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lij nehézségek.
Ma kél uj nehézség merült 

föl a közvélemény mérvadó orgá
numaiban, melyek a kibontako
zás elé komoly akadályokként 
helyezkedhetnek.

Az egyik nehézség a koalí
ciós kabinet lehetőségének me
rev tagadása. És ezt a nehéz
séget Apponyi Albert hívei kez
dik emlegetni. Szerintük a koa
líciós kabinet ma sok tekintetben 
a politikai immoralitás elősegí
tése volna, mert kormányzati 
képtelenségnek tartják azt hogy 
a kabinet tagjai külön-külön a 
pártállásuk szerinti befolyások
nak legyenek kitéve.

Ezek nem akarnak mást, mint 
azt, hogy a kormány kizáróla
gosan a többséggel kikerült füg
getlenségi pártból alakittanak 
meg, amely célból_ a függet
lenségi pártnak külön munka- 
programmot kellene készítenie.

Ez a kombináció azonban 
alighanem csak kombináció fog 
maradni. A függetlenségi párt 
ugyanis csak viszonylagos több
séggel van képviselve a par
lamentben, s ha a koalíció 
eszméjével megbarátkozni nem
akarna, akkor egy nagy 67-esj bécsi fogadtatásának és Kossuth 
többséggel találja magát szem- azon kijelentésének hatását,
ben, mely bizonyára nemcsak 
megnehezíti működését,de sok 
tekintetben meg is fogja aka
dályozni.

Bármily érveket hoznak is 
tehát föl a koalíció független
ségi ellenfelei, fenti óhajtás 
mint gyakorlati értékkel nem 
biró óhajtás, csak jámbor óhaj
tásnak maradhat meg. Épen 
ezért kívánatos volna, hogy 
ezen merev álláspontot hagyja 
el az, aki felvette ; mert ha nem 
úgy csak akadálya lesz a ki
bontakozásnak.

A másik nehéz ég a szabad
elvű párt részéről merült föl. 
E pártot a koalíció létrehozására
vonalkozó kísérletekben teljesen mint a közel múltban láttuk 
számon kívül hagylák. Ha tehát amelytől megszabadulni óhajtva, ríni összegyűlnek, egy k.rály, kéz-
ez a negligálás tovább is tart, 
akkor a szabadelvüpárt, amint 
azt orgánuma már ma hangoz- _
tatja, természetszerűen kényte- párt sem, azt leltetelezziik, mei

len lenne ellenzékbe menni, 
ami bizonyára nem csak a ki
bontakozásnak, de a parlamenti 
rendes munkásságnak is gátul 
szolgálna.

Mindkét nehézségnek felvetése 
a koalíció elitélése. Méltányo- 
sabb azonban a szabadelvüpárt 
állásfoglalása, amely még a mel
lőzés mellett is határozottaan 
kijelenti, hogy azért a kibonta
kozást aktív fellépéssel mega
kadályozni nem akarja, s csak 
azon figyelemreméltó körülmé
nyek felsorolására szorítkozik, 
amely körülmények a koalíciós 
kabinet működését és egy koa
líciós párt létezhetését proble
matikusokká teszik azért, mert 
a koalíció kebelében a túlsúlyt 
természetszerűleg is, mindig a 
függetlenségi párt vindikálhatja 
magának. Ebből azután követ
keznék, hogy a közösügyek in 
tézése merően képtelenséggé 
válnék.

A helyzet a közvélemény előtt 
ma már tehát csak kritikusabb, 
mint volt tegnap. A kibonta
kozást a közvélemény ma ke nis ez az estilap, hogy e hó lS-án 
vésbé sejti, mint sejtette m égl^w  tartja meg a kzpviselöház ülését,
csak tegnap is, mikor még köz
vetlenül érezte Kossuth Ferenc

hogy ö a helyzetet nem tartja 
aggasztónak.

Kérdés még az is, vajon c 
függetlenségi párt kebeléből ki
került s a koaliczio eszméjét 
határozottan elítélő vélemény 
nem előjele-e magának a párt
bomlásnak ? Ha ez megtörtén
nék, akkor egészen uj helyzet
tel állnánk szemközt, uj bonyo-1 nem akadályozza vagyis a Ház 18-án 
dalmakkal, melyekből a kibon-[ tart ülést,a megnyitás aktusát azonban 
takozás lehetőségét ma még lamely a trónbeszéd megtartásával 
nem is sejthetnénk. van egybekötve, elnapoltatja, mind-

Leliet, hogy ez az uj helyzet 
összébb hozná a 67-es alapon
állókat, de lehetséges az is, hogy mint programmját ellenjegyző A 
a beállott szakadás olyan par- képviselőház első ülésén tehát, a
lamenti alakulásokat hozna létre,

teremtődött meg a mai helyzet. 
Hogy ezt senki sem óhajtja, 
talán még maga a függetlenségi

nem akarjuk elhinni, hogy a 
munkátlanságot újra uralkodóvá 
akarnák tenni.

Az érdeklődés tehát, amely- 
lyel a nemzet a megoldás felé 
tekint, naponkint feszültebb lesz. 
Hogy ez a {-társadalmi béke 
konszolidáczióját hátráltatja, az 
természetes. Épen ezért külö
nösen kívánatos volna, hogy a 
válság megoldása minél előbb 
bekövetkezzék.

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

Budapest, febr. 14.

Akármilyen kedvező lett legyen is 
az benyomás, a melyet a király 
Kossuth Ferenczről kapott, akármi
lyen optimizmussal tekinti a függet
lenségi párt a királyi audiencia ered
ményét, annyi bizonyos, hogy mint
egy holt ponton vagyunk már és
senki sem tudja mit hoz a jövő.

Mozgalmat ebben az időben az 
országgyűlés megnyitásának kérdése 
kelt, bár ez is szerintünk félreértésen 
alapszik. Egy esti lap tegnapi hire 
kutatta a mozgalmat. Azt irta ugya

m ert a k irá ly  a m egn yitást e ln a 
polja és m i irán t Tisza István 
gróffal már meg is állapodott. A 
két dolog ellenkezik egymással, mert 
az összegyűlés és a megnyitás kö
zött nagy a külömbség. A képviselők 
összegyűlését megakadályozni nem 
lehet, a megnyitás aktusát azonban 
el lehet napolni. Ugv tudjuk, hogy 
Tisza István gróf mindenütt ebben 
a kérdésben szigorúan a házszabá
lyok rendelkezéséhez tartja magát, 
tehát a képviselők összegyülekezését

addigra, mig az uj kormány meg
alakult, a mely aztán a trónbeszédet,

melyen a képviselők a’’házszabályok 
első szakaszának rendelkezése sze-

iratot olvasnak fel, a melylyel a fel
ség az országgyűlés megnyitását, a 
házszabályok második szakasza sze
rint bizonytalan időre elnapolja.

Az elnök személyén a független
ségi párton már is megkezdődött a 
korteskedés. Az egyik rész a képvi
selőház elnökségére Justh Gyulát 
jelöli, a második rész Gulner Gyu
lát, úgy tudjuk, hogy Justh Gyula 
pártja az erősebb. Ebbe a kérdésbe 
azonban beleszólása lesz a több 
pártoknak is és valószínű, hogy ügyes
ség jön máj létre.

Két pótválasztás.
Budapest, febr. 14.

Miskolcról jelentik: Edelényben ma 
van pótválasztás Bagalyi Béla sza- 
badelvüpárti és Nagy István függet
lenségi párti jelöltek közölt. Az idő 
nagyon kedvezőtlen, mert hideg, 
orkánszerü szél dühöng és ezért a 
szavazás csak lassan halad, mert a 
választóknak 41 községből kell Ede- 
lénybe jönniük. Választási elnök 
Szekrényessy Árpád, ki fél 9 órakor 
nyitja meg a választási aktust, je
lentve, hogy két jelölt van: Bagalyi 
Béla és Nagy István. A szavazást a 
Bagályi-párt kezdte meg. Délben volt 
Bagályinak 343 és Nagynak lötí 
szavazata. ** *

Budapest főváros IX-ik kerületé
ben ma, minthogy Plósz Sándor mi
niszter visszalépett: egyhangúlag dr. 
Ballagi Aladár egyetemi tanárt kiál
tották ki képviselőnek függetlenségi 
programmal.

Forradalom Oroszországban.
P étervár , fekr. 14.

A moszkvai egyetem hallgatói a 
pétervári műegyetem tanári karához 
föliratot intéztek, amelyben kijelen
tik, hogy legnagyobb megelégedéssel 
vették tudomásul a tanároknak és a 
diákoknak egymáshoz való közele
dését. Ez által végre megsemmisült 
az a választófal, mely a rendőri bü
rokratikus rendszer alatt keletkezett, 
melyen az összes régibb és újabb 
nemzedékek reményei hajótörést — 
szenvedtek. Az egységben van az 
erő és a diákok azt remélik, hogy 
a hatalommai valósítják meg az ál
talános politikai törekvéseket és el
érik a tanszabadszágot. mely nélkül 
igazi tudomány nem fejlődhetik.

P étervár, február 14.
A minisztertanács 11-iki és mai 

ülésén a gyáripar terén felmerült 
kérdésekre vonatkozó törvényhozási 
intézkedéseket tárgyalták, amelyeket 
sürgősen szükségesnek tartanak az 
ipari élet megnyugtatására. Elvileg

la k á s  h ird e té s
a Naplóban.



BACSMEGYEI NAPLÓ. ___1905. február 15.

megállapították, hogy az iparügy ve
zetése továbbra is a pénzügyminisz
térium feladata maradjon. A minisz
tertanács elhatározta, hogy a pénz 
ügyminisztert bízza meg azzal, hogy 
haladéktalanul dolgozza ki a követ
kező kérdéseket:

l. A szervezeteket kell létesíteni 
a munkabérszerződésekből keletkező 
ipari természetű kérdések elintézé
sére ; 2. a munkások létfeltételeinek 
javítása ; 3. a létező sztrájktörvények 
megváltoztatása, már t. i. az olyan 
sztrájkoké, melyek kizárólag gazda
sági jellegűek és nem járnak rend 
zavarással; 4. a munkások orvosi 
kezelése ; ő. az iparfelügyelők jogai 
és kötelességei.

E kérdéseket külön bizottság dol
gozza ki a pénzügyminiszter elnök
lésével, figyelembe véve a gyártu
lajdonosok és munkások szakvéle
ményeit

Az üldözött királyné.
— Montignosn grófnő tragédiája. —

Különböző körülmények azt bizo
nyítják, hogy Montignoso grófnő 
erélyes fellépésének következtében, 
a szász király megbízottja, Körner 
igazságügyi tanácsos eredménytelenül 
kénytelen Olaszországból hazautazni. 
Ha valamit el akarnak érni a gróf
nővel szemben úgy, csak a törvé
nyes utakat használhatják Olaszor
szágban, mert a szász királyi házi
törvény ott érvénytelen.

Tegnap került nyilvánosságra a 
szász király egyik régi levele, amely
ben Kömért felhatalmazza, hogy 
ügyében eljárjon.

Körner jogtanácsos és Montignoso 
grófnő között a leggzenvedélvesebb 
jelenet játszódott le. Amikor a gróf
nő kinyilalkoztatta, hogy gyermekét 
elraboltatlni nem engedi Körner dr. 
a király Írott parancsát dobta a ki
rályné lábai elé. A grófnő felemelte 
az okiratot és azt Körner szemébe 
vágta e szavakkal: Hagyjon engem 
békén ! Én se trónörökösné nem 
vagyok, sem hercegnő, se főhercegné 
Közönséges, szánalomraméltó terem 
tós vagyok.

R óm a, febr. 14.
A szocialisták, lapja azt Írja, hogy 

Montignoso grófnő ellen azért zudalt 
fel a szász udvar, mert alapos bizo
nyítékai vannak hogy a grófnő anyá
nak érzi magát. Lebetegedése április
ban várható.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és inuzeum. Nyitva 
Bzerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Február 17. Az épitö iparosok körének 
közgyűlése a Nemzeti kaszinó kis é tte r
mében.

Február 18. A szabadkai fűszer és kis
kereskedők egyesületének táncvigalma a 
Pe-ít-szállo ín összes termeiben.

Február 19. A magyarországi éptSraun 
kasok szabadkai szakcsoportjának tán -vi
galma a Pe t- zálinda ösezes termeiben.

Február 19. A szabadkai nemzeti Kaszinó 
rendes közgyűlése.

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

Február 25. A S zrete tró l címzett sza
badkai nőegylec táncestélye a kereskedelmi 
egyesülői (Nemzői nagyszállódt) li lyisé- 
geiben.

Február 25* M. á. v. sz dgaszemé yzet 
tánc/.mulat -ága a Spitzer Ignácz-féle ven- 
déffh»ben.

Február 26. A szabadkai „Világosság* 
ciinü női asztaltársaság tánc nulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

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

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farssn d bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általaiig mun
kásszervezet táncvigalma a Spitzer Ignácz- 
féle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mű
kedvelő szakosztályának hangverseu nyel 
egyb kötött házi estélye saját helyi légében.

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

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

— F ötsp áo i h e ly e t te s íté s e k .Baja 
város közigazgatásánál üresedésben 
levő azon állásokra, amelyeket a 
szervezési szabályrendelet módosí
tásáig . nem töltenek be, Bczerédy 
István főispán Iörvényadta jogánál 
fogva a következő helyettesiléseket 
eszközölte: Az első könyvelői állásra 
Odabasics Gyula eddigi másodkönyve
lőt, a inásodkönyvelői állásokra Ma
gyar Ádám I. osztályú Írnokot és 
ifj. Móder Alajos II. osztályú végre
hajtót. Ezen állások helyett ugyanis 
az uj szervezési szabályrendelet ér
telmében más állásokat fognak szer 
vezni.

— A bajai gazdasági tudósi tők 
k itü n te tése . A földmivelésügyi mi
niszter Somogyi Emil és Wzentek 
Lajos bajai gazdasági tudósítókat 
ezen állásukban kifejtett buzgó mü 
ködösükért elismerő oklevéllel tün
tette ki.

— A 86 g y a lo g ezred  uj lak 
tanyája. Házi ezredünk uj lakta
nyájának felépítése már csak rövid 
idő kérdése. Erre mutat ama körül
mény, hogy a vegyes bizottság, a 
mely az építkezések mód >zatai van 
hivatva megállapítani, már március 
6-án a városháza tanácstermében 
első ülését meg fogja lai tani. Dr. 
Biró Károly polgármester ma átirt 
a katonai hatósághoz, hogy a hely
beli zászlóalj és hadkiegésziLö pa
rancsnokság részére épietendö lak
tanya és pótraktárak építkezési 
ügyében a jelzett napon megtar
tandó ülésre a vegyes bizottság ka
tonai tagjai kiküldessenek.

— A vásári kupecck és u fo 
gyasztó közönség. Mindenfelé az or
szágban, nagy a panasz hogy az élelmi
szerek drágasága miatt a fogyasztó 
közönség ki van szolgáltatva a tovább 
eladók kényekedvének, mert az or
szágos és heti vásárok piacain az 
egyidőben vásárló kupecek mindent 
elharácsolnak a napi szükségletüket 
bevásárló vevő közönség elől. Ma 
Sepsiszentgyörgy tanácsától érkezett 
Szabadkára egy átirat, amelyben 
szinte panaszos hangon van leírva 
az ottani tarthatatlan állapot, hogy 
egyes élelmi cikkeket, sőt gabonát 
sem tudnak a város polgárai az 
utóbbi időben beszerezni A város 
szabályrendeletet alkotott már évek 
előtt ezen állapotok megszüntetésére, 
de ez nem lett jóváhagyva s most 
tőlünk kéri valamelyes ezen tulkapá
sok korlátozására vonatkozó rendőri 
intézkedésnek hivatalos kiadmányát

— A tisztelt gazd.iköíöiiségliex ! 
Mint tudomásunkra jutott M luthner
Ödön cs. és kir udvari magnagy
kereskedése Budapesten arról érte
síti a gazdaküzönséget, hogy a lanyha 
irányzat következtében, a lóheremag- 
nak (stíriai lóherének) folyó évi jan. 
1 -én megjelent főárjegyzékében rova
tolt árát hatályon kívül helyezte. Az 
árak jelenleg a következők: 4. számú 
priina primissima 95 korona, 4 a 
számú legelsőrendü 93 korona, 4—5 
számú elsőrendű 92 korona, 5’) 
kilónként Ezen három minőség tisz
taság és csiraképesség tekintetében 
a lélező legkitűnőbb. Általánosan

ismeretes, hogy a Mauthoer cég olasz 
vagy amerikai lóheremagot nem for
galmaz és hogy az általa szállított 
lóheremagnak arankamentességét ,a 
m. kir. vetőmagvizsgáló állomás hi
vatalos ólomzára igazolja. Ezen ár- 
leszállítás nagy elismerést kelt a 
gazdaközönség körében, mert újból 
bebizonyull, hogy Mauthner a gazdák 
érdekét szem előtt tartja.

— G ondnokság alá h e lyezés. 
A szabadkai kir. törvényszék köz
hírré teszi, hogy Joó Ágoston sza
badkai lakost saját kérelmére tékoz
lás miatt gondnokság alá helyezte.

-  Az újvidéki fö ld iü l velők febr. 
18-án a Bracsovics-féle vendéglőben 
gyűlést tartanak. — Napirend: 1. A 
szervezkedés célja és haszna. 2. A 
földmivelők helyzete. Ezen a gyűlésen 
felolvastatik a megalakítandó újvidéki 
füldmivelőtnunkások egyletének alap
szabálytervezete

A nyakönyvi k inevezések . A 
belügyminiszter a Bácsbodrogh vár 
megyéhez tartozó bácsborsódi anya
könyvi kerületbe Markocics Béla 
helyettes jegyzőt anyakönyvvezetővé, 
a katymáriba pedig Ivenc Frigyes 
helyettes segédjegyzőt anyakünyv- 
vezető helyettessé nevezte ki.

— E ltű n t fényképészsegéd . Kiss 
Lajos fényképészsegéd, aki T ő k e  
helybeli fényképésznél volt alkal
mazásban, vasárnap este eltávoz )tt 
lakásáról és azóta nem adott élet
jelt magáról. Az eltűnt fiatal ember 
már egy Ízben öngyilkossági kísér
letet követett el és most is eltávo
zása előtt barátainak, akikkel együtt 
volt, azt mondta, hogy megválik az 
élettől. A rendőrség hollétének ki
derítése végett megtette az intéz
kedéseket.

— T üzeset. Ma délben h4l órakor 
a VIII. köri Puskás-utcában levő 
özv. Szegedincsev Lázárné tulajdo
nát képező ház udvarán egy kazal 
szalma kigyulladt. A nagy szélben 
fenyegető tüzveszedelemnek tűz
oltóink gyors és erélyes közbelépése 
gátat vetett. Néhány perc alatt a 
tüzet elfojtották.

— Rendőri hírek. Horvát József 
helybeli sütőmesler panaszt telt a 
rendőrségnél, hogy Fábián Ferenc 
nevű inasa 50 korona értékű ruha- 
nemüek és két darab sonka eltulaj
donítása után ismeretlen helyre szö
kött. — Berec Maris cselédleány 
panaszt lelt, hogy tegnap este isme
retlen tettes lakásáról a ruháit el 
lopta. — Szegedről táviratozzák 
rendőrségünknek, hogy Kiss Gyürgyné 
szőregi lakosnőtől, aki bevásárlás 
végett jött a városba eddig isme
retlen két egyén az ismert tárca - 
dobási módszerrel 198 koronáját el
vette.

Gyilkolt mert mulatni akart,
Véres gyilkosság történt vasárnap 

éjjel a bácsmegyei Kutas puszta egyik 
szállásán, ahol — Bozsics Pál oda 
való jómódú földbirtokos rablógyil
kosságnak esett áldozatul.

Vasárnap éjjel a szállási lakosok 
mulatságot rendeztek a kutasi csár 
dában. Ott volt a puszta egész 
fiatalsága, sőt még az öregek közül 
is többen. A jókedv elragadta a 
fiatalságot, de különösen Bozsics Il
lésnek vo't szilaj jó kedve, aki csu
pán virtuskodásból liz koronásokat 
ragasztott a cigányok homlokára. 
Ezt a virtust, de különösen a sok 
pénzt megirigyelte Osztovics Mihály 
nevű béres legény, aki tudta, hogy 
Bozsicsék két nappal előbb nyolc
szekér tengerii adtak el, tehát annak Töpörödött, szegény, közel nyolcvan

az árából tellik a mulatságra, neki 
pedig aiig volt annyi pénze, hogy 
egy deci pálinkát ihatott volna.

A sorsnak ez a mostoha elbánása 
gonosz tervet érlelt meg Osztovics- 
ban. Éjfél tájban kisorapolygott a 
kocsmából, kezébe vett egy akácfa
dorongot s elindult a közel lévő 
Bozsicsék szállására. A tanyán csak 
az öreg Bozsics volt egyedül. Gyer
mekei és a cselédek mind a mulat
ságon voltak. Osztovics bement a 
Bozsicsék szobájába s a sötétben 
tapogatózni kezdett. Hamarosan meg
találta az ágyat, ahol az öreg em
ber feküdt, s ekkor hatalmas ütést 
mért az öregre, de nem jól talált, 
mert Bozsics az ütés után felugrott 
s a sötétben dulakodni kezdett a 
merénylővel, miközben a fiatal gyil
kos még néhány ütést mért az ál
dozatra, amitől ez örökre elnémult.

A gyilkosság után Osztovics kiku
tatta a ládát, ahol 16 )0 korona kész
pénzt talált. Ezt magához véve, 
visszament a mulatságra s aztán ő 
kezdett mulatni s hajnal felé már 
csak úgy szórta a pénzt. Heggel az 
öreg Bozsicsot halva találták haza
térő gyermekei. Az esetről azonnal 
értesítették a csendőrséget, mely a 
gyilkost még a kocsmában találta, 
ahol rögtön le is tartóztatták.

Mikor megkérdezték, hogy miért 
követte el a szörnyű bűnt, egyked
vűen azt felelte, hogy mulatni akart.

Munkás-leányból
m illiom osné.

Nem hiába azt mondják: a sze
rencse vak. Ezúttal bebizonyosodott. 
Egy szegény munkás leánynyal tör
tént az a nem mindennapi eset, — 
hogy még tavaly a temesvárjózsef- 
városi zárdának volt a szerény nö
vendéke és ma egy többszörös mil
liomosnak a neje.

Húsz évvel ezelőtt egy Jiricka Já
nos nevű szegény óráslegóny telepe
dett meg a torontálmegyei Módos 
községben. Jiricka {hamarosan meg
nősült ott és telvette a község sze
gény, — de legszebb leányát: Bayer 
Jozefint. A dolguk annyira jól ment, 
— hogy az órás háztulajdonos lett. 
Jiricka utóbb egy barátjának váltót irt 
alá és hamarosan ráment minden va
gyona. Szegényen és négy gyermek
kel költözött tavaly Módosról Temes 
várra, ahol a józsefvárosi Küttel- 
téren órásüzletet nyitott.

De sorsa mindinkább rosszabbra 
fordult. Elhatározta, hogy Amerikába 
vándorol. Előbb Jiricka ment át az 
uj hazába és néhány {hónap múlva 
neje és négy gyermek, köztük Jiricka 
Glotild, a szépséges, szőke leány, aki 
a józsefvárosi zárdának volt a nö
vendéke és tizenöt évet számlált.

Amerikában eleinte alig tudtak 
megélni. A saint -lousi kiállításon — 
végre az egész család keresethez 
jutott. Különösen a szép Clotildnak 
kedvezett a szerencse, aki a kiállitá 
son virágárus leány lett. Egy szép 
napon egy fess, fiatal, beretvált képű 
ifjú állott a leány elé e szavakkal:

—- Kisasszony! Szeretem! Akar-e 
a feleségem lenni?

A szőke Glotilde lesütötte fekete 
szemeit és félénken felelte;

— Uram, bár nem ösmerem önt, 
de első pillanatra megdobbant a 
szivem és a vége az lett, hogy 
Glotilde Bailey K. H. gazdag londoni 
porcellángyáros neje lett.

— Most vannak nászuton. Temes
várra, nem egy látképes lap érkezett 
mely a Bailey-pár boldogulását hir
deti.

. . . Módoson 'él egy öreg asszony.
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évesBaileyné nagymamája, aki egyedül 
maradt az ó-világban:

Egy könnycsepp hullott arra a 
levélre, melyben Clotild értesíti, hogy 
boldog, nagyon boldog asszonyka 
lett a szegény órás lányból.

SZÍNHÁZ.
A d ró to stó t. Gyéren látogatott 

ház előtt ment tegnap este ez idény
ben másodszor Lehár operetteje. Az 
előadás az eddigieknél jóval alacso
nyabb niveaun állott, ami a szerep
lők nagyrészénél mutatkozó indisz- 
poziciónak tudható be. — Rátkai 
teljesen berekedve volt kénytelen 
szerepének leghatásosabb énekrészeit 
előadni és Gerlakin is szemmel 
látható volt a fáradtság, ami az 
egymás utáni fellépések természetes 
következménye. Különben is színpa
dunk most a füstelvezető készülék- 
bevezetésével az időjárás szeszélye
inek van kitéve, úgy hogy az ilyen 
szeles hideg estéken napirenden 
vannak a megbetegedések. Tegnap 
lépett föl először hosszabb betegség 
után Újvári Miklós a' honatyai ba 
bérokra áhítozó bádogos szerepében. 
Pompás alakítása ezúttal is nagy 
tetszésben részesült.

T Á V IR A T O K
Az olasz vasutasok obstruk- 

ciója .
B udapest, febr. 14. Rómából je

lentik: Az olasz vasutasok között 
már régebben észlelhető elégedetlen
ség az utóbbi napokban fenyegető 
mérveket öltött. A sztrájkot a nyil
vánosság szeme előtt készíti elő az 
agitáció. A múlt novemberben Ró
mában megtartott vasutas kongresz 
szus elhatározta a sztrájkot, ha a 
követeléseket nem teljesítenék, főkép
pen pedig, ha a sztrájk ellen törvény- 
javaslatot nyújtana be a kormány.

Az olasz pénzügyek állása nem 
engedi, hogy a vasutasok fizetése 
felemeltessék, s igy bizonyos, hogy 
a sztrájk csakhamar ki fog törni. A 
sztrájkbizottságok számolnak azzal 
a körülménynyel is, hogy a hadkö
teles vasutasokat katonai szolgálat
tételre be fogják hívni, s ezencshe 
tőséggel szemben is találtak egy 
módot, hogy a forgalmat megakasz- 
szák. Ugyanis a parlamenti obstrukció 
elvét beviszik a szolgálati szabály
zatba. így például a pénztárnokok 
a szolgálati szabályzat szerint min 
den utastól azt fogják kívánni, hogy 
a pénzt megolvasva adja át, mert nem 
kőteles nagyobb pénzből visszaadni.
A szabályzat pontos betartása a 
legnagyobb zavarok előidézője lehet 
úgy hogy a forgalmat teljesen tmeg 
lehet akasztani. íme az osbtrukció 
iskolát csinált.

Leugrott a robogó vonatról.
Budapest, febr. 14. Ma éjszaka 

a Vác-felé robogó gyorsvonat egy 
szakaszáról ugrott ki egy szerencsét
len fiatalember, oly szerencsétlenül, 
bogy nyomban szörnyet halt. Miklósi 
István, huszonhatéves középiskolai 
tanár az öngyilkos, ki a tanulmányait 
épp az elmúlt esztendőben végezte 
a budapesti tudomány-egyetemen. 
Miklós Istvánnak szegény szüleiről 
is gondoskodnia kellett s midőn 
látta, hogy fáradozásai semmiképen 
sem vezetnek eredményre, teljesen 
kétségbeesett.

Egy uj torpedó.
Budapest, febr. 14. Fiúméból je 

lentik: Mióta a torpedók léteznek, az 
itteni torpedógyárbaii eLő Ízben tör-

tént, hogy egy torpedót négyezer 
méter távolságra a legjobb ered
ménynyel lőttek ki. Ezt a kedvező , 
eredmény egy javítással érték el, a ' 
melyet a célirányzó készülékben hoz
tak be. A meglepő eredményt tech- 
kai körökben a legnagyobb jeltünést 
okozza.

M U L  A T S Á G .
A bajm oki m űkedvelő társa

súgnak f. hó 18 án rendezendő mu
latságáról már mai számunkban meg
emlékeztünk. Hírünk kiegészítéséül 
közöljük az estély műsorát:

1. Gulyás Miska és Káposztás Sári 
szivettépő tragédiája. Előadja zene- 
kiséret mellett: Pfeiffer Kálmán.

2. »Monológ«, monológ Sváb Ti
vadartól. Előadja: Patzauer Stefánia.

3. Dialóg. Előadják: Guttman Re
zsinké és Kemény Simon.

4. >Cyranó a zsuron.« Irta: Szo- 
maházi István. Szereplő személyek: 
Fleischer Ferenc, Teichner Rózsika, 
Schossberger Mátyás, Kókai Károly, 
Kemény Simon, Balassa Bertalan.

5. Monológ. Előadja: Pfeiffer Kál
mán.

6. Virágfakadás. vígjáték 1 fel
vonásban. Irta: Murai Károly. Sze
replő személyek: Schossberger Má
tyás, Rieger Annuska, Pénzes Berta, 
Lichlneckert Béla, Kemény Simon, 
Láml Katica.

A szabii dk ui kereskedő H > k  
társulata 1905. évi március hó 4-én 
a „Kereskedelmi Egyesület*' helyisé
gében könyvtára és betegsegélyző 
pénztára javára felolvasással egybe
kötött zártkörű táncestélyt rendez. 
A felolvasást Zerkovitz Emil ur az 
országos hirü közgazdasági iró fogja 
tartani „Amerikai útjáról." Jegyek 
előre válthatók: Sugár Béla, Róth 
Wagner és Boholy és Neuhaus Ber
nét urak kereskedéseiben és este a 
pénztárnál. Belépő jegy ára szemé
lyenként 2 kor. Kezdete este 8 és 
fél órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapitag nyugtáz
tatnak.

A ín iipártolók  hangversenye. A
Máv. altiszti körnek Pietsch Ferencné 
úrnő vezetése alatt álló műkedvelő 
szakosztálya vasárnap délután tar
tott választmányi ülésében elhatá
rozta, hogy a második házi estélyét, 
amely * hangversenynyel lesz egybe
kötve, március 7-én fogja megtar
tani a Máv. altiszti kör helyiségei 
ben. A hangverseny műsora a leg
közelebbi napokban lesz közzétéve.

G yilkos testvérek . A szabadkai 
esküdtbiróság ma délben fejezte be 
a jelenlegi cyklus tárgyalásait a mo 
holi Kiss testvérek tegnap megkez
dett gyilkossági bűnügyével. A bi
zonyító eljárás során meg lelt álla
pítva vádlottak bűnössége és az 
esküdtek verdiktjükben szándékos 
emberölés bűntettében mint lettes 
társakat mondották ki mindhármukat 
bűnösöknek. A kir. törvényszék en
nek alapján Kiss Antalt 6' évi, Kiss 
Vincét 5 évi és Kiss Andrást 3 évi 
feyyháera ítélte, enyhítő körülményül 
tudva be a vádlottak fiatal korát. 
Az ítélet ellen vádlottak védője a 92. 
§. nem alkalmazása miatt semmiségi í 
panaszt jelentett be.

Csalárd bukás. Panajatovics Szve- 
tozár martonosi vegyeskereskedő ál
lott ma csalárd bukással vádolva a, 
szabadkai kir. törvényszék előtt. A j 
tanácsban Marián Miklós elnökölt. 
Vádlott üzletét csalárd módon át
ruházta és csődbe kerülése után

követeléseket hajtott be. A mai tár
gyaláson beigazolást nyert, hogy az 
átruházás a legnagyobb hitelezőre 
történt, akivel szemben fenálló tar
tozása a boltbeli áruk értékét jóval 
meghaladta és a hitelező az árukat 
később a tömegnek átengedte, va
lamint az is, hogy a behajtott kö
veteléseket nagy családjának fentar- 
tására fordította. Ezen bizonyítékok 
alapján a kir. törvényszék a legeny
hébb büntetést alkalmazta és vád
lottat nyolc napi fogházbüntetésre 
ítélte.

REGÉNY CSARNOK.

A S Ö T É T  T IT O K .
40.

— Vigyázzatok, nem sokára mind 
a hármunk részeg lesz, jelentette ki 
Robert.

— Mit árt az? kiáltott Smitwork. 
Van-e szebb dolog a nap alatt, mint 
három mulató férfi! Igyatok tovább; 
rajta igyunk.

— Az órák röpültek és a teremben 
egyre zajosabb, tombolóbb lett a 
hangulat. A barátok ideges izgatott
ságát a táncoló indus leányok a leg
magasabb fokra csigázták.

— Ez a legszebb gyermek, akit 
valaha életemben láttam, kiáltott fel 
Robert az egyik táncoló leányra 
mutatva.

A részeg vadságával ugrott föl 
Smith work és kiáltotta:

— Nem, az indus nők nem szé
pek, Anglia leányai szebbek, mert a 
hajuk szőke. Igyunk, barátaim, 
igyunk a szőke angol nők egész
ségére.

Mind a hárman kiürítették a po
haraikat, mire Smithwork szemei 
lecsukódtak, ő maga meg a divánra 
esett.

Henry intésére a két barát is kö
vette példáját. Néhány pillanat múlva 
már csak az alvók mély lélegzete 
volt hallható.

A leányok még mindig táncoltak; 
de mozdulataik fokozatosan lassúb
bak lettek s végre a zene is el
hallgatott.

E pillanatban megjelent a gondola 
kormányosa és kiküldte a leányokat. 
Csak kettőt tartott vissza, akiknek 
valamit súgott a fülébe.

A két leány a két alvónak látszó 
barát felé indult, s szorosan mellé
jük ültek a divánra.

A kormányos a csoportozatot 
szemlélte.

— Részegek, mormogta, teljesen 
részegek. Vigyázzatok reájuk, paran
csolta a leányoknak, s azután a 
hortyogó Schmithworkot kezde vállá
nál fogva rázni.

— Holla, kiáltotta a fülébe, Holla! 
Smithwork!

De ez meg sem mozdult.
— Lehetséges e ? Ő maga is ?
Megkisérlette Schmithworkot fel

támasztani, de minden igyekezete 
hiába való volt.

— Hindosztán valamennyi isten
ségére, mormogta, ő maga is leré- 
szegedetl. Szerencsére van szerem, a 
melylyel talpra állíthatom. Maradja
tok itt, szolt a táncosnőkhöz és 
vigyázzatok arra a kettőre. Ezután 
kiment a teremből.

Alig lépett ki a teremből, Henry 
azonnal az oldala mellett ülő leányra 
vetette magát, vasmarkával megszű
ri tolla a torkát, Robert meg a má
sik leánynak a szájába gyömöszölte 
zsebkendőjét, úgy, hogy mindkét 
leány el lelt némitva.

— Ha csak egyetlen hangot adtok,

mindketten meg fogtok halni, szólt 
hozzájuk Henry indus nyelven.

Henry ezután az ajtó mellé lépett. 
Nem sokára lassú lépéseket hallott 
a folyosón. A kormányos lépett be 
óvatosan és tartott Smithwork felé. 
De mielőtt kiálthatott volna, vagy 
csak védelemre gondolhatott is volna 
Henry a földre teperte.

Róbert a függönyök zsinórjait ol
dotta le és ezzel úgy megkötözték 
emberüket, hogy ez moccanni sem 
birt. Úgy hevert a padlón, mint va
lami élettelen tömeg.

Henry a megkötözött ember kezé
ből kis üveget vett ki. Kihúzta az 
üvegecske dugóját és óvatosan meg
vizsgálta a tartalmat.

— Gondoltam, szólt Róberthez, 
Sósav, nem rossz orvosság.

Közel léptek Smithworkhoz és meg
állapították, hogy mély álomba van 
merülve. Ráadásul meg is kötözték, 
mint bizalmasát. Ezután két poharat 
vízzel töltött meg és mindegyikbe 
sósavat öntött.

— Igyuk ezt ki, fordult Róbert
hez, jót fog tenni, mert érzem, hogy 
a fejem szédül, pedig nem is ittunk 
sokat.

A poharak kiürítése után nagyon 
rosszul érezték magukat, de nem
sokára visszanyerték rendes testi és 
szellemi állapotukat. A bor hatása 
elmúlt, csak alig érezhető fáradtság 
volt még tagjaikban.

— Majd kipihenjük magunkat 
Európában, vigasztalták egymást.

A megkötözött kormányos a töldön 
hempergett.

Henry kést szorított a torkára és 
megfenyegette.

— Egy mozdulatot, egyetlen han
got se többet, vagy a pokolba kül
detek. Azután fölemelték, s mint va
lami élettelen hullát vitték a szom
széd szobába, ahol kötelékeit újab
bakkal szaporították mire távoztak, 
reá csukva az ajtót.

— Csak azt tudnám, mért akart 
bennünket a másvilágra küldeni, 
szólalt meg Róbert. Először a Gan- 
gesbe akart fojtani. A véletlen sze
rencsétlenséggel megmagyarázott vol
na mindent. Ez a kísérlet nem sike
rült. Azután te akart bennünket 
itatni és részeg állapotunkban alig
hanem megfőjtatott volna. Egy em
ber, aki soha életében nem látott 
bennünket. . .  Hogy az ördög vinné el.

A nyitott ablakon át a kertbe te
kintettek. Az éj csendes volt; a ház
ban egyetlen létek sem virrasztott.

Henry sokáig gondolkodott, pnajd 
igy szólalt meg.

— Minthogy ennek a fickónak is 
te keltett vetnie átnedvesedett ruháit, 
ezek még valószínűleg a szobájában 
tesznek. Menjünk, kutassuk ki a 
zsebeit.

Folyt. köv.
............... ■

Felelőn Hierkenztő :
D U O O V I C H  I M R E .  

Laptulujdonosok : AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62. ._____

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes'* Magyar Altalanos Váltó
üzlet Részvénytársaság, Budapest, 
heti jelentése a tözsdeforgalomról és 

a pénzpiacról,
Budapest, 1905. fob. 10-én.

A belpolitikai viszonyok bizony
talansága még egyre nyomasztólag 
hat a tőzsdére, és az osztrák állam- 
vasút részvényektől eltekintve, me
lyek újból felmerült államosítási hí
rekre élénk üzlet tárgyát képezték, 
a tőzsdét még mindig az üzleltelen- 
sóg uralja, és az árfolyamok hanyatló



4 BACSMEGYE1 NAPLÓ.

irányzatot követnek. E hanyatlás 
azonban inkább lassú lemorzsoló
dásban mint rohamos esésben nyil
vánul, és ezért még mindig megokolt 
az a vélemény, hogy a politikai vi
szonyok tisztázódásával az egész 
vonalon fellendülés fog beállani.

Befektetési értékek közül zálog
levelek élénk keresletnek örvendenek, 
a 4" ,,-os magyar korona járadék 
árfolyama azonban az elmúlt héten 
jelentékenyen visszament, főleg azon 
okból, mivel Bécsben igen sok árut 
hozlak a piacra.

A pénzbőség monarchiánkban még 
egyre tart, de külföldön és főleg 
Amerikában, hol az ipari szükséglet 
növekedése nagy összegeket vesz 
igénybe, a pénz megdrágult, úgy 
hogy a huzamos óta idó tartó pénzbő
ség egy kissé megcsappant.

A liazai bank r. t. az elmúlt hét 
folyamán tartott közgyűlésén alap
tőkéjének 10.000.000-król 15.000.000 
koronára való felemelését határozta 
el 25.000 darab, K. 200 névértékű 
részvény kibocsátása állal. Az uj 
részvények K. 220 árfolyamon bo- 
csátatnak ki, és a régi részvénye
seknek az elővételi jog oly módon 
biztosittatik, hogy minden 2 darab 
régi részvényre 1 darab uj részvény 
lesz átvehető. Ez irányban szivesen 
szolgál felvilágosítással a »Hermes« 
Magyar Általános Váltóüzlet R. T. 
Budapesten.

A nevezetesebb értékpapírok ár
folyamai az elmúlt héten Budapesten 
következőképen alakultak : február 1. 
február 10. 4"„-os magyar korona- 
járadék 9S-5'f—9825. Magyar Álta
lános Hitelbank részvény. 786-75.— 
hSő’oO. Osztrák hitelintézeti részvény 
074-25.—676-50. Osztrák magyar ál- 
lamvasuti részvény Gí5'75.—055-25.
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r .  Vustngf betűkből ©  
A l 1 é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

hirdetést a Bácsmegyei fi a plő.

1 v íP n v ó s !  Özv. Hamblirger
L u k lln  l  wllvZldo* Maria okleveles 
Hzüj'rtznö lakását Petöfi-utcza csirke piaoz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

állást keres csakis előkelő 
liv V v lv llv  családnál egy óvó «ő, ki né
met, magyar, francia nyelvből is ad okta
tást Óim a k i a d ó b a n . ___________

Vt Íi iíIa iiIzi vásároljon az Antikva- 
ítIIIIUv IIKI riumban: Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gyrana 
sitim átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtuk 
ételnek és eladatnak.

Lakók, akik lakást keresnek, 
vagy háztulajdonosok, akiknek 
lakásuk kiadó, legcélszerűbben 
cselekszenek, ha hirdetik a 
Bácsmegyei Napló-ban.

„Milleniumtelep“ Nagyösz.

T ii'/llin iltn tt ké aJtrtö vaspénztár ju tá  I l l / l l lU llC ft  nyo an eladó, Óim a kia
dóban.

Il-éii tombola szemlélt barna sze
műnek levele van a kiadóba „Gyógymód" 
jelige alatt.

VnltlAl bonne kerestetik gyermekek 
IV IIIVI mellé Czim a kiadóban

Itü r ilÍU 7 ü  1 olyftn b?rutftzót ke- 
l v l  111 ( l / j v .  resek, ki mindig elsőrendű 

és teljesen megbízható nagy cég alkalma 
zottja volt. Kell, hogy az illető szolid, 
teljesen megbízható legyen és legalább G 8 
évi működéséről elsőrendű bizonyítványok 
kai rend Ikezzen. Ajánlatok ezimzendők : 
1 nghváiy László, Ozegléd.

| nin|nr/|li óhajtok m űvet helybeli 4(51 vlv/jlll vagy vidéki hölgygyei, kel
lemes eszmecsere czéljáhól Szives ajánla
tokat „Ki tudja" jelige alatt kérek e lap 
kiadóbiva alába.

t ill zseblámpák részére képvi- 
(llllvn  selök magas jutalékkal fel

vétetnek Biazda et Co. Wien, V .2 Schőn 
Brunnerstr 113.

L Aílvnr/Zí feltételek mellett czimbalom- 
IlM Iit jfiv  órákat ad egy szakképéé t 
czimhn om-tanító Ozim a kiadóban
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Versenytárgyalási hirdetmény.
A királyhalmi, m kir. erdőőri 

szakiskola igazgatósága a Királyha
lomban (Gsongrád várni., u. p. és 
vasútállomás Szabadka) építendő uj 
erdőőri szakiskola építési munkáinak 
és az ezekkel kapcsolatos anyagszál
lításnak vállalatba adása iránt Sza
badkán, a szabadkai m. kir. erdő- 
gondnoksyg iroda helyiségében folyó 
évi február hó 28-án d. e. 10 óra
kor zári Írásbeli versem tárgyalást 
fog tartani.

A zárt Írásbeli ajánlatok a pályá
zati feltételekben körülirt kiállítással 
és felszereléssel a versenytárgyalás 
megkezdése előtt a kitűzött helyen 
és időpontig nyújtandók be illetőleg 
akként küldendők el, hogy a ver
senytárgyalásra kitűzött időgontig a 
jelen hirdetményben kijelölt helyre 
helyre pontosan megérkezhessenek.

Távirati utón tett, későn benyúj
tott, kellőképen fel nem szerelt és 
ki nem állított, nem magyar hono
sok-, vagy a kérdéses munkák vég
zésére nem képesített, szerződés kö- 
téste nem jogosított, a in. kir. 
kincstárral peres viszonyban álló 
egyének vagy cégek álla tett aján
latok, valamint utóajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Az ajánlat tárgyát képező épít
kezés tervei, valamint a verseny- 
tárgyalási és vállalati iratok a pá
lyázni óhajtók által Szabadkán, az 
ottani m. kir. állami erdőgondnok
ság-, é„- Királyhalomban a m. kir. 
erdőőri szakiskola hivatalos helyi- 
szgében a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők, illetőleg azok a tervek 
kivételével ő (öt) koronáért meg
szerezhetők.

Budapesten, 1905. évi február hó.
M. kir. földmivelésügyi minister.

Ü z le t  m e g n y i t á s !

B ú t o r o z o t t  s z o b a
főtéren, városházzal szemben elő
szobával, villany világítással, erkélylyel

azonnal Kiadó.
Felvilágosítás kapható Kunetz Kálmán 

üvegkereskedésében.

A T o m p a -u tc á b a n
e g y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l

h á z t e l e k n e k
alkalmas, —  a vörös iskola közelében 

jutányos áron eladó.
w *  Cim a kiadóhivatalban.III ————— —a,,.

Keresek a főtér közelében

2 - 3  szobás nri lakást
Gim a kiadóhivatalban.

__________ 1905. febru&r 15.

Bn’ orozott utcai szoba
a főtéren kiadó. Gim a kiadóhivalban.

Kiadó
a Bercsényi-utcában május 1-től

cny nagyobb, szép Villanyos pince-
helyiség. — Cim a kiadóhivatalban.

Tiszt nraknab
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép lalfís istáiéval
hiadé.-------Gim a kiadóhivatalban.

Deák-utcában

egy emeleti laKás Kiadó
május 1-től. — Cim a kiadóban.

O i Ifr S e le g á n sa n  
"W i o lc s ó n  a í

és  
a k a r

ru h á z k o d n i, az forduljon

a r a g ó
cég női- és gyerm ekruha üzletéhez
Gőzfürdő-utca Su-
gár Béla mellett, $£«il
mindig a legdivatosabb női b lú 
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és minden fajta 
házi kötények, női ingek és gyer
meknél! k nagy választékban kap
hatók. Tisztelettel

F a r a g ó  M .,
edénypiac, Battbányi (Gőzfürdő) utcá, 

Sugár Béla mell tt.

LAKÁS HIRDETŐ.

3  k is e b b -n a g y o b b  
ú r i  l a k á s  k i a d ó

Gim a kiadóhivatalban.

iSt!

Egy elegáns

bútorozott nri lakás
kiadó. Gim a kiadóba.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes nri lakás
május 1-től kiadó. Gim a kiadóban.

Keresek egy

2 szobás lakást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

6 0 lill Egy till.
lakás hirdetés! 50

Egy nagyobb

iizlítt helyiség
a Rudics-utcában má’us 1-től kiadó

' 4L szoToáToól
é- egy alkófból álló

úri lakás
nagy mellékhelyiségekkel a Széchenyi- 

téren májas hó l-töl

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

hó l-tö l kiadó.
Szép és tartós szőlője

csak annak lesz, a ki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
segélylyel és állami felügyelet mellett 

létesült

Gzime a kiadóhivatalban.
Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

Szükségem volna egy nagyobb

főtéri Világos ídVari *  
» helyiségre műhelynek,
szép kapube^árattal, esetleg az utcára 

egy irodával.
Ciin a biadóhivatalban.




