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Szerkesztőség és kiadóhivatal

KLADEKés HAMBURGER könyvnyomdája 
Batthyány-utcza 5. sz.

Adós városok.
Magyarországon talán az uj- 

jainkon megszámlálhatjuk azo
kat a városokat: ahol ne lenne 
pótadó. Egyes városokban va
lósággal rettenetes terheket ró 
ez a lakosságra és a helyett, 
hogy a teher könnyítetnék a 
városok háztartásaiban kiadá
sainak budgetje évröl-évre nö- 
velkedöben van.

Tudtuk mi azt, hogy a kul
túra, az ipari intézmények lé
tesítése, építkezések és beru
házások pénzáldozatokba kerül
nek és hogy társadalmi adako-

két csak újságírói felületesség, P()litikai vili‘8Jt- uj kormány be
mondhatja. Ezeknek konstatá- i niUtalkozása elsőrendű politikai ese- 

. lásához nem kell valamelyes raény lesz és alighanem fordulatot 
zások utján sem a babiloni: pesszimizmus nem szédületes iat' az elkövetkezendő eseméuyek- 
tornyot, sem egy népiskolát nem j szakszerűség vagy valami kon- nek- A pártok vezetői igyekeznek 
lo b o t  fo ló n ito n i  d o  i« ind centrikus képzettség, ezt éppen | lecsillapítani az izgatott kedélyiieket 

úgy tudja a legtalenlumosabb
lehet felépíteni, de azt is tud 
juk, hogy állam érdeket végző
tisztviselőket nagyszámban ta r - ujságiró. vagy igen jó hivatal- 
tanak a városok, melynek elle- mint valami falusi bakter.
nében az állam mit se repre- És az is bizonyos, hogy e
zentál, ezeknek fizetőse a vá- sokszor tárgyalt kérdést a re
fosok háztartását terheli. torika bármilyen színes virága

Mennyi pénzt mentenének! megnem oldhatja: ha a váro-
ineg a városok, ha városi tiszt
viselőkkel végeztetett állam- 
ügyek alól a városi tisztvise
lőket felmentenék és ezek he
lyett az állam tartana hivatal
noki kart.

Azt is látjuk, hogy a váró 
sok nagyrészében még mindig 
a konzervativizmus vezet sze
repet — a gazdálkodásban.

Vannak egyes városok, amelyek 
ásványvíz forrásáikat, fürdőiket 
kitünően, Üzletszerűen tudják 
felhasználni de vannak váro
sok, akiket a természet meg- nem kétszer, hanem mindaddig, 
áldott bőséges forrásokkal, festői mig a figyelem városainkra reá 
szép vidékkel, de a mely vi- nem irányul.
dékröl csak az szerez tudomást A külföldi forgalom éppen 
aki véletlenül a Fallas Lexikon- annak köszönheti nagy ered- 
ban reá bul kan. A gazdálkodás ményél, mert vállalkozásaiban 
egészségesebb szellembe való kitartók, szívósak, nem riadnak 
terelése helyett, klikk rendsze- vissza, — ha vállalkozásaikban 
rek működnek, csinálják az ál-j mindjárt nem is mutatkozik a 
lásokat rokonoknak, egyeseknek' szerencse. Nálunk egy csapásra 
kegyeket osztogatnak, amig egy-! akarnak meggazdagodni, nálunk 
mást szapulják, nem érnek reá! inkább a ritka forint kell, mint 
egy keveset az üzlet után nézni.! a sűrű krajcár. Nagy hiba ez. 
Egy-egy állás szervezésébe be- Nagyon nagy. De csak rajtunk 
lemennek szó nélkül, áldoznak áll, hogy szakítsunk a szokott 
r ‘á ezreket, de rögtön szükkeb- rendszerrel.

lüen húzódnak vissza, mihelyt 
valami Üzletszerű vállalkozási) i 
kellene a polgárok pénzét fek
tetni.

Nem vád, nem rágalmazás
az és hogy e népszerűtlen tár- lesz : kik hivatva lesznek váro- 
gyat érintjük, teszszük ezt ab-Jsaik jóléti intézményeit a leg 
ból az alkalomból, mikor utón-; magasabb fokra emelni, 
útfélen panaszokat hallunk a
városok háztartásáról: amely 
panaszok nagyrészben igazak.

A váddal szemben hiába fogja 
rá a bürokratizmus szemüvegén 
vizsgáló ember, hogy mindeze-

sok nem lépnek a cselekvés 
mezejére.

Ideje is volna. Tanuljunk a 
külföldtől, ahol egy-egy barlang 
látogatására annyi embert tud
nak csöditeni, hogy nálunk bu 
csujáró helyeken nincs annyi 
ember. És ha már van vala 
mélyes idegen forgalmunk, ne 
engedjük, hogy ott kizsebeljék 
a látogatókat egyes telhetetlen 
vállalkozók. Fürdőink s termé
szeti szépségeinket hirdessük 
ország világnak, nem egyszer,

Az uj rendszer, az üzleti 
vállalkozás legszebb jövőt jelent, 
de egyben a városok adóssága 
is kevesbedik és ezen az utón 
a polgárok jóléte is biztosítva

A

A helyzet.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, jun. 19.

szerdai ülés izgatja az egész

inert mindenképen biztosítani akar
ják az ülés csendes és méltóságtel
jes lefolyását. Apponyi Albert gróf 
tegnap este a függetlenségi pártkör
ben valósággal izgatott azok ellen, 
akik zajongani, tüntetni akarnának. 
Mert — úgymond — az ügy érde
kében álló, hogy ünnepélyesen adas- 
sék ki az útlevél az uj kormánynak.

A pártok a koalíció és a sza- 
badelvüpárt is — bizalmatlansággal 
viseltetnek az uj kormánynyal szem
ben. Es ezt ki is fogják fejezni nyom
ban a bemutatkozás után. A sza- 
badelvüpárt már megszövegezte azt 
a nyilatkozatot, melyet a párt vezére, 
Tisza István gróf fog felolvasni a 
képviselöház holnapi ülésén.

Nem érdektelen azonban, hogy 
hogyan gondolkozik a koalíciós ve- 
zérlőbizottság. A tegna.á ülésen, a 
melynek alig egy két jelentéktelen 
részlete jutott nydvánosságra, meg
szövegeztek egy rövid bizalmatlan- 
sági nyilatkozatot. Ezt Kossuth Fe
renc fogja a képviselöház elé terjesz
teni. A javaslat egyszerű bizalmat
lansági indítványt tartalmaz és semmi 
egyebet. Es azért állapodott meg a 
vezérlőbizollság ebben a formában, 
mert biztosra veszi, hogy az egyszerű 
bizalmatlansági szavazathoz a sza
badelvű-párt is hozzá járul. Így ter
mészetesen még impozansabb lenne 
a képviselöház állásfoglalása,

A vezérlő bizottság tegnap esti 
ülésén már minden szerepet kiosz

tottak. Még arra az eshetőségre is 
számítottak, hogy a szabadalvüpárt 
támugatni fogja a szövetkezett ellen
zéket Ebben az esetben Andrássy 
Gyula gróf vagy Apponyi Albert 
gróf fog beszélni a baloldal ne
vében.

Szóba került a vezérlő bizottság 
tegnapi ülésén a kvóta kérdése is. 
Megállapodtak abban, hogy nem 
akadályozzák meg a kvótabizottság 
kiküldését. Természetesen a függet
lenségiek majorizálni fogják ezt a 
bizottságot és igy a legcsekélyebb 
remény sincsen arra, hogy a bizott
ság megállapodásra jusson. Az idén 
is a király fog tehát dönteni a 
kvóta kérdésben.

Ma délelőtt egyébként semmi kü
lönös esemény nem történt. A Fejér- 
váry kormány tagjai a minisztériu
mokban elfoglalták hivatalaikat. — 
Lukács László délelőtt a képviselő- 
házban járt és kiürítette szobáját.

Fejérváry Géza báró délután meg
látogatta Kossuth Ferencet.

Az ö n á lló  v á m te r ü le t . A kép
viselőház közgazdasági bizottsága ma 
déli 12 órakor Apponyi Albert gróf 
elnöklésével folytatta az önálló vám
tarifák előkészítő tárgyalását. Az el
nök jelenti, hogy eljárt a képviselő
ház elnökénél az 1903. évi közös 
vámtarifajavaslat és mellékleteinek 
újbóli kinyomatása és a bizottsági 
tagok között, leendő szétosztása iránt, 
de azt a választ nyerte, hogy a 
munkálat kinyomatása huzamosabb 
időt venne igénybe és közel 24,000 
koronába kerülne, a mi olyan kiadás, 
a melyet a házelnök a ház előleges 
engedélye nélkül nem tehet. A bi
zottság a javaslatot egész terjedek 
mében vita nélkül elfogadja.

Kovacseviesa liorvát magyar
viszon yró l.

Saját tudósítónktól. —

Budapest, junius 20.

Kovacsevics István horvát-szlavon- 
dalmátországi miniszter ma délelőtt 
foglalta el hivatalát. A tisztviselői 
kar élén és nevében Unkelhauser 
Károly dr. miniszteri tanácsos üd
vözölte az uj minisztert. Az üdvözlő 
szavakra Kovacsevics István minisz
ter a következőkben válaszolt:• I

U Cc. és apostoli kir. felségének 
legmagasabb kegyelméből át fogom

Dr. Jkiszler 1  ortostudor

izgytigyintezete
Szabadkán, Mária-Terézia parH, Vasút mellett

GfŐg^ttlOdöH * n,aS530C’ ^>zcura, szénsavas fürdó'H (ttauhútui).
Viltanyozás, továbbá orVosi torn

Telefon 211. sz. 
Prospectus "wa

Javalva van: az id e g b e te g sé g e k n é l mint: idegesség, hysteria, főfájás, es szédülésnél. 
A lé g z ő  szervek  b e te g sé g é n é l • tüdőhurut és nehez légzésnél (asthm a). — G y o m o r  
és b é lb a jo k n á l: székrekedésnél. —  S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
es köszvenvnel. w á T  Mérsékelt árak. W  Nyáron at frissítő  fürdők. "WU
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venni ma a horvát-szlavon-dalmát 
minisztérium ügyeinek vezetését.

Ismeretes önök előtt, uraim, hogy 
minő nehéz viszonyok között teszem 
ezt. Épp ezért szükségem van az 
önök lelkes és hazafias támogatására.

Én igyekezni fogok, hogy kötele- 
ségeimet önökkel együtt lelkiisme
retesen teljesítsem.

Inkább munkatársat, mint feljebb
valót lássanak bennem, aminthogy 
én is önöket inkább munkatársaim
nak, mint alárendeltjeimnek fogom 
tekinteni.
a Igyekezetem főkép oda fog irá
nyulni, hogy a magyar és horvát 
nemzet között való testvéri egyet
értést ápoljuk. Ezt a legbiztosabban 
úgy érhetjük el, ha szigorúan betart
juk a kiegyezési törvény rendelke
zéseit. Ez a törvény nemcsak hogy 
biztosítja hazánk jólétének fejlődé
sét, de erkölcsi kötelességeket is ró 
ránk, a melyek főkép abban állanak 
hogy tettetés nélkül őszinte testvéri 
szerctetet oltsunk a magyar nemzet 
iránt a horvát nemzetbe, mert csakis 
így fogja a horvát nemzet boldog
ságát, megelégedését és jólétét foko
zatosan elérhetni.

A miniszter beszédét éljenzés kö
vette, majd Unkelhauser osztályta
nácsos bemutatta a miniszternek a 
tisztikart, a melynek tagjaival a mi
niszter kezet szorítva hosszabban 
társalgóit.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár ós museum. Nyitva 

ózerdán és szombatot! délután H-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.

Junius 22. A magyar asztaltaltársaság 
majálisa.

Junius 25. A szabadkai műkedvelő ifjúság 
táncmulatsága a Göncöl-féle házban.

Juuius 25. Az általános ipart iötiilet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Julius 16. Országos athletikai viadal Pa- 
licson.

Julius 2. A cipész és csizmadia munká 
sok szabadkai csoportjának tánevigalma a 
Hungáriában.

Ju liu s 16. A magyarországi szabómii Il
kátok és inunkásnök szakegyesiilete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetiién.

Országos vásár. Junius hó 18-káu líuláu. 
Ju lius 1. Szabadka.

— S z e m é ly i h ír. Bezeródy István 
főispán és dr. Biró Károly polgár- 
mester a fővárosból, ahol József kir. 
herceg temetésén vettek részt, ma 
délelőtt a gyorsvonattal hazaérkeztek.

— T an ári ju b ile u m . Szép és 
lélekemelő ünnepség folyt le vasárnap 
a bajai főgyinnáziumban. Egy kiváló 
tanár Lednicky Ipoly tanári műkö
désének 30 éves jubileumát ünne
pelték meg. Az ünnepélyen nagy
számban jelent meg a közönség, az 
egész tanári kar. Baja város tanácsa 
dr. Hegedűs Aladár polgármester 
vezetésével, a volt és jelenlegi tanít
ványok. Az ünnepségen miután az 
ének és zenekar egy dalt elénekelt, 
dr. Platz Bonifác főigazgató meleg
hangú, szép beszédben üdvözölte a 
jubilánst, majd tolmácsolta a kultusz- 
miniszternek, Berzevicy Albertnek 
üdvözletét — s egyben átnyújtott, a 
kultuszminiszter elismerő és üd
vözlő levelét. Majd üdvözölte a ta
nári kar nevében d ’. Werner Adolf 
igazgató, a volt tanítványai nevében 
Kováts budapesti tanár jelenlegi tt 
Hitványai nevében pedig Fehérváry 
Dezső. Számtalan levélben és sür 
gönyben, közöttük Vajda Ödön főapát 
a városi tanács, az összes cisztercita 
rendház és még mások üdvözölték 
az ünnepeltet.

— Az érett-ó i* ! Írásb eli e r e d 
ménye. Szomorú meglepetés érte 
ma reggel főgymnasiumunk nyolca

dik osztályt végzett növendékeit. 
Harmincnégyen várták kétség és re
mény közt a tanári tanácskozmái.y 
határozatát, amelyben az írásbeli 
érettségi eredményét hirdették ki. 
Bizony rég nem volt ilyen sajnálatos 
eredményű Írásbeli a szabadkai 
gymnasiumban. Harmincnégyük kö
zül heten tehát a vizsgázók 20 szá
zaléka lettek visszautasítva, tizennégy 
pedig szigorított érettségit kénytelen 
tenni. Annál is inkább megdöbbentő 
a mindenáron tudományos pályára 
tolulók előtt a szabadkai írásbeli 
eredménye, mert a bukottak között 
van az osztály egyik legkitűnőbb 
tanulója, sőt olyan is van, aki már 
többé érettségi vizsgálatra nem is 
bocsátható inert írásbeli dolgozata 
másodízben nem volt elfogadható.

— Isk o la sz é k ! ta g o k  v á la s z t á s .
A községi iskolaszék megkereste a 
város tanácsát, hogy a dr. Rádics 
Péter lemondása és Koncz István 
tagságának megszűnésével megüre 
sedett két iskolaszéki tagsági hely a 
legközelebbi közgyűlésen betöltessók.

— J ó v á h a g y o tt  isk o la i a la p ít 
vány. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a néhai Tikvicki József és 
neje Kádár Teréz által létesített 400 
koronás iskolai alapítvány alapitó 
levelét jóváhagyta. Az alapítvány 
kamataiban az alapitó családjával ro
konságban lévő gimnáziumi tanulók, 
ezek nem létében pedig I. vagy II. 
osztálybeli olyan bunyevác szárma
zású tanulók részesülnek, akik a 
magyar nyelvben a legjobb előmene
telt tanúsítják.

— A nap szen zá c ió ja . Ez alatt 
a cim alatt a Szeged és Vidéke, va
lamivel komolyabb ulság, mint a 
Bácskai Hírlap, Írja a következőket: 
Szegeden ma délben röpke ujságlapok 
hirdették a nap szenzácóját; a Tisza 
kormány végleges fölmentését és a 
táborszernagy urnák a miniszterel
nöki székbe való és a politikába 
való bevonulását. Az ujságnélküli, 
egyhangú hétfői napon rendkívüli 
érdeklődést keltett ez a hír, amely 
ről egyedül a Szeged és Vidéke ér
tesítette a közönséget mert csak a 
Szeged és Vidéke adott rendkívüli 
kiadást erről a fontos és szomorú 
politikai eseményről. A közönség 
lázas érdeklődéssel olvasta a sok 
ezer példányban megjelent Szeged 
és Vidéke kimerítő és részletes je
lentését, amelyből értesülhetett az 
abszolutizmus beköszöntéről. A Sze
ged és Vidéke ezzel is dokumentálni 
kivánta, hogy mindenkor a gyors 
hírszolgálatot tartja feladatának ! ! 
Idézhetnénk még más a Bácskai 
Hírlapnál komolyabb lapból, de fö
löslegesnek tartjuk. Azt azonban mi 
magunkról is elmondhatjuk amit a 
Szeged és Vidéke elmond magáról.

— A sz e g é n y h á z  orvosa  A tör
vényhatósági közgyűlés határozata 
értelmében, mint már megírtuk, dr. 
Heisler Jakab Sándor külváros or
vosa, lett megbízva a szegényház 
orvosi teendőinek ellátásával. A sze
gényház uj orvosi állásának hiva
tásszerű betöltése céljából Buda
pest székesfőváros hasonló intézmé
nyét tette tanulmány tárgyává, hol 
dr. Stály főorvos ismertette és mu
tatta be a főváros egyik legininta- 
szerübb humánus intézményét, mely
nek mintájára fogja a helybeli sze
gényházat is uj orvosa vezetni. •

— Halálozás. A szegedi kir. ítélő
tábla elnökét, Fabinyi Ferencet, mint 
részvéttel értesülünk, súlyos veszte
ség érte. Unokája Sirvich György 
topolyai kir. közjegyzőnek három 
hónapos fia tegnap hajnalban jobb
létre szenderült.

—  S z a n a tó r iu m i lapok . A Jó
zsef főherceg szanatórium egyesület 
uj lapot indított meg, mely méltán 
tarthat számot szélesebb körök érdek
lődésére. Az egyesület elhunyt nagy 
védőjének József kir. hercegnek arc
képe és az egyesülethez intézett sorai 
díszítik a lapot. Közli Korányinak, 
a társadalmi harc nagy vezérének 
hatalmas előadását a tuberkulózis 
ellen való küzdelem mai állásáról az 
egész világban, néhány meleg de 
szívből Írott sor méltatja Korányit 
és bemutatja arcképét. A közgyűlés 
alkalmából közli a lap Auguszta kir. 
hercegnő arcmását, szép szavait. 
Kuthy Dezső tanár gyönyörű elő
adását, Lukács elnök magvas beve
zető és üdvözlő beszédét, a jővő évi 
munka prograinmot. Apró közlemé
nyei a zászlót bontott egyesület agilis 
tevékenységéről és mozgalmas életéről 
számolnak be. Ezt a lapot az egyesület
nek minden tagja ingyen kapja. Föl
hívjuk rá minden igaz szivü ember 
figyelmét. Aki erre a lapra igényt 
tart, az arról tesz tanúságot, hogy 
szive hajlik a nemes célok felé és 
ereje szerint támogatja az egyesületet 
céljában. Megrendelhető Budapest 
Királyi bérház.

— A fü rd és á ld ozata . Magyar- 
Kanizsárol írják: Szerbkeresztur to- 
rontálmegyei községben a múlt na
pokban három iskolásfiu fürdőit az 
esőzéstől megáradt kubikgödörben. 
Egyszerre mindhárman elmerültek. 
A segitségökre siető emberek kettőt 
kimentettek, de a harmadik, Kerekes 
István 12 éves fiút csak halva tudták 
kifogni.

— E ltű n t a sszo n y . Piukovich 
Salamon helybeli földmivelő ma ama 
panasszal állított be a rendőrkapi
tánysághoz, hogy felesége három hét 
előtt eltávozott hazulról és azóta 
nem tért vissza. A férj nem is sejti, 
hogy mi történhetett az eltűnt asz- 
szonynyal, mert eltávozása előtti 
viselkedésével esetleges öngyilkossági 
szándékra éppen nem adott gyanúra 
okot. A rendőrség megindította a 
nyomozást, mert valószínű, hogy az 
asszony bűntény vagy szerencsétlen
ség áldozata lett.

— Nyakszlrtmerevedés. Bajával 
szomszédos Baja Szent István köz
ségben nyakszirtmerevedési tünetek
kel egy gyermek meghalt. A hivatalos 
boncolást elrendelték.

— H ir te len  h a lá l Szegi Antal 
városi utkaparó az elmúlt éjjel alapo
san bepálinkázott állapotban az ön
kéntes tűzoltók istállójában kért he
lyet, hogy megpihenhessen, mert 
rosszul érezte magát. Bebocsátották 
és ott lefeküdt, de reggelre halva 
találták. A ma délután megtartott 
orvos-rendőri boncolás a halál okául 
szivszólhüdést állapított meg.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Pinterics Istvánná, Gieszinger Er
zsébet 24 év. Jenei Gergelyné, Kla- 
dek Róza 80 év, Katkus Istvánná 
Petrik Ilona 20 óv, Póics Boltó 00 
éves, Zvékics Glisó 7ó év, Született 
0, 3 íiu, 3 leány. Eljegyzés Ruzman 
András Fieser Anna, Dranovac*ki 
Miklós Vaszilyev Emilia, Nákós Lá
zár Gurnity Danica.

— Figyelem ! Igen fontos a ház
tartásra. Tekintettel azon körül
ményre, hogy ezentúl üzlethelyisé
gemért házbórt nem fizetek, elhatá 
roztam, hogy az igen tisztelt vevő
közönséget aálam eszközölt vásár
lásoknál különi. s kedvezményben 
fogom részesíteni és az összes áruk 
addigi árait 5 százalékkal redukál
tam, mint például az I. rendű fehér 
cukrot 42 kr.-ra, a O-ás lisztet 14 
kr.-ra, valódi amerikai petróleumot

18 kr.-ra, denaturált szeszt 24 kr.-ra, 
1 csomag gyertya 580 gr. 38 kr.-ra. 
Kávéknál klg.-kint 10, rizseknél 2, 
rum és szeszes italoknál 10 százalék 
engedmény. Azonkívül minden vevő, 
aki nálam részletenként is 50 to 
rónáért vásárol megkapja dimentes- 
sen életuagyságu arczképót, Szives és 
számos látogatását kéri Sugár Manó 
Rudics-utca a világhírű Pilzeni üveg 
sör egyedüli lerakata. Megrendelés 
házhoz szállitatik.

A pyiiwolcs befózís Útija
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság A m erik a i G y ü 
m ö lcs  Sal I ci 1 néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az A m erik a i 
G y ü m ö lcs  S a iic y lt  gyártó rész
vénytársaság neve és az O roszlán  
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak A m erik a i G yü 
m ö lcs  S a iic y lt  az O ro sz lá n  véd. 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: W ach sm a n n  és 
V e lln e r  (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán , Kossuth-utca.

Néhány szó a gyermekne-
velősrő l.

Irta : Sátorné Etelka tanitónö.

VII.
Nemhogy a kicsinyeket már ilyen 

zsenge korban az öltözés fogalma 
alatt vetközéshez szoktassuk. Nevelje 
gyermekét becsületérzőnek; ne enged
jen  hirt hordani, árulkodni, mást 
rágalmazni s testvéreinek vagy tár
sainak csufnevet osztani. A gyermek 
által talált tárgyat jogos tulajdonosá
nak adassa vissza; ha pedig valakinek 
kárt tett volna, úgy pótoltassa vele. 
Takarékosnak nevelje, de a fösvény
séget, ha észrevette, irtsa ki belőle. 
Nevelje gyermekében a kötelesség- 
érzetet, de ő maga legyen a példány
kép. Nevelje gyermekét bátornak; 
ébreszszen lelkében lelkesedést a jó 
és szép dolgok iránt; buzgalmat a 
nemes ügyek teljesítésében s reményt 
a jóban való fáradozás eredményes
ségéhez. Hogy félénkké ne nevelje 
gyermekét: soh’se ijesztgesse siró gyer
mekét kopogtatással, meg mumussal, 
boszorkány lidérccel stb. Sötét helyre 
ne zárja büntetésből. Szoktassa nem 
félni az égi háborútól, valamint a 
nem veszélyes állatoktól. Irtsa ki 
belőle az önzés, irigység, harag és 
bosszuállás csiráját is. Mert mindez 
a rossz tulajdonság a gyermek lel
kében észrevétlenül hamar felburján- 
kozik. Az anya legyen példa a kö- 
nyörliletesség gyakorlásában s több 
szőr gyermekével adassa az alamizsnát 
a koldusnak. Nevelje gyermekeit 
egymás iránt béketürésre ésneengedje 
meg a testvérek közti civódást Azon
ban mindez nem fog eredményre 
vezetni, ha ő gyermekei jelenlétében 
férjével, a gyermekek atyjával veszek
szik; mert a példa vonz. Mindezek 
mellett, ha megszoktatja gyermekéi 
az illedelmességre, az öregek iránti 
tiszteletre és hogy akaratát a szülő 
akaratának alávesse; az ilyen anya 
megtette kötelességét Isten és a 
társadalom iránt; az ilyen anya nyu
godtan bocsátja csemetéjét a hivatott 
kertész, a tanító kezeibe; nem kell 
attól félnie, hogy annak nemesitő 
kése, rávastagodotl vadhajtást észlel-
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vén — nagy sebet ejt rajta, midőn' Kiadó: Állj be hozzá maszkírozó- [A vilin tánc ráragadt a kiadóra, 
nyesegeti, oltogatja. A gondos anyainak szerkesztőre, főmunkatársra és együtt
vallásos, hazafias ég becsületes alapra ; Szerkesztő: Oh, milyen jó is vagy
fektetett egyszerű házi nevelésével 
mintegy előkészíti gyermekét az is
kolai tanításhoz, hol már a tanító 
szakszerű oktatása ala kerül, ki a 
hazának hasznos polgárt nevel belőle. 
Vajha ne születnék egy gondatlan 
anya se e világra; úgy nem volna 
szükség börtönre! Istenem! sokasitsd 
meg a gondos anyák számát édes 
hazánkban! Amenl

(Vége.)

Az erdei leány.
Erdélyben a borgói és ó-radnai 

havasok közt az a néphit van elter
jedve, hogy az »erdei leány« meg- 
büvöli és megrontja az erdőbe tévedt 
legényeket.

Néhány nappal ezelőtt Filipov Juon 
ó-radnai suharic eltűnt nyomtalanul 
gazdájától. Eltűnését nem tudták 
megmagyarázni maguknak a házbe
liek, minthogy a legény tisztességes 
és hűséges cselédnek bizonyult. Hosz- 
szas kutatás ntán most végre meg 
került a boldogtalan a Radna-Bor- 
berek feletti meredek sziklafalak 
között borzasztóan összevérezve, le
rongyolva. Lábai megvoltak bénulva 
s csak karján vonszolta magát szik 
lárólsziklára.

Amikor reá akadtak, sírva pana
szolta környezetének, hogy az erdei 
leány titkos hívásának nem bir 
ellenállni, követte őt a havasokba, 
ahol napokig étien, szomjan furu
lyázni kellett a táncoló erdei leány
nak. Ha megpihenni akart, ütötte 
verte őt, letépte ruháját s csak ak
kor távozott el tőle, amikor már 
eszméletlenül terült el a sziklákon.

A környék havasi népe valósággal 
rajokban vonult ki a kísérteties szik
lákhoz, ahol kézről-kézre adák a 
boldogtalan legény rongyokra tépett 
ingét s darabokra szakgatott tüsző
jét. A hatóság tudomást szerezvén a 
babonás esetről, orvosilag megvizs
gálta Filipov Juont s úgy találta, 
hogy a szerencsétlen nyavalyatörés
ben szenved s sebei az eséstől szár
maznak. A babonás nép persze nem 
enged hitéből s tovább fűzi meséjét 
az évszázadokon át élő erdei leány
ról, a gonosz tündérről.

Egy vidéki hírlap szerkesztő-
ségében.
Egyik helybeli, szerkesztője 

és kiadója által hírlapnak kur 
tölt ujsf g kiadi ja és szerkesz
tője pukkad a dühében, hogy 
ők nem hozliattik kii ön kiadás
ba n a királynak Fehcrváryhoz 
intézatt kéziratát.

Kiadó: jvörös a dühtől] Hát azért 
(izetek én neked havonkint 40 ko 
rónát, hogy az a másik krajcáros 
lap mindig lefőzzön. Menj inkább 
Pestihez szinlap-kihordónak, vagy 
primadonna komornának, ha mindig 
lefőzeted magadat t e . . .  te . . .  te . . .  
. . . .  módó.

S zerk esz tő : Te, kiadó, te hálátlan 
Mór, mit beszélsz te, neked köteles
séged van csak, te Mór, teljesítsd 
ezt: szaladj a bankba és vidd ezeket 
a kedves kutyanyelveket felcserélni, 
ügy e milyen szép kézírásunk van?

Kiadó : Még te beszélsz ? Azt hiszed 
meglágyítod a szivemet? Inkább 
pirulj mint én; hogy az a krajcáros 
lap megelőz mindenben.

S zerk esztő : [Visit] Piruljak? Hát 
hajnal vagyok én ? Ne sértegess . . . 
Nem, nem sérlegetsz, emlékeztetsz 
ezzel a szóval valakire.

te Mórom, köszönöm szived jó kíván
ságát. Hálás leszek érte.

Kiadó: Hálás? Talán megengeded, 
hogy te helyetted is én Írjam azokat 
a kedves kutyanyelveket, hogy én 
egyedül szaladgálhassak a pénz tem
plomaiba fizetni ?

Szerkesztő: Oh, nem Mór! Van 
egy eszmém, mely te érted hálából 
született meg gerincagyamban.

KiadA : [meghatva] Milyen szép ki
fejezés, milyen tartalomdus ember 
is vagy te, kedvesem. Mi tehát az 
az eszme?

S zerkesztő: |Méltóságosan magasra 
nyúlást próbálva.] Íme. Az a lap ma 
külön kiadásban hozta a király le
iratát Fehérváryhoz.

Kiadó: Te, ne izgass, mert el
küldelek az ángyod izé . . . (érgyibe.

Szerkesztő: |zavartalan méltóság
gal] A türelem pirt, azaz rózsát te
rem. Láttad, hogy a kinevezett mi
niszterek neveit is közölte. Nos tehát 
meg fogom írni, hogy az a lap a 
kinevezést közölte, — igaz. hogy az 
is csak ma jelent meg a hivatalos
ban, ebben is annak a lapnak van 
igaza, meg még a fővárosi lapok is 
adtak különkiadást — de mi már 
tudtuk. Azt azonban elhallgatom 
hogy a királyi levelet mi csak a 
külön kiadás után közöltük. Hah, 
milyen eszme.

Kiadó: Te félbenmaradt vizio Hát 
azt hiszed, hogy a közönség bolond ?

forognak kiabálva: Krajcáros lap. 
Végre elül az extazis.]

Kiadó: Szerkesztőm. Írj. vágd ki 
harmadnap múlva a krajcáros lap 
híreit és szidd, rúgd. vágd, harapd, 
olyan jól áll ez neked, mert hiszen 
neked mindegy, mert hiszen te inon 
dód, hogy te vagy a közönség.

A lapbarát: [Berohan a szerkesz
tőségbe.] Olvastátok a Bácsmegyei 
Napló külön kiadását?

Sivitvj megrohanják a lapbarátot 
és fogcsikorgatás közben kidobják a 
szerkesztőségből. Azután a szerkesztő 
leül, dühében kacag, a tollat a ke
zébe kapja és felsivit.

Daru, főmunkatárs ülj le és írd 
meg, hogy az a krajcáros lap, az 
csak azért van jól és előbb érte
sülve, hogy minket boszszantson. 
Mártsd önvéredbe tolladat, te nagy
hírű kijelentő, mert te kijelentetted, 
hogy az én lapomban politikát nem 
Írsz. [A kiadó titokban felsóhajt: Oh 
bár csak mást se írna.]

A munka deliriumban megkezdő
dik és megszületik a kiadó, szer
kesztő és főmunkatás keresztezésé
ből a kroki. A szülési fájdalmak 
után közös lelkesedéssel:

El a Szemmárihoz.

g w r  Tiszta és jc tbcs

csomag
lapunk nyomdájában

Hi’eWnt B Kapbató.

S zerk esztő :
és onnan siva

100,000-nél több meggyógyult
az egész világ 
valamennyi 

államában.

Az asztalra ugorva 
kodva] A közönség 

én értem van. Te ahhoz nem értesz. 
Én vagyok a közönség és mért ne 
lehetnék, ha XIV. Lajos az állam 
lehetett. Tudd meg te Mór, hogy a 
közönség én vagyok.

Kiadó: (Megfontoltan). Egy spritzert! 
Éljen a Quazi, a közönség. Nagyszerű 
eszme, melynek székhelye csak a 
gerinc lehet, iMegöleli a szerkesztőt). 
Kedves gerincagyam. (Majd elko- 
morodva). De mégis, a közönség tá
lén még sem olyan ostoba, hogy 
elhigyje, hogy ő te vagy. Látod ked
ves izém, mégis csak olvassa, hogy 
mi a krajcáros lap után Írunk, hogy 
más lapok is adtak különkiadást, 
hogy még a hivatalos lap is külön 
kiadásban jelent meg, hogy még mi 
is IS órával utánuk közöljük a ki
nevezett miniszterek neveit.

Szerkesztő [önmagából kifordulva 
és az asztalról a divánra ugorva]: 
Hallgass, a közönség én vagyok.

Kiadó [könnyezve]: Szegény kö
zönség.

Szerkesztő [engesztelődve]: Sírsz 
hü Mórom, adj hüs sprizert hü Mó 
róm. De látod, mikor a döntő ten
geri ütközet előtt az a [fogcsikor 
gatva] krajcáros lap [a sarkával dü 
bében a hátát verve] az a gazdaköri 
lap azt a hirt is hozta külön ki
adásban, hogy egy megbízhatatlan 
távirat szerint a japánokat megver
ték, mi másnap ezt a táviratot szó
ról szóra lemásoltuk és kinyomattuk 
és a közönség minket is olvasott.

Kiadó [ámulva]: Nagyszerű okos
kodás.

Szerkesztő: És emlékszel amikor 
meggyilkoltattuk Bécsben a királyt 
és a városháza tornya meghajolt 
előttem és mikor a saját tudósítón
kat meghalattuk és szegény tudósí
tónk megcáfolta halálhírét és mikor 
eltemettük Horánszkyt, Tisza Kálmánt 
és a közönség hetek múlva is tudta, 
hogy élnek. És mi szidtuk azt a 
másik izét [a fogait csikorgatva] — 
krajcáros lapot.

Kiadó [Extázisbán forogva, mint a 
dervis.] Krajcáros lapot.

2 0 ,0 0 0  
köszönet- 
nyilvánítás

minden társa
dalmi kórból, 
— közöttük 
orvosoktól, a 
legmagasabb 
arisztokrácia 
tagjaitól, bi
zonyítja, hogy 
a Volta tanár 
szerint szer
kesztett

egyedül valódi Elektro-galv.

KETTŐS VOLTA KERESZT
három villamos elemmel ós

dr. Sandens Elektro galv öve
nyolc villamos elemmel biztos gyógyu
lás idéznek eló : köszvényncl, reumánál 
minden tagban, idegességnél, álmatlan
ság és étvágytalanságnál, influenzánál, 
morfium-betegségeknél, neuralgiánál, — 
hisztérikus rohamoknál, sárgaságnál, 
görcsöknél, szivszorulásoknál, vérömlé- 
seknél, szédüléseknél, hipohondriánál, 
aszthmánál, fülzugásnál, kéz- és láb
hidegségeknél, vesegyengeségnél, bőr
betegségeknél, száj bűznél, hasmenésnél, 
fogfájásnál, női bajoknál stb. — Á r : 
1 kettős Volta-ken’szt csak 4 korona, 
3 darab 10 korona, G darab 18 korona

Dr. Sandens ’ lila yos öve csak 10 kor.
Az összeg előzetes beküldésénél 

{postabélyegekbeu is) bér- és vámmen
tesen. Utánvét 50 fillérrel tö d>. A meg- 
iendelések a szabadalom-tulajdonoshoz :

Lodovlco Pollak Maíland (Olaszország)
intézendők. Levelek Olaszországba 25 
fillérrel, levelező-lapok 10 fillérrel bér- 
mentesitendők — Levelezés magya ul 

és németül

K i a d ó
p in ceh e ly iség .

A Kossuth Lajos-utcá
ban nagy pince kiadó.

Tudakozódni lehet a tulajdonosnál,

ifj Voinich Sándornál,
■ — P alicfton . — -

T Á V I R A T O K
R ekviem  J ó zse f főh ercegért.

Budapest, jun 20. A királyi vár 
Szent István kápolnájában ma dél
előtt tiz órakor József főherceg lelki- 
üdveért gyászmisét mondtak. A temp
lom főhajójában állott többszörös 
gyertyasor közepette a főherceg cí
merével díszített katafalk, rajta a fő
hercegi korona és a lovassági tábor
noki kucsma. A katafalk lábánál az 
elhunyt rendjelei voltak. A templom 
feketén bevont falain szintén a fő
herceg címere volt. Az oratóriumban 
az elhunyt gyászoló családja foglalt 
helyet. A templom feketével bevont 
padjaiban helyet foglaltak: Gróf C3áky 
Albin és Just Gyula, a főrendiház és 
a képviselőház elnökei, báró Fejér- 
váry Géza miniszterelnök, aki egyen
ruhában jelent meg, a kabinetnek 
fekete diszmagyarban megjelent többi 
tagja és a politika, katonai és 
társadalmi előkelőségek nagyszáma. 
A rekviemet dr. Várossy Gyula szé
kesfehérvári püspök pontifikálta, mig 
a négy abszolutóriumot gróf Széc
henyi Miklós, Kohl Medárd, gróf Batt
hyány Vilmos — és Fischer-Golbrie

f

Ágost püspökök tartották. A segédlet 
tagjai közt valamennyi káplán részt- 
vett, a végabszolutóriumot dr Vá
rossy püspök tartotta. A mise alatt 
a magyar királyi opera énekkara az 
Engesser-féle „Requiem“-et adta elő.

A perzsa sah útja.
Bécs, jun. JO. A perzsa sah ma 

délelőtt utazott el Bécsből. Az ural
kodó a nyugati pályaudvarig kisérte 
hol szives bucsuzkodás volt. A sah 
Contrevillebe utazik.

A háború.
Pétervár, jun. 20. Azokat a híre

ket, melyek a fegyverszünet közeli 
megkötéséről szólnak, itt egyelőre 
semmi oldalról még a legcsekélyebben 
sem erősitik meg. A mandzsuriai 
hadseregből azt jelentik, hogy a már 
oda is elhatott és ott is elterjedt 
békekötési hírek lesújtó hatással 
voltak. Kuropatkin távirato’ küldött 
Trubeskoj herceghez, a moszkvai 
nemesi marsallhoz és a liberális 
zemsztvó mozgalom vezetőjéhez, a 
amelyben a zemsztvó ama magatar
tását, hogy a béke megkötését sürgeti, 
erős szavakkal elitéli, minthogy a 
hadsereg — úgymond — meg van 
arról győződve, hogy győzni fog.

W a scliin g to n , jun. 20. Takahira 
japán követ tudomására juttatta
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Roosevelt elnöknek, hogy a japán 
meghatalmazottak augusztus 1-én 
Washingtonban lehetnek. Ha Orosz
ország beleegyezik, akkor az időtájt

bámult maga elé. Ma először látta 
Irént s meglehet, soha ez életben 
nem vetődik útjába, mégis oly ne
héznek érezte szivét s úgy hitte, hogy 
képét sohsem bírja többé kivetni

megkezdődhetik a tanácskozás. Gróf | fejéből.
Cassini orosz nagykövet úgy nyilat- — Ejnye, hát megszomoritoltam? 
kozott a Fehér Házban tett látoga- — kérdezte a herceg hirtelen — 
US után, hogy a UrgyaUsofc zavar- va^  vele V

talanul folynak. j közeledésem érdekházasságnak lát
szanék, — felelte Rajmund

— Ez már beszéd! — szólt a 
herceg — hagyja el ezt a gondot! 

O rszágos a th le t lk a i v iad a l A | Elkisér . . .  »
Hová ?
Musselinehez. Meglátja, jól fo-

Reggel
IS

SPORT. dé lbe
«Bácska» szabadkai athletikai club 
által Palicson Bezerédy István főis

IS

KIS HIRDETÉSEK.
M ndeu s ió  S  ü l l ő i  ViiHtug betűkből S  
ü l  é r  Lc'kK ebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Varró leányok E f t t Tanuló 
esek hon

véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás 
ban jártassággal bír előnyben részesül. Cim 
Fazekas János íérfijazabó VI. Torma utca 60s:

pán védnöksége alatt julius hó 16-án 1 gunk mulatni, 
rendezendő országos athletikai via- Rajmund beleegyezett. A függöny 
dalról a verseny intézőség a követ- eközben legördült s a közönség kifelé 
kező programmot adta k i: 1. 100 tolongott.
yardos síkfutás. 2. Diszkoszdobás. 3. a kijáratnál még egyszer találko-
Magas ugrás. 4. 400 m. futás. 5. Zott szemök Irénnel, csakhogy egy-
Rudugrás 6. Sulydobás. 7. lávol- szerre m£s kötötte le az ő és a
ugrás. S. Gerelyvetés. 9. 1 angol herceg figyelmét. A nubiai i ő volt.
mf. lutás. Nevezési tét minden egyes Mögötte Bernát lépdelt s csekély tá- 
számra 3 korona. Minden verseny volságban Spavento követte őket. 
első győztese tiazteletdijat és diszitett
ezüst érmet, a második ezüst érmet, 
a harmadik bronz érmet kap. Ver
seny után bankett, díjkiosztás és

6  S 1 6

L A f tü llA IIP  fölvétetik Tumbász Ferenc 
Q uit l í i l l v l l v  főtéri kézmüáru üzletében.

PÁíl7hAÚ7A ílA  óvadékkal, aki
I üllA W üaZiüU V  egy házi ipari cikk el- 
árusitására is képesnek érzi magát, fix fize
tés és magas jutalék mellett azonnali belé
pésre állandó alkalmazást nyer helyben 
egy elsőrendű gyári cégnél. Cim a kiadó- 
hivatalban

IS

d e m ég

Mig

VI.
Spavento és Bernát.

a második felvonás alatt a

éjfélkor
táncmulatság a palicsi táncteremben, herceg oly élénken társalgóit Raj- 
Verseny feltételek : 1. Nevezések munddal, a páholyban Spavento sem
1905. julius 10-ig Dr. Völgyi János töltötte az időt hiába, hanem ott 
titkár címére (IV. Mátyás-utca 55.) várta vissza Bernátot, kit a nubiai 
elküldendők. 2. A nevezésnek tártál- kocsijáért küldött. Csakhamar vissza 
maznia kell: versenyző nevét, a is tért.
versenypontokat, a benevező egye- Spavento köszöntötte s megkér- 
sület pecsétjét és hivatalos aláírását, dezle tőle, vájjon csakugyan Bernát 
3. Nevezések tét nélkül nem fogad- urat van szerencséje üdvözölni ?

IS

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gyinnasiummal. A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktárt Nikotin 
men’es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölesen 
könyviár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban eiak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.
ló Il 11 7 lló l tanoncul f 1 vétetikJW lltlZjWVI MflUer Mór fűszer ée cse
mege üzletében.

tatnak el. A tétekért a benevező 
egyesület felelős. 4. Nevezéseket a

Bernát bizalmatlanul pislogott.
— Úgy hívnak, igen — felelte

rendezőség indokolás nélkül vissza- habozva — de tudtommal nem ta- 
utasithat. 5. A versenyen a M. A. lálkoztunk még
Sz. szabályai irányadók. Kezdete d. 
u. 3 órakor.

REG ÉNY
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Németből: Körmöc/.y Ernő. 18.

— De, — vágott közbe Rajmund. 
— Mindenfelől leskelődnek után

nunk, tehát gondoljon intésemre' 
Adieu!

— Oh igen! Majlandban már láttuk 
egymást.

— Erre nem gondoltam. De várjon 
csak ! Úgy látszik igaza van, nemde 
Spaventónak hívják ?

A jószágkormányzó elégülten mo
solygott, aztán folytatta:

— De még mindig nem tudom, 
minek köszönhetem a szerencsét, 
hogy fölkeresett !

— Azonnal rátérek — felelte 
Spavento — Uram a palmari herceg 
igen gazdag és bőkezű ember s az 
ő kívánságából szeretnék önnel négy- 
szemközt beszélni. Mondja csak, nyer-

a legszebb  
nyomtatványok

a iegjutányosabb 
árban készülnek

K l a d e k  é s  
H a m b u r g e r

k ö n y v n y o m d á j á b a n .

Könyvelésben és irodai ,'“E
mint a gépírásban is jártas leány irodai 
alkalmazást keros. Cim a kiadóhivatalban.

A hogy Bajmund megfordult, az .UB.Síe *az ember eltűnt. Kevéssel utóbb m ár1 hetnék alkalmat erre?
a herceg páholyában állt, ki barát
ságosan mutatott neki helyet. Kez
detben újra a díszes közönségről 
beszélgettek; de Rajmundot Guiller

— Oh szívesen, bármikor rendel
kezésére állok !

Közben Spavento egy borítékot 
húzott elő s odacsusztatta Bernát 
markába, ki minden lelkiismeretfur-not páholva nem hagyta nyugodtan. 1 ,, ’. ... *

Tekintete újra és újra odatévedt -  dalas "é kul a , z^ “ he f e s z t é  . . . 
és különös! szeme mindig találkozott Mikorra lehal r kerdé Spa-
Irénével, mig végre elpirulva fordult vent0-
mindkettő oldalt. “ . kövesse ma este kocsinkat.

A herceg figyelmét nem kerülte ^ agyjn nY^ kocsisának.

Palicson
2 villa lakás

a földmives iskola közeiében 
levő fenyvesben

b ú t o r o z v a
v a g y  a n é lk ü l

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a kiadó- 

hivatal.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentesen kül
dünk egy próbát a Gozaporból. Kávé, 
tea, étel vagy szeszes italban egyfor

mán adható az ivó tudta nülkül.

A C0ZAP0R többet ér 
mint a világ minden szó, 
beszéde a tartózködásró- 
mert csodahatása ellenszen- 
vessé teszi az iszákosnak a 

^s^szeszes italt. A C0ZA oly 
csendesen és biztosan hat, 
hogy azt feleség, testvér, 
avagy gyermek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja 
és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

C0ZA a család ok ezrei 
békitette ki ismét, sok sok 
ezer férfit a szégyen é< 
becstelenségtől megmentett 
kik később józan polgárok 
és ügyes üzletemberek let
tek Temérdek fiatal embert 
a jó útra és szerencséjé ez 

segített és sok embernek életét számos év
vel nv ghosszabbitotta.

Az intézet, mely a C0ZAP0R tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba ada
got és egy kös önő Írásokkal telt könyvet 
dij és kö.tséginentesen küld, hogy igy bárki 
is meggyőződhessen biztos hatásáról. Ke
zeskedünk, hogy az egészségre teljesei 
ártalmatlan.

hogy a szállodától tizenöt lépésnyi 
távolban várakozzék egy órát. Ekkor 
egy ember érkezik oda »Spavento<

hisz önnek újonc létére c s o d á l a - 1 meb>'e Ön »Bernál«-tal 
felel. Kövesse ez embert, ki hozzám

el e szemjáték s mód felett meg
lepődött.

Ej, e j!— szólt oda ingerkedve,

tos helyismerete van.
— De herceg url . . .
— Kérem! kérem! Lehet, hogy

tolakodó vagyok, de csak szerencsét 
kívánhatok a választáshoz. Irén kis
asszony kétségkívül a legszebb, leg
ártatlanabb hölgy . . .

— De esküszöm önnek! . . .
— Azonban kénytelen vagyok ön

nel Benedek doktor egy nyilatkozatát 
közölni, bármily nehezén’ essék is.

— Mit mondott az orvos ? - k é r  
dezle Bajmund megijedve.

Hogy aki Irént oltárhoz vezeti, 
pompa-; üzlete', csinál.

Hogy értsem ezt?
Hát mert a (iatal leány legfel

jebb két évig bírhatja még.
Hajmund reszketett, s gondolkozva

fogja vezetni önt.
— Tehát ma este!
— Igen!
Ezután elbúcsúztak. Ahogy Bernát 

a páholyba visszatért, úrnője odain
tette őt maga mellé.

- Spaventóval beszéltél ? — kérdé 
tőle kissé idegesen, — mit akar?

— Beszélni szeretne velem
— Megígérted?

(Folxt. köv.)

Felelő* nzerkenztő:

d i: « <> v i c ii i r k e
Lapt nlnjdoiiüsok : A Z A L A  P l  T 0 K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

z ö l lö
1 5  k a p á n  fe lü l

megvételre kerestetik.
Cim a kiadóhivatalban.

INGYEN PRÓBA. 550. sz.
Vágja ki ezen szelvényt és küldje még 

ma az intézetnek.
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fii- 

lérre bernientesitendők.

C O Z l i v s t i t i  t i ;
(hept. 550.)

f>2. Chaucery Lane, London, Anglia.

«nzB« crime
legfinomabb arcpomícH!

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. Fehér és rózsaszínben 
1 tégely ára 1 kor. 20 f illé r

osdoViz.
L egfln om abb  púderek fehér créme 
és rózsa színben o o o o o o o o

Finom toilette mosdóviz, hasz
nálati utasítással 1 üveg 3  K

Raktár: MILASS1N IL L É S  g y ó g y sz e r tá r a  SZABADKÁN.
»f

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre bereudezett könyvnyomdájában.




