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Batthyany-utcza 5. sz.

Egyelőre nem.
Egyelőre tehát nem fognak 

tárgyalni Budapesten egyetlen 
párttal sem. Ez a mai helyzet.

Őfelsége ugyanis ma délután 
egy órakor félórai kihallgatáson 
fogadta Andrássy Gyula grófot 
s meghallgatta előterjesztését a 
helyzetre vonatkozólag.

A félóra elmúltával őfelsége 
kijelentette, hogy a döntést fen- 
tartja magának s fi bocsátotta 
Andrássyt, ak> nyomban vissza 
utazott Budapestre, ahol azonban 
egyelőre nem folytat tárgyalá
sokat.

Most már egyelőre nem tud
juk mi fog történni; egyelőre 
még csak el sem képzelhetjük. 
Az átmeneti kabinet, a koalí
ciós kabinet, Darányi, Láng, 
Wekerle minisztérium, szövet
kezett ellenzéknek átalakulása 
48-as párttá, szabadelvüpárt 
beíevonása a válság megoldá
sába, mindez a kombináció 
egyelőre fölöslegessé vált. Őfel
sége határozni fog.

Egyelőre nemcsak mi a vi
déken, de Budapesten sem fog
nak tudni semmit. Egyelőre 
nemcsak mi kisemberek, de 
Magyarország nagy politikusai 
sem tudnak semmit, .még csak 
tárgyalni sem fognak velük 
egyelőre ; legalább őfelsége meg
bízásából nem.

Mi fog tehát történni? A 
kérdést feltehetjük, kereshetünk 
is rá feleletet olyant is, amely 
a nemzetnek is tetszik, olyant 
is, amely nem tetszik a nem
zetnek, rossz is lehet a felelet, 
jó is. De hogy mi fog történni, 
azt még sem tudjuk meg, leg
alább is egyelőre nem.

Ez az állapot aggasztó, fáj
dalmasan aggasztó. Bizony, 
akármit mondjanak is, ennél 
az egyelörénél sokkal okosabb 
lett volna, ha a szövetkezett 
ellenzék lehetővé teszi az át
meneti kormány megalakulását, 
megszavazza az indemnitást s 
igy az államot kivezeti, ha négy 
hónapra is a törvényen kívüli 
álapotból, amely sem az állam
nak mint ilyennek, sem az

állampolgároknak hasznára nem 
válik. Mindenütt a bizalmat in 
gátjuk meg ezzel az állapottal, 
melyet azután lassan-lassan 
annyira megszokunk majd, hogy 
a törvényes állapotot teljesen 
fölöslegesnek fogjuk tartani. 
Ezzel ingattuk meg az állam 
erkölcsi alapját.

Egyelőre azonban ezzel a 
gondolattal is meg keli barát-
koznunk, mert egyelőre a vál- tartotta magának. Anrfrdssy

délután visszautazott Budapestre, ahol 
azonban tárgyalásokat egyelőre nem ]oy 
folytatni.

A politikai helyzet.
— Saját tudósitónktól. —

Budapest, febr. 24.
A pártkörökben, dacára a délelőtti 

óráknak, élénkség uralkodik és ez 
érthető is, inert mindenki Bécs felé 
tekint és onnan, Andrássy Gyula 
gróf királyi audienciájáról várja a 
híreket. Bélig semmiféle hir nem
A L <', — '>4 4C nvtíVLi.

De minek is jegyezte meg 
a politikai világ egyik diszalakja — 
döntés ma úgy sem történik, aztán 
az bizonyos, hogy az átmeneti kor
mányból nem lesz semmi; minden 
másra, ami következik, idő kell.

A helyzetet ma peszimisztikusan 
foghatta fel, anélkül, hogy bármi 
csekély értesítést kaptak volna Bécs
ből és áll ez a felfogás úgy az in
nenső, valamint a túlsó táborról is. 
A vélekedés a szabadelvüpárton úgy, 
mint a szövetkezeti ellenzéken, hogy 

mint azelőtt, akinek enni valója j átmeneti kormány nem állhatja meg 
van csak úgy van mint azelőtt, a nehézségeket és ha odafönt Bécs- 
ak inek nem volt annak ma sincs, ben nem mulatnak több jóindulatot 
Egyelőre ez igy van. a megoldásra, az állapotok itt és az

És a politikai pártok, azok a országban nagyon is ellalá'.iák mér- 
nagy korifeusok is azt mondják, gesedni.
hogy ez egyelőre már csak
maradjon igy. Nem is bánják, FölTiltlillölIl OrOSZOrSZiígbllII. 
ha ilyen politikai iskolába já- ,{akll febr 94.
ratják a nemze et. Egyelnie jól városban nyugalom van, de az 
van ez igy is, inéit egyelője a utü]S(5 eseményektől előidézett izga- 
válsag megoldásai ól nem lógnak nagy. Sok lakó elhagyja a
tárgyalni, m e l l  egyelője a poll- v̂ rost Majdnem minden örmény 
tikai ellentetek kiegyenlítése elöl bojt z^rva van bankok ma a 
akadályokat elháiitaui egyetlen korm&ny védelme alatt megnyitot-

Ságból leendő kibontakozás mó
dozatairól még tárgyalni is 
fölösleges.

Várjunk őfelsége döntésére. 
Igaz, hogy ezt a döntést a nem
zet érdekében a politikai pártok
nak is elő kellene segíteni, de 
ha nem lehet, csak várjunk. 
Bízzunk abban, hogy Wekerle 
lesz a miniszterelnök, vagy, hogy 
Láng Lajos alakit átmeneti 
kabinetet. Bízni szabad és ami 
a fő, nem is árt. .. ért ne gon
dolhatnánk azt is, hogy függet
lenségi kormány lesz! Egyelőre 
ezt is megtehetjük, mert hiszen 
ez sem árt.

És lassankint hozzá szokik a 
nemzet ahhoz, hogy hiszen le
het ám parlament nélkül is élni. 
Hiszen most is rendben megy 
minden; sőt nagyobb rendben 
mint máskor, mert most még 
a honatyák sem verekszenek, 
nem szidják egymást. Ebben a 
nagy rendben van is baj! Dehogy 
is van. A föld csak úgy forog

politika párt sem tartja szük
ségesnek.

A nemzet! Az állam! Hja! 
Ez egyelőre más !

Andrássy Gyula gróf a
k irá ly n á l.

(Saját tudósítónktól).
Budapest, febr. 24.

Bécsből táviratozzák, hogy a király 
délután egy órakor félórái kihallga
táson fogadta Andrássy Gyula grófot. 
Andrássy jelentést tett a helyzetről 
s előterjesztést a kibontakozásra vo-
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natkozólag. 0 Felsége a döntést fen-

Iák üzletüket. A papság igyékszik a 
népet lecsendesitani. Itt és a közel
iévé községekben több embert meg
öltek vagy megsebesítettek. Néhol 
egész családokat megöltek.

Pétervár, febr 24.
A nagyherceg parancsára a péter- 

vári Lüzérlovasdandár négy ’tisztjét 
és három altisztjét a Vizkereszt ün
nepén történt ágyumerénylet miatt 
katonai bíróság elé állították.

Berlin, febr. 24.
Pétervárról jelentik, hogy Vladi

mir nagyherceg betegségét nem szél- 
hüdés okozta. A nagyherceget egy 
rendőrnek öltözött merénylő tőrrel 
rnegszurta.

Megölte volna, de egy tiszt elü
tötte a kezét. A tőrszurás igy a la
pockát érte. A sebesülés nem ve
szélyes. A merényelfogták.

Tegnap óta állandóan újabb me
rényletről beszélnek. A merényletet, 
mint már jelentettem, állítólag Vla
dimir nagyherceg ellen követték el.

Az egyik verzió szerint egy rendőr
nek öltözött merénylő tőrrel se
bezte meg a nagyherceget, a másik 
szerint bombát helyeztek el a nagy
herceg lakosztálya alatt, a bomba 
fel is robbant, de a nagyherceg csak 
csekély sérüléseket szenvedett.

Ismét más jelentések szerint a 
merénylet következtében a nagyher
ceg súlyosan megsérült és állapota 
válságos.

Mindezen híreket ellenőrizni nem 
lehet, a berlini orosz nagykövetsé
gen semmit sem tudnak a merény
letről.

Bécs, febr. 24.
(S. t.) A bécsi orosz nagykövetség 

nem tud arról, hogy Pétervárott újabb 
merényletet követtek volna el.

Pétervár, febr. 24.
Ama bizottság, a mely a sajtó el

lenőrzés könnyítésének kérdésével 
foglalkozik, tegnap kezdte meg Ko- 
beko titkos tanácsos elnöklésével 
munkálatait és elvben a sajtócen- 
zura megszüntetése mellett nyilat
kozik. A belügyminiszter képviselője 
úgy nyilatkozott, hogy a miniszter 
a cenzúra megszüntetése mellett 
foglal állást, de azt kívánja, hogy az 
átmenet fokozatosan történjék. A 
könyvcenzura tekintetében úgy nyi
latkozott a bizottság, hogy a nein 
kevesebb, mint öt iv tartalmú ere
deti müveknél megszüntetendő a 
cenzúra, úgy szintén nem kisebb 
mint tiz ives fordításnál. — A 
gyermekek és a nép számára szol
gáló könyveknél a cenzúrát fel kell 
tartani. A bizottság úgy nyilatko
zott, hogy a sajtó csak bíróságoktól 
függjön.

Spitzer jgnácz Vctidíglöjébcu V asárnap  
este, színházi előadás után tombola estély. A practihus tombolatárgyaH égisz napon

át a Vendéglőben.
Az estélyen jó cigányzenekar fog tfozretniiltf dni.
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A háború.
Port-Szald. február 24.

A „Radzivill" orosz torpedózuzó
zátonyra jutott és megfeneklett.

Loudon, február 24.
A „Daily Telegraph" jelenti Tokió

ból: Japán csapatok jelentek meg a 
Tumen folyó torkolatánál, hogy az 
oroszok által lerakott aknáktól meg
tisztítsák és teljessé tegyék Vladi- 
vosztok blokádját. Ama hírek, hogy 
a japánok részéről a béke érdeké
ben valami kezdeményező lépés tör
tént volna, valótlanok.

London, február 24.
A „Daily Telegraph" jelenti Tokió

ból, hogy a japán hadbizottság 
egyelőre harminc millió yent szava
zott meg hadiépitkezésekre.

London, február 24.
A Beuter-ügvnökség jelenti Péter-

várról: A hulli vizsgáló-bizottság tár
gyalásai eredményének 10 pontja 
közül csak az elsőkben döntöttek 
Oroszországra nézve kedvező érte
lemben és pedig eme kérdésekben: 
Indokoltak voltak-e Rosdosztvenszky 
tengernagy aggodalmai, indokolt volt-e 
az, hogy az oroszok a gőzösökre 
lőttek, mert azokat torpedónaszádok
nak tartották. A harmadik pontban 
az áll, hogy az oroszoknak meg 
kellett volna állniuk, hogy a halász- 
gőzösöknek segítségükre legyenek. A 
jelentés visszautasítja azt az orosz 
állítást, hogy törpéd naszádok vol
tak jelen és azt állítja, hogy az 
oroszok az Aurórára lőttek Az is 
bennfoglaltatik a jelentésben, hogy 
az oroszok a tőlük okozott kárért 
felelősek.

Letartóztatott álügyvéil.
Az elmúlt nyáron Szabadkán járt 

egy szélhámos, aki sorra járta az 
ügyvédi irodákat és dr. Steiner Manó 
keresetnélküli ügyvédnek adva ki 
magát, ezen a réven könyöradomá- 
nyokat gyűjtött. Mire azonban a rend 
őrségnek tudomására jutott az ügy
véd ur jelenléte, már eltűnt a vá
rosból, hogy másutt folytathassa 
pumpolásait.

A székesfehérvári rendőrség ma 
értesítette a mi rendőrségünket, hogy 
hosszas, sikeres «működés* után 
ott az álügyvéd rajtavesztett, mert 
letartóztatták és most az összes 
rendőrhatóságokat értesítik, hogy az 
üzehnekről gyűjtsék össze az ada
tokat a büntető eljárás folytatása 
érdekében.

Felhívja tehát a rendőrség mind
azokat, akiknél a szélhámos a múlt 
nyáron megfordult, azt a rendőrség 
büntető osztályán lehetőleg mielőbb 
bejelentsék.

A nagystílű csaló letartóztatásá
nak részleteiről a következőket Írják:

A székesfehérvári rendőrség egy 
nagystilü csalót tett ártalmatlanná. 
A «Fehér-bárány* vendéglőben né
hány napja lakott dr. Steiner Manó 
név alatt egy feltűnő viselkedésű 
«úriember*, aki ügyvédnek mondta 
magát. A rendőrség csakhamar meg
állapította, hogy az illető se nem 
doktor, se nem ügyvéd, hanem egy 
sokszorosan büntetett csaló, akit je
lenleg is több helyről köröznek. Elő
állították a rendőrségre, ahol kitűnt, 
hogy a neve tényleg Steiner Manó, 1 kerület

' nagykőrösi illetőségű volt 
hivatalnok, aki különféle bűntettekért! 
már nyolc évet töltött fegyházban. 
Budapestről és Ausztriából örökre 

! ki van tiltva. Kihallgatása alkahná- 
i val eleinte tagadta, hogy ő azonos 
lenne a körözött Steiner Manóval s 
erélyesen tiltakozott a gyanúsítás s 
ártatlanul való meghurcolása ellen. 
Felmutatott a pozsonyi törvényszék- 

j tői egy dr. Steiner Manó névre ki- 
i állított elbocsájtó levelet, amely sze
rint ő egy halálos kimenetelű párbaj 
miatt két és fél évi államfogházra 
lett ítélve, de királyi kegyelem foly
tán egy esztendő letöltése után sza
badon bocsájtották. Természetesen 
ez az írás hamisítványnak bizonyult. 
Azt is állította, hogy kiszabadulása 
után államköltségen Buziásra küld
ték üdülés céljából s most épen onnan 
van visszatérőben. Ennek ellenében 
Simon rendőrkapitány ráolvasta, hogy 
ő a körözött csaló.

A rendőrség fekete-könyvében rá 
talált ugyanis az arcképére, melyet 
meg is mutatott neki. Mikor a kapi
tány a „díszes" arcképcsoport között 
keresgélt, a csaló méltatlankodva 
szólalt meg:

— Ugyan kapitány ur, csak nem 
gondolja, hogy az enyémet azok kö
zött fel fogja találni.

De amikor a kapitány mégis rá 
talált, nagyon meg volt lepve. Ki
keresték tovább a »Rendőri Közlöny« 
egy múlt évi számát, amelyben Drág- 
Cséken elkövetett lopás miatt kö 
röző levél van ellene kibocsájtva; a 
csalók ismert llegmájával tudomásul 
vette a kapitány letartóztalási hatá
rozatát s csak azt kérelmezte, hogy 
mielőbb kisérjék át az ügyészséghez. 
Steiner Manót sikkasztás, okiratha 
rnisitás, csalás és lopás miatt még 
Pozsonyból és Nagyváradról is kö
rözik. A rendőrség táviratban meg
küldte Steiner személyleirását Nagy
körösre, s az említett városokba, 
ahonnan csakhamar megérkeztek a 
válaszok, hogy a letartóztatott azo
nos a körözött nagystilü csalóval. 
Átkisérték az ügyészség fogházába.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
jZBrdán és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt « töl 12-ig.

Országos vásár Pé ervárad febrtár 21.
Február 25. A Sz^retetrÖl címzett sza

badkai nőügyiét táncestélye a kereskedelmi 
egyesüld (Nemzeti nagyszállódi) h lyisé- 
geiben.

Február 25. M. á. v. azolgaszemélyzet 
t b czmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság14 
cimü női asztaltársaság tánc nulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Február 26. A kath. kör reudkiviili tiszt
újító közgyűlése.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereske’elmi 
egyesület helyiség, b *n.

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farsan ?i bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A Fehér Keren/1 Egylet s ra- 
badkai fiókján ik japán-estélye a Nemzeti 
Kaszinó össze* helyi légeiben.

Március 6. A szabadkai általán *s mun 
kásszervezet táncvigalma a Spitz er Ignácz 
féle vendéglőben.

Március 7. A in. á. v. altiszti kör mű
kedvelő szakosztályának hangversennyel 
egyb kötött házi estélye saját helyi légében.

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

Március 9 Cigány bál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

Március 9. Lakatos Csendes Mátyás ci
gánybálja a Szemtnáry-féle vendéglőben.

— A kölpényi mandátum m eg
támadása. A kölpényi választók Mi- 
hálovits pártja petíciót nyújt be u 

megválasztott nemzetiségi

magán- j képviselőjének, Hodsa Milán megbízó 
levele ellen

— Kitüntetett lelkész. A hiva
talos lap mai száma közli, hogy 
Ö Felsége Kármán József ujverbászi 
ev. ref. lelkésznek a közügyek és 
közjótékonyság terén szerzett érde
mei elismeréséül a koronás arany 
érdemkeresztet adományozta.

— Szegedmegye kikerekitése. 
Tudvalevőleg Kelemen Béla dr., a 
tápéi kerület orsz. képviselője szé 
leskörü mozgalmat indított Csongrád- 
és Csanádmegyék kikerekitése s Sze
gedmegye alakítása iránt. A Csong
rádiján tartott népgyülések kellő ér
deklődéssel s eredménynyel jártak s 
most abban fáradozik Kelemen Béla, 
hogy Bács Torontálvárinegyének 
felső legmayyarabb járásaiból Szeged 
központból uj vármegye alakítása 
iránt propagandát csináljon. E moz 
galoin megindulása végett Kelemen 
Béla dr. pár hét múlva több köz
ségben népgyülést akar rendezni, 
hogy a lakosság óhaját kipuhatolja.

— Közjegyzői kamarai ülés.
A szegedi kir. közjegyzői kamara 
ma ülést tartott, melyen jelen vol
tak: Szlávi János elnök (Újvidék), 
Mezey Zsigmond titkár (Kula), Jed- 
licska Béla dr. és Kern Lajos dr. 
szegedi kir. közjegyzők, továbbá 
Dernkó Pál (Makó), és Flatt Viktor 
(Szabadka választmányi tagok. Első 
ügye volt a kamarai választmány
nak a hódmezővásárhelyi kir. köz- 
jegyzőségre, mely elhalálozás folytán 
üresedett meg, helyettest kirendelni. 
Ez állásra Oltványi Ottó, Jedlicska 
Béla dr. szegedi kir. közjegyző he
lyettese rendeltetett-ki. Ezután Jed
licska Béla dr. szegedi kir. közjegyző 
a szegedi kir. közjegyzői kamara 
helyettes titk ráül választatott meg.

— Meghívó. A Szabadkai Szabad 
Lyceum Egyesület elnöksége ez utón 
is tisztelettel felkéri az egyesület 
működő tagjait, hogy ma szombaton 
d. u. 4 órakor a főgymnazium tanács
termében fontos ügyben tartandó 
értekezletre megjelenni szíveskedje
nek.

— Uj tánciskola és Boston- 
kurzus. Bizonyára örömmel veszi 
tudomásul városunk tánckedvelő if
júsága, hogy Kovács Tivadar orszá
gos hirü balletmesler, a magy. kir. 
nagyváradi honvéd hadapród iskola 
tánctanára városunkba jön és márc. 
l-től kezdve egy 2 hónapra terjedő 
tánctanfolyamot nyit. Az oktatás fel
öleli az egész koreográfiái táncmű
vészetek test-esztétikát és főleg az 
immár nélkülözhetetlenné vált boston 
tanítását. Kovács ezzel egy rég ér
zett hiányt vél pótolni városunkban.

— Névmagyarosítás Grósz Sán
dor óbecsei illetőségű, ugyanottani 
lakos „Nagy“-ra, kiskorú Paprika 
Mihály tanító növendék, bajai lakos 
pedig „Pásztorira változtatták csa
ládi neveiket.

— A kifosztott idegen. Megír
tuk néhány nap előtt, hogy Rövid 
Menyhért mélykúti lakostól egyik 
helybeli éjjeli mulatóhelyen három 
ismeretlen egyén, akik együtt mu
lattak vele, a nála lévő 260 frtot 
elvették, miután előbb teljesen le
itatták. Mint most a szegedi rend
őrség tudatja, a tettesek egyikét. 
Bábity Boskó szegedi többször bün
tetett péklegény személyében ott le
tartóztatták és a további eljárás vé
gett Szabadkára fogják szállítani.

— Baleset az utcán. Bőt István 
67 éves cipész ma délben a Batthányi- 
utcában elesett és az esés követ
keztében homlokán és orrán súlyos 
zuzódásokat szenvedett. Sebeit a 
mentők kötözték be

— Talált nőt gallér. Tegnap az 
Erdő-utcában, a régi zsidótemplom 
előtt egy női kabátgallért találtak. 
Tulajdonosa átveheti az önkéntes 
mentőegyesület helyiségében.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Janda JJstván 39 év, Sessevics Ger
gely né Juries Mária 70 év, örcsics 
Tamás 18 nap, Vujkovics Mátyás 38 
év, Pap Józsefné Temunov Borbála 
45 év, Kopunovics Géza 4 hó. Szü
letett 14, 6 fiú, 8 leány. Házasság: 
Tikvicki Benedek Kovácsev Cecília, 
Bacsics P. Márk Horvácki Szilárdka, 
Turda István Kovács Rozália.

Innen onnan.
Egy fővárosi tanárhoz beállított 

egy kaposvári beteg. A tanár alapo.- an 
megvizsgálta, ellátta tanácsokkal, uta
sításokkal, melyeket a beteg szépen 
megköszönt és aztán — távozni akart.

— Kérem, nekem tiz forint jár — 
szólt reá a tanár.

— Nincs annyi pénzem, tanár ur.
— Hát fizessen öt forintot.
— Annyi sincs tanár ur,
— Hát mennyije van ?
— Krajcárom sincs.
— Miért jött akkor tanárhoz ?
— Az egészségemért kérem nem

sajnálok semmi költséget sem.
* **

Zsarolás vádja miatt állt a tör
vényszék előtt Blüh Mór ügynök. 
A biró felteszi a szokásos kérdéseket:

— Volt-e már büntetve?
— Nem voltam, — válaszolt kissé 

félszegen a vádlott.
A biró mereven ráfüggeszti sze

mét az ügynökre, mire az zavartan 
kezdi hebegni:

— Azaz igenis voltam, biró ur. 
De az csak csekélység volt. Három 
havi fogház.

— S miért volt büntetve?
— Csekélység volt az egész. Az 

utcán menet a szemembe ötlött 
egy tábla:
FÜRDÉS LEPEDŐVEL 40 KRAJCÁR.

Gondoltam magaban,’ez elég olcsó. 
Megfürödtem s a lepedőt elvittem. 
De elfogtak és megbüntettek.

— No lássa! — szóit a biró, — 
kár volt ezt mindjárt be nem vallani. 
Hát azóta volte már büntetve?

— H> vá gondol, biró ur! Voltam 
én azóta fürödni?

a s s z o n y o k .
A pécsi rendőrség egy undorító 

bűnszövetkezet tagjait fogdossa most 
össze, amely már régóta apró leány
kák megrontásával foglalkozott.

Kezükre egy Ízig vérig megromlott, 
csenevész 15 éves perdita járt, aki 
úgy a rendőrség, mint a szülék min
den gyanúja nélkül barátkozott ná
lánál sokkalta fiatalabb leányterem
tésekkel, akiket aztán rendszerint 
sikerült bűnre csábítania és egy vén 
banyákból álló bűnszövetkezet kar
jaiba hajtani.

Őt kerítette kézre először a ren- 
aőrség, amely, hogy vallatóra fogta, 
dzonnal a legszélesebbkörü vizsgála
tot rendelte el. A leány töredelmes 
vallomása folytán már úgy a lélek- 
kufár banyák, mint az áldozatok 
neveit tudják a rendőrségen. A „ko
saras leány" önmagáról is töredel
mesen vallott, amely vallomásból 
kitűnt, hogy ez a leány —7 mint a 
legtöbb perdita — nem annyira rossz, 
mint szerencsétlen és mélységesen 
szánalomraméltó. Tiz éves volt, ami
kor anyja meghalt. Teljes árvaságra
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jutott igy, mert apja már mostoha 
volt. Ez aztán pár hónapra a teme
tés után szeretőjének erőszakolta a 
fejletlen gyermekleányt.

Igy tartottak gyötrelmei négy esz
tendeig Ekkor iszákoskodni kezdett 
a példátlan vadállat és hogy a pá 
linkára való pénze sohse hiányoz
ik , hát házából büntanyát csinált, 
amelynek egyetlen csenevész virága a 
kis leány volt.

Később keritőnől kezére adta őt, 
majd, hogy testileg-lelkileg beteggé 
lelt teljesen, ezeknek eszközévé sze
gődött.

A pécsi rendőrség eddig már I I 
banyát letartóztatott. Am még többre 
is vár a börtön De vajon odajutnak-e 
azok is, akikről a szerencsétlen ko
saras leány megvallotta, hogy állandó 
„kundschaftja'r1 voltak ?

T Á V IR A T O K
A Siinplon-alagut áttörése.
Toiudö-Vallls, február 24. Ma 

reggel 7 óra 20 perckor törték át a 
Simplon alagutat. A két oldalról dol
gozó munkások óriási lelkesedéssel 
üdvözölték egymást

Öngyilkosság a porosz, király 
udvarában.

Budapest, február 24 Berlinből 
jelentik: Tegnap délután Fleischmann 
Jónás berlini kereskedő II. Vilmos 
porosz király palotája udvarában 
agyonlőne magát. A kereskedő ön 
gyilkosságának okát nem tudják.

Sztrájk.
Budapest, febr. 24. Párisból je 

lentik: Ötezer kocsigyári munkás 
sztrájkba lépett, mert a munkaadók 
nem akarták megvizsgálni követelé
seiket.

A kathvlikus szülőkhöz!
A gyermekek vallás-erkölcsös ne

velésének mi sem áll annyira útjá
ban, mint a rossz könyvek olvasása 
s az arcpiritó képek szemlélése. A 
szülőknek és nevelőknek tehát egy
aránt küteles.-égök a gyermekeket 
ilyen olvasmányoktól és képek szem 
lélésétől megóvni.

Ezen kötelességérzet indított ben
nünket azon elhatározásr', hogy 
szellemi erőinket felajánljuk egy oly 
kath. könyvkereskedés és kölcsön - 
könyvtár megalapítására, melyben 
semmi olyas se lehessen kapható, 
ami akár a vallást és annak intézmé
nyét, akár az erkölcsöket sértené, s 
melyből ennélfogva a szülők lelki- 
ismeretük teljes megnyugtatásával 
beszerezhetik fiaiknak, serdülő le
ánykáiknak a szükséges szellemi táp
lálékot. A vállalat ily szellemben való 
főn larlására szükséges felügyelet gya
korlására szívesen vállalkozunk, még 
pedig teljesen ingyen. Ezen ünnepé
lyes kijelentésünkkel remélhetőleg 
elejét vesszük minden esetleges fél
reértésnek s eléggé kimutatjuk, hogy 
kizárólag az ügy szentsége vezérel 
bennünket az akció megindítására,

Ámde az ügyszeretet magában véve 
semmiféle üdvös vá lalatot meg nem 
teremthet: ahhoz pénz is kell, amely 
bői pedig nekünk igen kevés jutott 
osztályrészül. Miért is felkérjük a t 
c. szülőket, alakítsanak velünk rész
vénytársaságot, mely a szükséges 
tőkét rendelkezésre bocsájtja s így 
a tervezett vállalatot életre kelti. Vé
leményünk szerint ehhez legkevesebb 
10,000 korona szükséges, mely ösz-

szeghez 10 koronás részvényekkel 
a kevésbbé tehetős szülők is minden 
megerőltetés nélkül hozzájárulhatnak 
s igy nemcsak azon erkölcsi hasznot 
élvezhetik, mely a vállalat tulajdon- 
képeni célja, hanem a részvények 
után fizetendő osztalékkal anyagi 
előnyöket is biztosíthatnak maguknak.

Hogy a vállalat a jövő iskolai év 
elejéig feltétlenül életbe léphessen, 

1 kérjük mindazokat, kik tervünket 
i helyeslik, hogy eíen szándékukról 
• legkésőbb március hó 5-ig Aczél 
'Gyula hitoktató urat (lakik Kölcsey 
utca 255. szám) egy levelező lapon 
értesíteni szíveskedjenek, megjegyez
vén egyszersmind azt is, hogy hány 
részvényt hajlandók jegyezni. Aineny- 
nyiben a szükséges tőke ily módon 
kilátásba helyeztetik, a további in
tézkedések megtétele céljából bátrak 
leszünk a részvényeseket értekezletre 
meghívni.

Szabadkán, 19(,5. február 21-én 
tartott értekezletünkből.

A Kzabadkal r. k. hitoktatók 
testtllete.

M U L A T SÁ G .
A szabadkai katli. legényegye 

siilet saját pénztára javára 1905. 
évi március hó 5-én (farsang vasár
napján), saját dísztermében (IV., Rá
kóczi-utca 20.) Nemzetközi világpos
tával egybekötött táncvigalmat ren 
dez. Beléptí-dij: személyjegy előre 
váltva I kor. 40 fill., este a pénz
tárnál I kor. 80 fill.; családjegy (3 
személyre) 3 kor. 6 > (ill., este a 
pénztárnál 4 kor. G 1 fill. A belépő
jegyek farsang keddjén rendezendő 
bohócestélyünkre is érvényesek. Kez
dete este 8 órakor. Eelülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak.

A pincérek bálja A szabadkai 
pincérkar szerdán este tartotta meg 
táncvigalmát a Nemzeti Kaszinó föld
szinti helyiségeiben. A táncvigalom 
nagyon szépen sikerült, s a jókedv 
kivilágos kiviradtig együtt tartotta a 
vigadókat. Jelen voltak:

Asszonyok: Achátz Ferencné, Ber
ger Jánosné, Cziráky Sándorné, Gaal 
Jánosné, idb. Horváth Lajosné, ifj. 
Horváth Lajosné, Kiss Istvánná, Lo
vászi Antalné, Muhr Józsefné, Rózsa 
Istvánná, Sándor Károlyné, Szeibold 
Józsefné, Versendi Gyuláné, Vasvári 
Józsefné, özv. Vieszt Dánielné. Leá
nyok: Bauer Hooka, Bebők Eszti, 
Bandi Paula, Bíró Etelka, Cziráky 
Bözsike, Frenner Mariska, Gaal Ma
riska, Horácskó Annuska, Horváth 
Büzsike, lfkovics Mariska, Kovács 
Mariska, Noszián Mariska, Rákics 
Juliska, Seif Gizuska, Stöszler Ilonka, 
Szakács Mariska, Szalay Matild, Ür- 
inössy Ilike, Vidákovics H. Rozika.

Eelülfizetések: Glück Frigyes (Buda
pest) ő, Törley József (Budapest) 20, 
Ürmössy Béla G Kárpáti Jakab 4, 
Szőllősy Károly 2, Versendi Gyula 
io Breár István 1, Szeibold József 
6, Rács György 2, Licntneckert 
András 12, Bácker Jenő (Temesvár) 
2, Hofbauer Vilmos 2, Domszky 
Antal 2, Abnásy Lajos 2, Kecskés 
Antal 10, Varga Kálmán 2, Gruber 
Ferencz 2, ifj. Illés Antal 10, Kür- 
pel Móricz 2, ifj. Horváth Lajos 5, 
idb. Bankó 2, Czecfimeister Mihály 
30, Malalinczky Jenő 1, Rittay János 
G, Máté Zsigmond 10, Schamburg 
Gyula és társa 5, Grünbaum Lipót 2, 
N. N. 1, Anti István 1 korona, ősz 
szesen ÍG5 koruna. Beküldött láda 
pezsgőért Louis Francois úrtól (Buda 
luk), valamint a felüllizetésekért fiá 
lás köszönetét mund a rendezőség. 
— Visszautasiltalott 4 korona felül-

fizetés Lukács József Bárány-szálloda 
kávéházi főpincérnek. Tiszta jövede
lem 104 korona, melyből 50 korona 
a szabadkai pincér-egylet javára, 27 
korona az árvaház javára és 27 ko
rona két elszegényedett pincér család 
részére lelt felosztva.

TORVEN YKEZES.
Meghalt az. ítélet előtt.
A szabadkai kir. törvényszék bün

tető tanácsa ma egy Bém-borota 
pusztai asszony emberölési bűnügyét 
tűzte ki tárgyalásra, azonban a tár
gyalás nem volt megtartható, mert 
a vádlott, akit másfél hónap előtt 
betegen bocsátottak ki a vizsgálati 
fogságból, két héttel ezelőtt meghalt 
és igy csak az égi igazságszolgálta
tás előtt log számolni embertársán 
elkövetett bűntettéért.

Mészáros Ferencnének hívták a 
vádlottat. Az eset múlt év október 
hó 13-án történt Rém-Borota pusztán.

Mészároséknak szomszédjukkal Ri
gó Lázárral egy malaceladásból ki
folyólag perük volt és ez idő óta 
haragban voltak egymással. A szom
szédok kecskéi azonban ez idő alatt 
is együtt legeltek és átjártak hol az 
egyik, hol a másik portára. Rigóék 
kecskéje egy ízben nem tért haza, a 
szomszéduk uttartolták és elzárták 
a kecskeólba. Rigó Lázár estefelé 
átment a szomszéd házba, hogy a 
kecskét hazahajtsa, de Mészárosék 
azzal fogadták, hogy csak az esetben 
adják ki a kecskét, ha Rigó a birói- 
lag megállapított 3 korona néhány 
fillérnyi követelésüket megfizeti. Ezen 
aztán annyira összekaplak, hogy a 
Mészáros pár vasvillával és botokkal 
támadt a szomszédra.

A kiáltozásra átjött Rigónak Er
zsébet nevű 17 éves hajadon leánya, 
aki a verekedők közé vetette magát, 
hogy atyját megvédelmezze. Erre 
Mészarosné köténye alól revolvert 
rántott elő és háromszor rálőtt a 
leányra, aki a golyóktól halálosan ta 
Iáivá, összerogyott és néhány pillanat 
alatt kiszenvedett.

Mára volt kitűzve az érdekes bűn
ügy tárgyalása, azonban a vádlott 
megjelent férje kijelentette, hogy neje, 
a kit szándékos emberölés büntette 
miatt letartóztattak, de másfél hó 
előtt betegsége miatt ideiglenesen 
szabadlábra helyeztek, két hét előtt 
meghalt. A bíróság a halotti bizo
nyítvány beszerzését elrendelte és a 
tárgyalást ezen időre elnapolta.

4  cigányasszony fii Hangja.
A cigányasszonyok varázslatos his

tóriáiról, furfangos csalásairól nap 
nap után érkezik híradás. Csodála
tos, hogy mégis akad ember, aki a 
ravasz cigánynép együgyü meséinek 
felül és úgy becsapatja magát, hogy 
örök életén át megemlegeti.

Kovács Róza cigányasszony is
meretes a szabadkaiak előtt. Tud 
kártyát vetni, beteget gyógyítani, hűt
len szeretőn visszatéritgetni, de még 
csak pénzt varázsolni is tud.

Ennek az utóbbi tudományának 
ült fel Budanovits István gazda, a 
ki — úgy látszik — nagy barátja 
lehel a pénznek, mert még a pusz
ta földből is elő akarta varázsol- 
Latni Kovács Rózával.

A cigányasszony készséggel vál
lalkozott rá és megkezdődött a va
rázslat, ami elöljárójában annyiból 
állott, hogy Kovács Róza nyakra-főre 
hordta a pénzt a hiszékeny gazdától.

Féléven át tartott ez a bolondi 
tás, hogy az együgyü gazda jobban 
bolonduljon a pénz után, egy éjsza
ka kicsalta a tanyára és varázslatos

, szavak kíséretében elkezdte a föl
det kapargálni. Kénes gyufát rán
gatott s annak világánál mutatta 
meg a cigányasszony a föld kincsét. 

—- Ide nézzen gazd uram! Itt a
kincs! Ez a föld tele van pénzzel.

A felkapart földből ezüst és arany
pénzek jöttek elő. Budanovits haza
vitte, megvizsgál la. Az elővarázsolt 
kincsek valódi jó pénzeknek bizo
nyultak. Az együgyü ember nem is
mert rá a saját pénzre, amit a ci
gányasszony előtte való éjszaka el
ásott a tanyán.

Ilyen módon 2000 koronát csalt 
ki Kovács Róza Budanovits gazdá
tól. Csak akkor jött rá a szerencsét
len bunyevác, hogy a cigányasszony 
becsapta.

A szabadkai törvényszék csalás 
miatt Kovács Rózát 8 havi börtönre 
ítélte. A szegedi királyi tábla a ci
gányasszony büntetését mai ülésé
ben helybenhagyta.

Leányszöktetés a Bácskában.
Bakits Tosa és Nikola kölpényi le
gények 1903. okt. 11-én Prodanov 
Nátát meg akarták szöktetni. Az 
újvidéki törvényszék két évi fogházra 
ítélte a vádlottakat, a szegedi kir. 
Ítélőtábla a mai fölebbviteli tárgya
láson a vádlottak cselekményét bűn
tettnek minősítette és hat havi bör
tönre ítélte őket.

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

Szabadija, fő tér Vermes-palota.
Férfi öltöny,..........  17 kor. feljebb
U lste r............ 22 ,,
Felöltő..........  17 „— „
Gyermek öltöny... 5 „ „
Gyermek felöltő... 9 „ „
Külön osztály női ==============
= =  k o n f e k c ió k b a n .
Női Jaquetok .. 11 kor. feljebb
Női Paletok ... 17 „ ,
Fiú és leánygallérok 5 „ „

Megcsókolta C larisset. . .
Irta : Aczél Henrik.

3
De most Pergő Sándor nem olyan 

embjr volt, hogy amit szeretett 
volna megmondani, azt meg is merte 
mondani, hát csak bólintott a lány 
kérelmére hebegett valamit zavarodó t- 
tan, aztán újra csak bólintott, bár
milyen különösnek találta is a kérést.

Es Zsuzsi ka nem mutatkozhatott, há
látlannak ekkora önmegtagadással 
szemben. Kimenet az irodaajtóból, 
ahonnan még egyszer a lelkére kö
tötte Pergőnek, hogy okvetlenül ott 
legyen holnap a próbán, olyan bájos 
mosolylyal fejezte ki elismerését, 
hogy a szegény fiú csaknem „meg- 
zavarodott. Volt abban a mosolyban 
minden: bübáj, bátorítás, ígéret . . . 
de legesleginkább val imi pajkos 
incselkedés.

Es Pergő Sándor 
dolgokat álmodott

olyan különös 
azon éjjelen ;
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kutyabőr diplomába göngyölgetett 
szerepről, görögtüzről, meg vastag 
fonatokba csavart fényes, acél haj
ról, amely alól tüzes barna szemek 
kacsintgattak hamiskás mosolylyal. 

111.
A vendéglő nagy termében vígan 

folyt a próba. A vörös patyikus 
segéd, a rendező izgatottan hado
nászva szaladgált fel s alá.

— Nem jól van . . . Hozzátok kö
zelebb a széket. . . Tolják a sarokba 
a bálanya trónusát. . .

A markos csaposlegény pedig fel
kapta a trónusnak tisztelt sörös
hordót és bálanyástul akarta a sa
rokba gurítani. Szegény Pirók Sárika, 
a bálanya, a legválságosabb pilla
natban ugrott le a két méter ma
gasra emelt hordóról.

Természetesen volt is utána ka
cagás. Mindenki vidám volt, nevetett, 
csak Pergő Sándort szorongatta va
lami rossz érzés. Olyan furcsának 
tűnt fel neki az a dolog, amely
nek a kellő közepében, maga sem 
tudja hogyan, belecsöppent. És az a 
kiállhatatlan vörös Bácz Miska, nem
hogy könnyített volna helyzetén, ha
nem inkább egyre élcelődött:

— De Sándor, kérlek, nem az 
ügyfelekkel van dolgod. Úgy viseled 
magad, mintha most is tárgyaláson 
volnál . . . Kezdjük élűiről az egész 
jelenetet.

És Pergő Sándornak újra be kel
lett jönni, hogy nagy hahota közt 
kezetcsókoljon és aztán pukkedliket 
csináljon.

—• Nem jól van; dehogy van jól 
— évődött a patikárius — előbb 
hajol meg és csak aztán csókol 
kezet . . Úgy. Clarisse nagysám, 
maga pedig legyen szives egy kicsit 
komolyabb arcot mutatni és segít
ségére lenni Ferdinándnak.

Clarisse nagysám pedig — már 
mint Melczer Zsuzsika — komoly 
arcot ugyan a világért sem tudott 
volna mutatni, de azért úgy, ahogy 
segített Pergő élhetetlenségén. Fel 
kapta annak cilinderét, botját, őt 
magát odaültette a lyukas nádszékre 
és azután hajlongott előtte, kézcsókot 
markirozott, mintha szerepet cserél
lek volna.

Pergő Sándor mosolyogva köszönte 
meg neki a segítséget, magában 
pedig örült, hogy ezt a csúf jelene
tet nem kell mégegyszer eljátszani. 
Pedig dehogy volt még vége a kín
szenvedéseinek. Hát a nagy jelenet a 
kerti pádon Zsuzsikával! Azon az 
ál közölt pádon, amelyik mindig a 
legérzékenyebb pillanatokban készült 
recsegve, ropogva kettétörni, hogy 
aztán ha felugrik róla ijedten Mel
czer Zsuzsika és megbillen az egyen
súlya, jól megkólintsa az ő egyetlen, 
paragrafusokban itiegélemedett fejét.

llát még átmászni a kerti falon. 
Még szerencsésnek érezte magát 
azokon a napokon, mikor csak a 
létra tört le alatta, vagy csak a 
cilindere szenvedett zuzódási sebe
ket és nem ő maga bukfenceit le a 
falról, kedves mulatságára az összes 
fő- és mellékszereplő uraknak, höl
gyeknek, minden rendű és rangú 
cselédeknek, meg utcai gyerekeknek, 
leginkább pedig a jó öreg Mikulik 
Anasztáz bácsinak, aki Pergő Sándor 
műkedvelői öltözeteinek sikeres ki
egészítési műveletei révén csinos mel
lékjövedelemre tett szert.

I olyt. köv.

Felelőn NzerkeNztős
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I.n pl ul nJ Honosok : A Z A LA  P l  T 0 K
Szerkesztősei es kiadóhivatali 

telefon szám; 62.

1253/1905. Polg. sz.

Hirdetmény.
A szabadkai kir. törvényszék, mint 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Bácsalmás község határában levő 
úrbéres telkek birtokosainak a vég
ből való megszavaztatására, hogy 
azok többsége kívánja-e a tagosítást 
határnapul 1905. évi március hó 
23-lk napjának d e. 9 órája Bács
almás községházához kitüzetik.

A szavazásra nézve megállapittalik, 
hogy a nem szavazók birtoka a ta
gosítást kívánók birtokához fog szá
míttatni.

A szavazási lajstrom összeállítása 
1905. évi március hó 14 én fog 
megkezdetni.

Szabadka, 1905. évi február hó 20.
Kindris.

kir. törvsz bíró.

a Bercsényi-utcában május 1-től
egy nagyobb, szép Villanyos pince-
helyisig. — Cim a kiadóhivatalban! 

Deák- utcában

. . . ,  . egy emeleti laKás Kiadó
Ü z l e t  m e g n y i t á s !  május i-től. - Cim a kiadóban.

- — — I-------------------------------------------------
B » i  e le g á n sa n  és ClaflX a Tompa-utcában a Vörös-
K i  o lc s ó n  a k a r ' 30® ----- ökör iskola közelében

eg y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l  
rn h á zk o d n i, az forduljon te r ü le t te l ,  3 0  m e te r  u t

ca i v o n a lla l ,  m e ly  l iá z -  
é p i  t é s r e  legalkalm asabb,
jutányos áron, kedvező liizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban.

ua- F a ra g ó
cég női- és gyermekruha üzletéhez
Gőzfürdő-utca Su-
gár Béla mellett, Stl ■
mindig a legdivatosabb női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és mindenfajta- 
házi kötények, női ingek és gyer
mekruhák nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel/Faragó M.,

edénypiac, öatthányi- (Gőzfürdő) utca 
Sugár Béla mellett.

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires

f ü l o l a j a
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Plávsies G. 
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható. — Használati utasítás van hozzá. 

Ára 2 frt üvegenként.

potnszHy Untai
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hó 26-án
egy első rendít

tambura zeneHar HözremilKö 
o o o déséVel ° ° °

tombola estély
h rla tlh .o o o o o o

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
esapolásn kőbányai és pil- 
o o o o  seni sör. o o o o

LAKÁS HIRDETŐ.
50 tilt. Egy till, 

lakás hirdetés! 50
K orcsinahelyiség

30 év óta fennáll, jó forgalmú helyen, 
a Zombori-uton

Bővebbet Brummer Gvulánál Zom
bori-uton.

Egy nagyobb

Szleti helyiség
a Budics-utcában má’us 1 -tői kiadó.

Egy elegáns

torozott úri latjás
kiadó. Cim a kiadóba.

Föposía közelében
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
Cim a kiadóhivatalban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vnstng hetükből 3  
f i l l é r .  Lcrklsebb hirdetés 3 0  f i l l é r

li
özv. Hamburger 

|j(IK(lft I UiIlV/JdO* Mária okleveles 
szülésznő lakását Petöfi-utcza cairke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

U i m l AII L é vásároljon az Antikva 
Hl HU *11 KI riumban : Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámul&tós olcsón az Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymna
sium átalleuében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
vétetnek és eladatnak.

|Z nJl/A r/Á  feltételek mellett cziinbalom- 
R vU ívZ ív  órákat ad egy nzakképze t 
czimbaom-tanító. Czirn a kiadóban.

LM Q dl A e8V nagy kiterjedésű szőlő a rajta 
EjIíIUv lévő házzal. Cim a kiadóban.

f in tn l  a füszerszakmából
11(11(11 kereste‘ik, aki a magyar 

és szerb nyelvet tökéletesen bírja. Cim a
kiadóhivatalban.

t fo in lm q  Kiváló szép, legnemesebb faj 
I* 1 ílJdllUd. almát szállítok, kilóját 50 
fillérjével; ötkilőa mintakosárral bérmente
sen 3*50 koronáért. Mertz Károly, Nagy
váradon. __ ________ ____

iftvrt“ögyeé, kereskedőnek . be- 
iJlZflvn J v t v  rendezek röfös, rövidáru 
és cipő fióküzletet május hó l ére, 2 — 3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik.

LM Ab n in  rész vénytársaság érettségizett, a 
EjIvKvIv magyar és nérnzt nyelvben, va
lamint a gépirásbau jártas gyakornokot 
keres. Ajánlatok „Jövő 377o4u szám alatt 
Sclivarz József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utcal cimz ndök.

P*lllPCrtn & kapa szőlő igen alkalmas 
l (M IuM HI építkezésre jutányosán eladó 
Cim a kiadóban.

Iln lvi & vidéki égvnökök magas jutalék 
H v l j l  mellett felvétetnek. Kik ily • inő
ségben alkalmaztattak, előnyben részesül 
nek. Cim a kiadóhivatalban.

K ihal piros Józsi
M i i j e

—*

Nyomatott a kiadók Kiadok ós Hamburger könyvnyomdájában Szabadkáu.




