott, a mely amikor megvizsgálták, 
felrobbant, de nem okozott nagy 
kárt. Azt hiszik, hogy ezek a külde
mények a zsidó bankároknak Witte 
által történt fogadásával vannak össze
függésben.

Weitzenfeld Márczell
Kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lépokróc raktára
Telefon szám 100. SZA BA D K A  Kovács-utca 291.

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 k rtil. Borszürő zsák. és Vízmentes 
1 — rostáló ponyvák négyzetmetere"kónt 40 krtól. ■--- .........  -

K ö t é lá r u k  ll itt ’ istrán, kötőfó«. rudalh kötelek stb. a legolcsóbb 
i x m o ia iu a ,  u . m . .  árban, csakj8 , kenderből legjobb mihősegben 

T e n n is  p á ly á k  te l je s  b e r e n d e z é s e  IOO K.
Fllirgö ágy (hengematte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 

■■■ Lótakaró hálok 10 koronától kezdve. Lópokróeok gyári raktára — ...— —
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A háború.
London, aug, 19. Portsmouthból 

jelentik, hogy Szato, a japáni béke 
küldő titkára kijelentette, hogy a bé
ketárgyalások már legközelebb ok
vetlen eredményre ^vezetnek. Miután 
Szato ilyen határozott formában még 
ezt eddig nem mondotta, kijelenté
sének rendkívül nagy jelentőséget 
tulajdonítanak.

London, aug. 19. A Daily Teleg
raph jelenti Tokióból 17-érői: A 
béke kilátásai kitűnőek. A bankárok 
most már hajlandók a vevőkörökkel 
a normális viszonyt felvenni. A já
radékpiac állandóan emelkedik. Rö
vid időn belül a parlamentet rend
kívüli ülésszakra hívják egybe.

Pária, aug. 19. A Petit Párisién 
jelenti Portsmouthból, hogy Witte 
egy interview során kijelentette, hogy 
nem tudja mi lesz kedd után. Le
hetséges, hogy bizonyos hatalmak 
kedvező befolyást fognak gyakorolni.

A Matin jelenti Portsmouthból, 
hogy Wittére nézve a tárgyalások 
befejezést nyertek. A hadikárpótlás 
kérdésére nézve mindkét fél követei 
hajthatatlanok.

TANUGY.
Iskolai értesítés. A helyb. közs. 

polg. leányiskolában az 1905 6.
tanévi pót és jav. vizsgálatok f. évi 
szept. 1-én d. e. 8 órától kezdve 
fognak megtartatni. A helyb. tanulók 
beiratása szept. 2, 4 és 5-én d. u. 
2—3 óra között fog eszközöltetni. 
A beiratkozni kívánó tanuló szülője 
vagy ennek megbízottja kíséretében 
tartozik megjelenni s ezen alkalom
mal az intézetbe első Ízben iratkozó 
tanulók születési, továbbá az előző 
osztályról nyert isk. bizonyítványukat 
s himlő oltási (illetőleg ujra-oltási) 
igazolványukat is kötelesek bemu
tatni. Tandíj: helybeliektől 10, vidé
kiektől pedig 20 K. Ezenfelül azonban 
minden tanköteles korban levő tanuló 
még 30 f. járulékot is tartozik fizetni. 
A tandíj-szabályzat 4 7. s 8. §-a
esetében azonban tandíj elengedésnek 
is van helye s ezért 1. szegény sors
ban levő szülők az intézet igazgató
ságánál a beiratás alkalmával be
nyújtandó szegénységi bizonyítvány 
alapján a tandíj felének, avagy akár 
az egész tandíjnak 2. kisded-óvók, 
tanítók, tanárok pedig szegénységük 
igazolása nélkül is az egész tandíjnak 
3. bármely fokozatú iskolába egy
idejűleg legalább is három gyerme
ket járató szülők szintén szegény
ségük igazolása nélkül a tandíj felé
nek elengedését kérhetik. Mindezen 
esetek tekintetében az intézet igaz
gatója a beiratás alkalmával bővebb 
felvilágosítással szolgál. Szabadkán, 
190b. aug. 18-án. Takács Ede igazgató.

— Beiratások a tanitónöképzó 
gyakorlóiskolába. A helybeli áll. 
tanitónőképző intézet gyakorló-isko
lájában — hat osztályú elemi nép
iskolában — a beiratások augusztus 
hó 3l-én szeptember hó 1 és 2-án 
lesznek.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes“ Magyar Általános váltói 
üzlet Részvénytársaság, Budapest 
heti jelentése a tőzsdeforgalomról és 

a pénzpiacról
Budapest, augusztus 17.

Mig a külföldi tőzsdék a ports- 
mouthi béketárgyalásokra, melyek a 
béke létrejöttét reméltetik, továbbá 
a kedvező külföldi gazdasági viszo
nyokra és a tervbevett német és an
gol fejedelmek közötti találkozásra

kedvezően voltak befolyásolva, addig 
nálunk a tőzsde a lefolyt héten igen 
csekély forgalom mellett stagnált, és 
az üzlettelenség következtében az 
árfolyamok lassan lemorzsolódtak.

Helyi értékek közül a magyar 
kereskedelmi részvénytársaság rész
vényei emelkedtek a magasabb osz- 
talékhirekre, mig a hitel részvények 
tekintettel a folyó hó 23-án közzé
teendő és érdekkel várt félévi mér
legre árfolyamban szilárd irányza
túak voltak.

A pénzpiac dacára annak, hogy 
a szükséglet a mediói ellátásra na
gyobb összegre tartott igényt, nem 
változott.

A lefolyt hét legnevezetesebb ár
folyamváltozásai a következők voltak: 
augusztus 10. augusztus 17. 4% os 
magyar koronajáradék 96'80—90.80. 
Magyar hitelrészvény 786 50—784. 
—. Magyar jelzáloghitelbank részvény 
508’—507-—. Magyar leszámítoló és 
pénzvállóbank részvény 477‘ —475. 
—. Osztrák magyar államvasut 
részvény 676-—674’—. Dannbius 
hajógyár részvény 220-—222-— . Ri
mamurányi vasmű részvény 552-— 
550--.

KEGENV CSAKNOK.

A  H A R E M N Ö .
I r ta :  Dugovich Imre. 8

Olga e megjegyzésének csípősségét 
mindenki feledte Máté tapasztalatai 
nak komoly elbeszélése után. A ka
caj tartós vidámság előjele volt. A 
tante kacagot a legiobban.

— Ah, Máté ur, velünk jöhetett 
volna, akkor nem kínoz a migrén 
három napig — sipogott az arisz
tokratikus, törékeny vékonyságú tante.

A komolyságot most is csak Máté 
őrizte meg s csak akkor nyíltak aj
kai pillanatnyi mosolyra, mikor Olga 
grófnő melléje ugorva, átölelte s ka
cagva forgatta meg a szobában.

— Kitűnő, kitűnő, kár, hogy Kál
mán nem hallotta, talán kigyógyult 
volna a szentiinentalizmusából — 
kacagott.

— Vagy még szentimenlálisabb 
lesz, — jegyzé meg a komoly meg
győződés hangján Máté.

Csakhogy a meggyőződését most 
már senki sem vette komolyan.

A társalgás vidám hangulatban folyt 
ebéd után is, úgy hogy Kálmán tá
vollétét észre sem vették. Kint a 
délelőtt gyenge, altató hullámokkal 
ingó-bingó légoceán hevesebb hul
lámzásba kezdett. A szél felkavarta 
a homokot a magasságba s piszkos, 
sárgásszürke felhőt vont a tiszta ég
kék boltozata alá. Egy-egy erősebb, 
tartósabb széláram elkapta a homok
felhőt s ragadta magával a magasban 
ismeretlen tájak felé, hogy a légten
ger csendes vidékein homokzápor
ként hulljon vissza a földre. A leve
gőnek ezt a színtelen, de félelmes 
játékát nem is sejtették a szórakozó 
társaságban, s Kálmán Ígérete sem 
jutott eszébe Olgának addig, mig 
Kálmán maga nem lépett közéjük. 
Olga eléje szőkéit:

— Kedves Kálmán, talán Máté 
bátyánk volt a sokat ígérgetett csoda. 
A tantet meggyógyította, közülünk 
elűzte a legnehezebben elűzhető el
lenséget, a makacskodó unalmat.

— Grófnő, csodát nem ígértem, 
hanem olyan vadászatot igen, amely 
felér az önök vadregényes bérceinek 
legrémségesebb, legszebb, legizgatóbb 
vadászkalandjaival is. Ebben még 
ma szürkületkor s ha úgy tetszik,

egész éjszaka, de egy egész álló hé
tig is része lehet. Jó lesz készülődni, 
egy óra múlva megkezdhetjük a va
dászatot.

A tante jó kedve azonnal félben 
szakadt; ismét migrénről kezdett 
panaszkodni; ő nem szánhatja ma
gát éjjeli kalandokra. Hanem Olga 
és nővére a következő pillanatban 
már siettek öltözéket cserélni.

— Csak minél sötélebb ruhát, 
comtesse Olga. — kiáltott utánuk 
Sándor.

Folyt. köv.

Felelős szerkesztő:
D U G O V I C H  I  Sf K E. 

Laptulujdonosok: A Z A L A P IT Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám : 6 2 . ______

Spitzer jg tiácz
k e r t b e  l y i s é g é b e u

C s e n g i J a n i
t a m b n r a z e n e k a r a

zeneesté ly t
........ zz  t a r t .  ---- -----------

Lakás kiadó.
2 szoba, konyha, kamra.

p in e z e  s tb . 
.  1 . - t ő l

V. kör, bajai-ut 282. sz.

Van szerencsém a tisztelt közön
ségnek b. tudomására adni, hogy 
Gsernovits-utcai

varrodámat
a Damjanich és Bercsényi-utca sarkán 
-------------------- levő---------------------
Nojcsek Géza füszerkereskedő 
===== házába helyeztem á t . =

A nagyérdemű közönség b. párt
fogását kérve vagyok

teljes tisztelettel

Vászitsné Ferentsik Mária.
Ugyanott több segéd és tanonc 

felvétetik.

Uradalmi tejet,
tca-Vajat

megvételre
Keres bármily raeuayi- 
sígbeti, előnyős árban

ifj. Vojoich OW
J u ft tk a .

K é t
e g y  w zerb  u r l  c s a ló d n á l

te lj es e llá tá s ra
felvétetik. — Czime lapunk kiadó- 

hivatalában.
r •*>— . ... 1.' s: r11• 1 • . .. f '

N ag y
b o lth e ly is é g ,
mely esetleg két üzlethelyiségnek is 

alkalmas,
5
Kamara épületiben,

n o v e m b e r  1 - t ő l  k i a d ó .

tVös-n., a jelenlegi ügyvédi

Bővebbet

dr. S zu d á rev ich  B enedek
ügyvédnél.

(vasúti állomás) közelé- 
V d t l lv v l  l  ben, a tázlári határban

kitűnő minőségű

110 hold homoVcrüíct,
egészben vagy Í0 holdankint,

szabadkézből eladó.
Tudakozódhatni

Av d o hB A R U C Z 4

nyug. honvéd-őrnagynál Szegeden, 
Szentháromság-utca 1. sz.

Ü z le t
s.

Van szerencsén a t vásárló-közön
séget értesíteni, hogy Rudics-utcában 
(Paul ékszerész átellenében) rőfös- 
üzletemben összes raktáron lévő 
--------------------- áruimat-----------------------

vé g le g
k iá ru s íto m .

Raktáron van kanavász, frain, 
karton, vászon, parcket, flanel és 
még több különféle cikk.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

B i p p  F e r e n c z .
Rudics-utca.

Üzlet k iá r u s í tá s !

Értesítem a t. vásárló közönséget, 
hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részben

H  minden elfogadható 
árban kiárusítom, a e
A raktár áll: Szövet szoknya, blouse, 
karton, zephir, batist, mos- és szövet
pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és 
kötények, továbbá szövet, mosó és 
batist kelmék, melyet méter számra 
is igen olcsón elárusítok. A n. é. kö
zönség b. pártfogását kérve, vagyok

tisztelettel

F a r a g ó  M.
(Edényplnc.)




