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Szeptember 15.
Minden nemzet történelmének 

meg vannak a dátum ai, melyek 
a nemzet életében fordulópontot 
jelentenek és a melyek önkény
telenül vésődnek nemzedékek 
után nemzedékek szívébe. Már
cius 15-dikét, október 6-dikát 
hasztalanul akarná bárki is ki
törölni a magyar szivekből. Ki
törölhetetlenül vannak ezek a 
dátumok a szivekbe vésve. Mond
hatnánk, hogy a csecsemő az 
anya méhéből hozza magával, 
s csak értelme nő a gyermek
kel, csak az emlékezete, mely 
vele jár, lesz az idők folyamán 
értelemmé, tudattá. És ez igy 
van jól. Mert meg vagyunk 
győződve arról, hogy amely 
napon e napok emlékezete ho- 
mályosulni kezd, azon a napon 
kezd gyöngülni a nem zetet fen- 
tartó erő is, mert kezdene 
gyöngülni az az eszme is, me
lyet ezek a dátumok ékesen 
szóló szavaknál ékesebben fe
jeznek ki.

A holnapi dátum ot m ár hó
napok óta emlegeti a nemzet 
minden fia, inert ettől a naptól 
sokat várt. Nem tudta, hogy 
mit fog hozni, nem  is sejthette 
a folyton nagyobbodó politikai 
chaoszban, de meg volt győződve 
róla, hogy fordulópontot fog 
képezni a nem zet jelen törté
nelmében.

Lehet, hogy békét fog terem
teni és tudta, hogy ezt a békét 
a jövőben nem fogja többé 
semmi sem megzavarni. Gon
dolta, hogy a harc folytatását 
fogja meghozni, s tudta, hogy 
ez a harc nem fog megszűnni 
megrázkódtatások nélkül El volt 
készülve a békére. Erre, mert 
a magyar állam érdekében a 
békét elkerülhetetlen szükséges 
ségnek ismerte el. A harcra el 
volt készülve, mert meg volt 
győződve, hogy vannak a népek
nek jogai, melyeknek feladása 
tilos, mert pusztulást jelent.

A nemzet ma is teljesen tájé
kozatlanul áll a holnapi nap

előtt, mely jelentőségében azzal 
is emelkedett, hogy száz és 
százezer munkás holnap ad ki
fejezést azon óhajának, vegyék 
őket is fel azok közé, akiknek 
joguk van saját politikai sorsuk 
intézésébe beleszólni.

Ez a tájékozatlanság azonban 
nem von le semmit a nagy nap 
jelentőségéből, mert holnap tisz
tázódnia kell a politikai hely
zetnek. Holnap vagy meg kell 
jelennie a békét hirdető első 
fénysugárnak a politikai látó
határon, vagy meg kell jelennie 
az első villámnak, mely a poli
tikai égboltozaton tornyosuló 
vészes felhők méhének hasoga- 
tását kezdi meg.

Mi a békét óhajtjuk teljes 
meggyőződésünkből. Mi nyíltan 
hirdettük eddig is, hirdetni fog
juk ezután is, hogy jogfeladás 

i nélkül okvetlenül meg kell kötni 
j a békét, ha a nemzeti jogok 
; rögtöni megvalósításáról le is 
i kell mondani. Az elodázás még 
nem feladás. És a haladás 
folyamán mindig kínálkozik al
kalom, ameiy a jog megszerző 
sét lehetővé teszi minden fel
forgatás nélkül. A hatvanhat 

' után jött a hatvanhét. Ma m ár 
! nem lehet megakadályozni a 
i jogok érvényesülését. És ez a 
tudat is érleli bennünk a meg
győződést, hogy a helyzet békés 
megoldása az egyedül helyes.

De bármi jöjjön is, a fő az, 
;hogy felemelt fővel nézzünk a 
• bekövetkezendök elé. Bármi tör 
ténjék is, félni szabad, de meg- 

: ijedni nem.
Mi félelemmel nézünk a hol- 

! napi nap eseményei elé. E félel- 
' műnket még az a remény sem 
' enyhíti, hogy hátha békés meg
oldást hoz a holnapi nap. Csak 
örömünk lenne nagyobb, mert 
a nemzet üdvéért megtanult 
félelem szétfoszlanék a béke 
fényére, s mert a nemzet béké
jének csak az tud örülni, aki 
a nem zetért félni is tud.

De ha nem következik be az, 
amit várunk, ha biztató szót 
sem hallunk, akkor nyugalom

mal, ijedelem nélkül fogjuk el
mondani, hogy jöjjön, aminek 
jönnie kell.

Bárcsak örömöt, békét hozna 
a holnap, csak a béke rem é
nyének egyetlen sugarát.

szerb népgyülés állás-
foglalása.

Aé újvidéki szerb radikális párt 
1905. évi szeptember hó 11-éré 
népgyülést hivott egybe a Miklós- 
templom előtti térre azon célból, 
hogy itt állást foglaljanak a politikai 
helyzet és az általános választói jog 
kérdésében Körülbelül 5000-en vet
tek részt a gyűlésen, amelyen Csi- 
rics Miién újvidéki esperes, dr Ma-! 
nojlovics Vladiszláv szabadkai ügyvéd ! 
és Siacski Koszta ófuttaki tanító 
elnököltek; jegyzők: dr. Manojlovics 
János szabadkai ügyvéd, Patkovics 
György zombori diakónus és Klicin ' 
Döme verseci tanító, voltak.

Csirics Milán bemutatja a román 
nemzetiségi párt kiküldöttjét, dr. 
Novak Aurél orsz. képviselőt, továbbá 
Krno Miklós drt, mint a tót nem
zetiségi párt kiküldöttjét.

Az első szónok dr. Novak Aurél, 
aki román nyelven üdvözli az egy
begyűlteket és kéri szerb testvéreit, 
hogy ápolják a testvériséget a ro
mánokkal és tótokkal. Ugyanilyen 
értelemben beszélt dr. Krno Miklós { 
újvidéki ügyvéd, a tót nemzetiségi! 
párt megbízásából.

Dr. Manojlovics elnök átadja a 
szót Tomics Jásónak, aki a tárgy
sorozat első pontjával, a politikai 
helyzettel foglalkozott és a beszéd 
szellemében megszerkesztette resolu 
cióit, melyet egyhangúlag elfogadtak. 
Utánna dr. llics Branko újvidéki 
ügyvéd beszélt az általános titkos 
szavazásról. Felszólaltak még: dr. 
Prodánovits Zsivkó szenttamási orvos, 
Popivics Pánta petrovoszellói lelkész 
és Bivácski György szttamási lakos. 
A beszéd után az általános válasz
tásról szóló javaslatokat egyhangúlag 
elfogadták

Dr. Manojlovics Vladiszláv elnök 
javaslatára a népgyülés elhatározta 
a határozatoknak a királylyal és a 
képviselőházzal való közlését.

Végül Siacski Koszta elnök meg
köszöni a gyűlésen való részvételüket 
és nagy zsiviózás közepette a nép 
gyűlést berekesztette. Utánna a Fe
hér hajóban bankett volt a román 
és tót nemzetiségi kiküldöttek tisz 
teleiére.

A belügym iniszter választása. 
Német-Bogsánról jelentik a Magyar 
Távirati Irodának: A mai képviselő- 
választás csendben folyt le. Szeanu 
választási elnök 8 órakor megnyi
totta a választást és jelentette, hogy 
egyedül KristófTy József belügymi
nisztert jelölték. A törvényes idő 
leteltével újabb jelöltet nem aján
lottak és igy az elnök Kristóffyt a 
német-bogsáni kerület egyhangúlag 
megválasztott képviselőjének jelen
tette ki.

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

Budapest, 1905. szept. 14.

A mai napot a pártok értekezletei 
foglalják le. Délelőtt a függetlenségi 
párt és az uj disszidensek, délután 
pedig a többi pártok tartottak érte
kezletet. A koalíciós pártok konfe
renciáit a vád alá helyezési és az 
általános szavazati jog foglalták le s 
ez utóbbi kérdés a szabadelvüpárt 
napirendjén is szerepelt.

Az általános szavazati jognak kü
lönben mind több hive akad. Dési 
Géza tegnap befejezte erről szóló 
indítványát, mely egy hét szakaszból 
álló törvényjavaslat. — Ma délelőtt 
ugyané tárgyban Vázsonyi Vilmos is 
jegyzett be indítványt, amelyben ja 
vasolja, hogy a kérdés előkészitésére 
bizottság küldessék ki. Az indítvá
nyokat holnap semmiesetre sem ol
vassák fel, miután a házszabályok 
értelmében indítványok csak szerdán 
és szombaton olvastatnak fel.

Az általános érdeklődés a holnapi 
ülés felé irányul, noha most már 
csaknem bizonyosra vehető, iiogy 
minden izgalom nélkül fog lefolyni.

Természetesen most már minden 
politikai pártot a kibontakozás kér
dése érdekel. Koalíciós körökből 
vesszük az alábbi értesülést:

Fejérváry Géza báró a holnapi ülés 
után keresni fogja a találkozást 
Kossuth Ferenccel, hogy megállapít
sák azoknak a névsorát, akiket a 
király audenciára fog szólítani. Ha 
ez megtörténik, akkor Fejérváry Géza 
báró szombaton Bécsbe utazik s 
vasárnap tesz előterjesztést ő Fel
ségének.

A függetlenségi párt ma délelőtt 
tiz órakor tartotta ineg értekezletét 
Kossuth Ferenc elnöklete alatt. Napi
rend előtt elnök egy csomó bejelen
tést tesz. Jelenti, hogy a bihari ke
rületben Rigó Lajost, a téesőiben 
Szilágyi Istvánt és a bonyhádi kerü
letben ifj. Weber Jánost választották 
meg. Beléptek a pártba Fogarassy 
Zsigmond és Kaufmann Géza. Ezzel 
a függetlenségi pártnak 181 tagja van

Mindenkinek a ne Ve Közölve lesz a szabaddal

Czitn is lakjegyzékben.



2. BACSM EGYEI NAPLÓ

A napirend során elnök jelenti, 
hogy a vezérlőbi2ottság megbízásá
ból két tárgyat terjeszt elő. Az egyik 
a Fejérváry kormány vád alá helye
zésének dolga, a másik az általános 
választói jog kérdése. Az általános 
választói jog kérdését Kristóffy dobta 
bele a közvéleménybe.

Ezt már nem lehet a napirendről 
levenni. A függetlenségi párt ezt nem 
is akarja, mert hiszen az általános 
választói jog programmjának egyik 
sarkalatos pontja. A napirend első 
pontja a vádinditvány. Polonyi ezután 
felolvassa a terjedelmes iratot, melyet 
egyhangúlag elfogadnak.

Az újságírók országos szervezeté
nek küldöttsége Stauber József elnök 
vezetésével ma délelőtt tisztelgett 
Justh Gyula házelnöknél s átnyúj
totta neki a kassai vérengzés dolgá
ban a képviselőházhoz intézett fel
iratot. Justh Gyula szívesen fogadta 
a küldöttséget, amelynek az elnökön 
kívül Benedek Árpád, Biró Pál, Sas 
Ede, Bóna Lajos, Székely Miklós és 
Molnár Jenő voltak a tagjai.

A feliratot Stauber József nyúj
totta át.

A képviselőházból a küldöttség a 
függetlenségi pártba ment tisztelegni 
Kossuth Ferencznél, majd Herczeg 
Ferenczet, Szatmári Mórt, Vészi Jó
zsefet, Rákosi Viktort, BánlYy Dezső 
bárót, Andrássy Gyula grófot és még 
több képviselőt kerestek fel.

A Zeysig-0gy.
Budapest, szept. 14.

Bérezi Béla rendőrtanácsos, aki 
ebben az ügyben a vizsgálatot ve
zeti, az eredeti tervtől eltérőleg nem 
utazott el Berlinbe. Tegnap közvet
lenül az elutazása előtt távirat ér
kezett a berlini rendőrségtől, mely
nek a tartalma ismeretlen ugyan, 
de valószínű, hogy ez késztette Bór- 
czit itthonmaradásra.

A rendőrség az alább közölt és 
ma reggel napvilágot látott nyilat
kozatában ugyan azt mondja, hogy 
Bérei nem is akart Berlinbe utazni, 
csak családi ügyben kért egy napi 
szabadságot de valószínű, hogy csak 
a ’vizsgálat érdekében titkolóznak.

A rendőrség nyilatkozatának -— 
egyébként ez a szószerinti szövege: 

A rendőrség által a Zeysig-féle 
röpirat ügyében követelt eljárás
ról egyes hírlapok célzatos közle
ményeket hoznak, melyekre a rend
őrség kijelenti, hogy a rendőrség
nek kötelessége az ilyféle bünte
tendő cselekményeket üldözni és 
sem egyes hirlapok előzetes állásfog
lalása, sem politikai tekintetek által 
magát be nem folyásoltatja és nem 
terrorizáltatja. A rendőrség a valódi 
tényállást keresi erről az útról nem 
fog letérni. Valótlan az, hogy Bérei
Berlinbe utazott volna, kórt ugyan 
szabadságot, hogy családi ügyben 
Bécsbe utazhasson egy napra, de 
a hirlapi közlemények nehezítik 
annak megadását.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai kiskönyvtár ds múzeum. Nyitva 
szerdán ég szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vaaárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos vásár szept. 19. Ófuttak.
Szeptember 23. A máv. altiszti kör szü

reti mulatsága saját kerthelyisögében.

— H elyettesítés. Létmányi Mik
lós házipénztári ellenőr ma kezdte
meg szabadságát. Távolléte idején 
Ognyanov Milán adópénztári tiszt 
fogja hivatalában helyettesíteni.

— K öiutl k e r tle t i fe lü g y elő 
ség. A kereskedemügyi miniszter a 
közúti kerületi királyi felügyelői in
tézményt újjászervezte s a felügye
lőket a központból kihelyezte. Ez 
alkalomból a miniszter a közúti 
kerületi felügyelők szolgálatára és 
hatáskörére vonatkozólag uj utasí
tást adott ki, s abban a központ 
lehető tehermentesítése s az ügyek 
elintézésének gyorsítása érdekében 
a felügyelők hatáskörét lényegesen 
kiterjesztetelte. A miniszter Szeged 
székhelylyel is szervez közúti kerületi 
felügyel3séget, amply működését, f 
évi november 1-én kezdi meg. Sze
ged a Xl-ik kerület lesz, főnöke 
pedig Lukács József kir. főmérnök. 
Ebbe a kerületbe Csongrád, Baranya, 
Bács Bodrog, Torontál és Békés 
vármegyék, valamint Szeged Hód
mezővásárhely, Pécs, Baja, Szabadka, 
Újvidék, Zombor és Pancsova tör 
vényhatósági joggal felruházott vá
rosok vannak beosztva.

— Állatorvosi kongresszus. A
nemzetközi állatorvosi kongresszuson 
megyénkből részt vettek: Ebohardt 
József és Illy György törvényhatósági, 
König Benedek apatini, Wissinger 
Richárd hódsági, Dományi Ármin 
óbecsei, Szőke József és Szabó Sán
dor zentai m. kir. állatorvos, Dégi 
Mihály óbecsei községi állatorvos.

— Támadás a rendőrség; ellen .
Mai lapunkban mi is leközöltük a 
szegedi lapok szenzációját, mely egy 
beküldött levél alapján a szabadkai 
rendőrségnél történt álitóíagos bru- 
taliságokkal foglalkozik. — Megjegyez
tük azonban, hogy a cikkek tartalmát 
László Géza bűnügyi kapitány a sze
gedi lapoknak beküldött nyilatkoza
tában sorra megcáfolja. Mint hogy a 
szegedi lapok a nyilatkozatnak mái 
számaikban nem adtak helyet, Ma
ródics Szávó polgári rendőr, aki elien 
a támadás tulajdonképen intézve lett, 
a „Szeged és Vidéke1, és a „Szegedi 
Friss Újság** továbbá a fővárosi „Pesti 
Napló** és „A Polgár** cimü lapokban 
foglalt közlemények miatt sajtópör 
utján keres magának elégtételt,

— Megyénk képviselete a Rá- 
kóczy-ttnnepélyen. A megye részé
ről jelen voltak: Fernbach Károly, 
Mihalovits Endre és Érti János orsz. 
képviselők. Baja váro3 részéről Meskó 
László tanácsnok.

— Szüreti mulatság. A Szabadkai 
MÁV. Altiszti Kör vigalmi bizottsága 
az altiszti kör összes helyiségeiben 
és külön e célra felépített vízmentes 
sátorban 1905. évi szeptember 23-án 
saját pénztára javára táisasvacsorá
val, ének, szavalat és tánccal egybe
kötött nagy jelmezes zártkörű szüreti 
mulatságot rendez, a következő mű
sorral: 1. A szüreti bíróság, csőszök 
és csőszleányok diszfelvonulása. 2. A 
szüret kezdetének kihirdetése (dobszó 
mellett) a falusi kisbiró által. 3. A 
szüret vége. (Nagy jelmezes jelenet 
énekkel és tánccal, görügtüzfény mel
lett.) A szüreti mulatság kezdete fél 8 
órakor, vacsora kezdete fél 9 órakor. 
Vacsora után tánc. Jegyek előre vált
hatók Bauer Josefa és Schulchoff 
Albert üzletében, az állomási tőzs
dében, Létmány Jánosnál az állomási 
és Árendás Péternél a fűtőházi iro
dában. Jegyek, a terítékek pontos 
megállapítása végett, csakis f. hó 
23-án déli 12 óráig adatnak ki. A 
később vásárolt jegy a vacsorára nem 
érvényes. Belépőjegy személyenkint 
2 kor., mely a vacsorára is érvényes.

— Az >étkezési abonoma< e l
len Az összes győri vendéglősök 
még a múlt hó elsején beszüntették 
az étkezési abonomát. Akciójuk in
dító oka az általános drágaság. A — Milyen időnk lesz. Meteor 
győri vendéglősök ugyanezen o k n á \\rja : Jelzésemnek megfelelőleg szept.

fogva beszüntették, illetve betiltot
tak mindennemű kifőzóst. Tiltakoz 
nak továbbá az ellen, hogy magán- 
házakban étkezni lehessen abonen- 
seknek, minthogy a házi étkezés, ha 
csak egy személyről van is szó, kü
lön adó kirovása alá esik. Mindé 
tilalom fölött éberen őrködnek s aki 
magánélkezést nyújt bárkinek, föl
jelentik s megbüntettetik. A törvény 
értelmében ugyanis étkezés nyújtá
sához vendéglői jog szükségeltetik, 
íme, mit nem szül a drágaság.

— Az elfogott betörők. A pol
gári rendőrök által megcsípett három 
idegen betörő még mindig a rend
őrség őrizete alatt van. Tegnap le
fényképezték őket és a képeket fel- 
küldték a fővárosi államrendőrségnek. 
A betörők egyike, aki Wachs Avram 
ovoszországi illetőségűnek mondotta 
magát, ma újabb vallomást lett, a 
melyben elmondotta, hogy valódi 
neve Grünfeld Mojse s nem oroszor
szági, hanem galíciai szá -mazásu. 
Útlevelét és ama bizonyítványát, mely 
azt igazolja, hogy Port-Artur ostro
mánál vett részt, úgy találta. Állandó 
foglalkozása soha sem volts hét éves 
kora óta kóborol a világban.

— E ltűnt leány. Ognyanov Mária 
15 éves zombori leány szüleinek la
kásáról néhány nap előtt eltűnt. —
Személyleirása: magas termetű, szőke, 
piro3 arcú.

— A víziszony második áldo
zata. Alig néhány hét előtt vettek 
föl közkórházunkban egy víziszony
ban szenvedő embert, aki néhány 
nap alatt borzasztó kínok között halt 
meg, ma már újabb áldozat került 
a menthetlen betegek közé. Gyertyás 
István bajai szőlőkbeli napszámos 
állított be ma a rendőrséghez azzal, 
hogy nem tud nyelni. A hatósági 
orvos megvizsgálta és konstatálta, 
hogy a veszettség előjelei mutatkoz
nak nála. A szerencsétlen embert 
már egy év előtt marta meg egy 
vesszett eb, de eddig eltitkolta s a 
borzalmas betegség tünetei csak most 
kezdtek mutatkozni rajta. Mikor a 
rendőrségnél vízzel kínálták, őrületes 
iszonyodással rohant az üdítő ital elől,

— Temetés. Ma délután temették 
el nagy részvét mellett Mijatovics 
Milánt. A végtisztességadásra meg
jelentek az elhunytnak összes jó
barátai és számos ismerősei, kik 
közül igen sokan szebbnél-szebb ko
szorúkat helyeztek az egykor sok 
jótettet gyakorolt derék ember ra
vatalára.

— Gyanús halál. Özv. Pölhe 
Istvánné Tamási Antonia ma gyanús 
körülmények között elhunyt. A halál 
körülményei arra engednek követ
keztetni, hogy magzatelhajtás bűne 
forog fönn. A ma délután megtartott 
törvénynyszéki boncolás ezt meg is 
állapította, minek folytán a bűnügyi 
eljárás meg lett indítva.

— Munkásgyülős. A szabadkai 
vas- és fémmunkások szeptember 
17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 
a Damjanich-uton levő Prohászka féle 
vendéglőben nyilvános szakgyülést 
tartanak a következő napirenddel:
1. A szervezkedés haszna és célja.
2. A vas- és fémmunkások helyzete.

— Bűnös anya. Haldarázs Teréz 
36 éves cseléd elvetélés folytán ke
letkezett vérzéssel felvétette magát 
a helybeli közkórház szülészeti osz
tályára. A bűnös anya tagadta ugyan, 
hogy reményteljes állapotban lett 
volna, az orvosi vizsgálat azonban 
az elvetélést megállapította s a súlyos 
gyanuokok alapján ellene a büntető 
eljárást megindították.

előle hűvös, eáÖs időt hozott, de a 
6-iki csomópont hatáskörében meg
változott az időjárás s ezen naptól 
fogva újra derült mefeg időt kaptunk, 
mely 12-ig van hivatva melegével 
Örvendeztetni a szőlősgazdákat. Ezen 
csomópont hatáskörében azonban 
újra változásnak nézünk elébe. Hű
vös és erősebb időjárás fogja a szép 
napokat felváltani. Egyelőre csak ki
sebb, de a hónap harmadik harma
dában már nagyobb mérvben érvé 
nyesül az esős idő, esetleg hűvös 
őszi szelekkel, úgy hogy a csillagá
szati ősz dátuma körül ténylegesen 
is bekövetkezik és kitölti a hónap 
végét.

— Tüzeset. Ma reggel 7 és 8 óra 
között az V. körben levő Pénzes utca 
egyik házában gerenda-tűz keletke
zett. A tüzveszedelmet a ház lakói 
idejekorán észrevették s a tüzet el
fojtották igy az odasiető tűzoltóknak 
már dolguk nem akadt.

— Becsületes tolvaj. Levelezőnk 
írja: A monostorszegi községi pénz 
tárnál a rovancsoló bizottság a műit 
héten 1900 korona hiányt fedezett 
fel. A felfedezés faluszerte nagy szen
zációt keltett. Ifjú László György 
községi 'pénztáros a hiányt pótolta. 
Néhány napra az eset után a pénz
táros jelentette a rovancsolóknak. 
hogy az ezres megkerült. Éjszakának 
idején megtalálta azt a magánlaká
sának a küszöbén. Állítólag oda tette 
a becsületes tolvaj. A tényállást a 
főszolgabírói vizsgálat fogja kideríteni.

— Mozgó fényképek. Méltó ér
deklődés nyilvánul a szónatéren fel
állított elektró bioskop mutatványai 
iránt. Az érdekes műsor és a sok 
helyről érkező dicséret, amelyet a 
tökéletes mutatványok kiérdemeltek, 
biztosítják, hogy a vállalkozásnak 
állandó pártolásban lesz része vá
rosunkban is.

— Lólopás. Zomborból értesítet
ték rendőrségünket, hogy Weiszga- 
ber János ottani lakostól ismeretlen 
tettes egy parasztszekérbe fogott 12 
éves kancát és egy 7 éves paripát 
600 korona értékben ellopott.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
üu ö ltönyök , nri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított V ersenyára üz
lethez Szabadka, papucs piac. i082

— G yűlölködő városok Régóta 
ismeretes Kecskemét és Kőrös ver
sengése a hírességért. De még a 
versengés gyűlölködéssé soha nem 
fajult, csak a legújabb időben, persze 
a körösiek részéről. Amióta ugyanis 
az Első alföldi conacyyár r. t. gyárt
mányai révén a kecskemétiek világ
hírre vergődtek, azóta a körösi ember 
messze elkerüli a kecskemétit, mert 
szörnyen elfutná a méreg és az el
keseredés, ha szemtől-szembe talál
koznék vele. A kecskeméti gyár új
ságja már 116 ezer példányban 
jelenik meg. Tessék kérni mutatvány- 
számot a Barack-Hiradóból. 1166—3.

— A legjobb gyógyszer. Száz 
és száz belsőleg sinylődő embernek 
adta vissza drága egészségét a Ka
tona-féle növényesszencia-fluid fölül- 
mulhatatlan gyógyereje. — Mindenki 
meggyőződhetik erről, aki nincs tisz
tában bajának természetével és 
egyszer megkísérli e megfizethetet
len szer használatát. Már nemcsak 
Szabadkán, de az egész környéken 
ismerik kitűnő hatását s a fluid va
lóságos idegenforgalmat produkál a 
VIII. köri gyógytárban.

1905. szeptem ber 15.
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Hárman egy koporsóban.
— Akit ketten szeretnek. —

Sebrán János pelseci szegény 
kéreszténylegény fiúba egyszerre két 
leány is beleszeretett, még pedig 
két testvér, a Borbola nővérek Amint 
a két leány nem tudott megállapodni 
abban, hogy ki mondjon le közülök 
a másik javára Sebrán Jánosról, épp 
úgy nem tudott a szerelmes űu, a 
két leány között választani. Mikor 
aztán hárman összekerültek, sokkal 
többet sírtak és keresegtek, mint 
amennyit a szerelmes csevegésnek 
szenteltek.

Végre a sors beszólótt rajongó 
szerelmükbe. A leányoknak vőlegé
nyeket választoltak a szülők s a 
készülő boldogtalanság elől a halálba 
menekültek a leányok.

Négy nappal ezelőtt a leányok 
levelet Írtak Sebrán Jánosnak és 
arra kérték, hogy jöjjön ki a paj
tába. Sebrán örömmel teljesítette a 
kívánságot. Pontosan megjelent.

A pajtában aztán a csókok között 
határozták el, hogy a kert végén 
lévő mélyedésnél, együtt, mind a 
hárman beleugranak a Poprádba 
Úgy is történt.. A csőkokkal teljes 
bucsuzás után lementek a kert vé
gén hömpölygő Poprádhoz.

Hárman összeálltak: a két leány 
s az ifjú. Kendővel körülkötötték 
magukat, aztán átölelve egymást, 
belefordultak a mélyen hömpölygő 
Poprád hullámai közé.

A szerelmeseket még az nap este, 
de már holtan lógták ki. A kisebbik 
leány kebelénél egy írást találtak, 
csak ennyi volt rajta:

A félre értett szerelemnek csak 
egy orvossága van: a halál. Meghal
tunk ! Közös elhatározással. Temes
setek mindhármunkat egy kopor
sóba.

Ezt a kívánságukat nem teljesí
tették. Mindegyiket más-más kopor
sóba tették, de azért mind a három 
koporsót egy sírban, egymás mellett 
hántolták el.

T Á V I R A T O K .
Az orosz forradalom .

Varsó, szeptember 14. Ma éjjel 
nagy fegyverraktárt fedezett fel és 
kobozott el a rendőrség. Ezt a fegy
verraktárt, melyben nagymennyiségű 
revolvertörtényt is találtak, Koval- 
esik csillagásznak az obszervatórium
ban levő lakásán fedezték fel. — 
A csillagászt fiával és leányával 
együtt letartóztatták. — Egy másik 
fegyverraktárt a Kochnovska-utcá- 
ban levő gyógyszertárban fedeztek 
fel. Egyidejűleg a rendőrség több 
gyanúba fogott egyént is letartóz
tatott.

A béke miatt.
Toklo, szept. 14. A rendőrség je

lentése szerint a legutóbbi zavargá
sok alkalmával 388 rendőrtisztviselő, 
16 tűzoltó és 2 katona sebesült meg- 
A zavargók és a zavargásban részt 
nem vett közönség részéről 9 embert 
megöltek és 337 megsebesült.

Boriiu, szeptember 14. Yokohamá
ból jelentik: A rendőrségi laktanyát 
ma éjjel felgyújtották. Harminchat 
rendőr megsebesült. Az amerikai 
konzulátust rendőrök őrzik.

Öngyilkos főhadnagy.
Sopron, szept. 14. Kaszó Jenő, 

soproni 13. honvédgyalogezredbeli 
főhadnagy, aki csak tegnap érkezett 
vissza ezredével a nagygyakorlatok
ról, ma reggel agyonlőtte magát. 
Két levelet hagyott hátra, amelyek
ben azonban végzetes tettének okát 
nem közli.

H alálos autom obilbaleset.
Páris, szept. 14. Juttet, a keres

kedelmi minisztérium irodaigazgató
jának kocsija összeütközött egy auto
mobillal. Juttet kibukott a kocsiból 
és szörnyethalt.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
T á b l a i  érteits< > .

E hét folyamán elintéztetett.
D r. Scliulok Kálmán kir. it. táblai bíró.
3387 Kunetz Mór Mamuzsits György vál

tópere 250 K. és jár. iránt, hli, it.
3738 „Hungária4* müintézet cég Lázits M.“ 

János ‘2400 K. és jár. hh. v. -
4985 „Szegedi kereskedelmi és iparbank44 
Vermes Zsigmond és társa részvényeit elő

vételi joga és jár. hb. v.
3644 „Bácsmadarasi k iházasi1 ő társaság 

mint szövetkezet44 pereukivüli ügye. hh v.
3331 Fischof Gyula Cipszer István 520 K. 

és jár. hh. v.
3675 „Kereskedelmi és iparbank44 mint r. 

t. Zsombolyán cégnek perenkivüli ügye 
rendelet.

Tóth Aurél kir. it. táblai biró.
3225 StOiuatingyár Zombor dr. Feles cég 

Egerland Kálmán 1166 K. 90 fill. hh. it.
3265 Popovits Kristófné „Szerb hitelszö

vetkezet Sajkásszentivánon44 1440 K. hh it
3396 Sztojkovits Zách C. tíztojkovits Miklós 

.600 K. váltóper. f. o. v.
3457 Héjjá Mihály Zombori Vera és tsai 

200 K. váltóper. hh. it.
3482 Nagykikindai kér. I. takarékpénztár 
Tanaszevits Pál és tsa 480 K. váltóper hh. it

Kanyó Lajos kir. it. táblai biró:
3467 Jurkovits Othmár Jenován Lázárné 

végrh m v. v.
3657 Miók Péter és tsai hagy. ügyből ki

folyó tlkvi ügy mv. v.
3797 Opreán Sándor és tsai Bisztrián Juon 

és tsai tlkvi ügye. hh. v.
3854 Singer M. fiai Miatovics György tlkvi 

ügye. hh. v.
3894 Jurkovics Othmár Pakacán Mária 

tlkvi ügye rendelet.
3999 Gpjkov István és neje özv. Gpjkov 

Szávóné és táa tlkvi ügye mv. v.

4104 Nagyteremiai takarékpénztár Jenován 
György és tsai végrh. mv. v.

4148 Kir államkincstár néh. Takács József 
ismrtl. örökösei végrh. mv. v.

4277 Magyar jelzálog hitelbank és tsai 
Iszákovics Lilán végrh. rendelet.
Dr. Kaskó István kir. it. táblai b iró :

4058 Gruity Láza (Tima fia) m kir. kiqcs- 
tár ing. végrh alá vonásának megszün.

lr^n^ perében lefolyt mv. v.
4117 Szabadka város árvapénztára Marko- 

vits György örökösei vég h. hh. v.
4119 Id. Plettl Antal Plettl József és tsa 

végrh. hh v.
4150 Bácsmadarasi kiházásitt társ. végrh. 

mint szövetkezet Geiger András r. mv. v.
4151 Ugyanannak Antoni S. végrh. r. mv. v.
4152 Ugyanannak Forcek A. végr. r. mv. v.
4153 Ugyanannak Vig János végrh. r. mv. v.
4154 Ugyanannak Rittgasser János végrh. 

r. mv. v.
4155 Ugyanannak Németh Antal végrh. 

r. mv. v.
4156 Ugyanannak Macinger Gergely végrh 

r. mv. v.
41ü7 Ugyanannak Gá or Ferpnp végfh. 

r mv. v.
4164 dr. Bruck Samu W< llich V. végrh.mv v.
4165 Pilits Mladen Bugár Jása végr. mv. v.

Kis B ertalan kir. it. táblai biró :
3g96 Tésity Pajá Tésity Lyuba végrh. hh v. 
3940 Gerrson Izsák Mezin Kadarin Juli

anna végrh. f. o. v.
3963 Zombori takarékpénztár zombori izr. 

hitköz8. zálogjog bekeb. hh. v.
3964 Gluvics István kk. Dédits István végr. 

visszaút, v.
3971 Kir Kincstár özv. Kéri Lászlónó 
Csáki Julianna végrh. hh v.
4j 18 Kiefer Jakab Müller Mihály zálogjog

bekeb. hh v.
4)32 Szampfer Ádám ifj. Petrovics Iván 

^ je g y z e tt  zálogjog kitörlése, mv. v
4034 Miskolci Török Ernő Szekeres Zsu
zsanna özv. Sörök Istvánné t kvi'ügye hh v. 
4057 „Albina'4 nagyszebeni takarék és 

hitelintéz t Miát Páva és tsai zálogjog 
előjegyzés r. mv. v.

4071 Ugyanannak Beszu Juon és tsai zá- 
előjegyzés tlkvi ügye. r. mv. v.

4073 Adamovich Sándor Vukovity férj, 
Preradovity Lyubica végrh r. m. v

4146 „Albina44 nagyszebeni takarék és 
hitelintézet Szerbován Todor és trsai 
a  'ogjogejfrjegyzés. r mv. v.

CSARNOK
A H Á R E M N Ö .

Ir ta : Dugovich Imre. 29
— Grófnő, annyira egyikünk sem 

bizhatja el magát, hogy győzelmével 
Zorka tetszését megnyerje, felelt 
Máté a nem leplezett gúny hangján, 
ami Olgára nem a legkellemesebb 
benyomást gyakorolta.

Olga nem is titkolta elégedetlen
ségét, talán szóval is kifejezést adott 
volna nemtetszésének, ha ebben a 
belépő öreg tanító meg nem akadá
lyozza. A boldogságtól sugárzó arccal 
köszöntött be az Öreg.

— Ha úgy tetszik az uraknak, 
mehetünk a menyasszonyért. Az 
udvaron várnak ránk. Zorka a leá
nyokkal már előre ment.

Ok a késedelmeskedésre nem volt; 
a felszólításnak engedni kellett. A 
falu tehetőse, szegénye, fiatal, véne, 
apraja, nagyja vett részt a menetben 
a leányas házba, s onnan a templomba.

Az el9Ő kocsi már a templomnál 
volt, s az utolsóra csak most ka
paszkodtak a selyemszoknyás me
nyecskék. A lakodalmas mulatság 
bohócának, a csausnak volt dolga, 
hogy szórakoztassa a vendégeket, 
akiknek a dalos leányok énekéből, 
az esketés szertartásaiból aligha jut 
ki valami.

A templom szentélyében, az egész 
vég selyemmel lebontott fia al je 
gyespár körül a szülők, -Zorka, az 
öreg tanító, Kálmánék, Máté és a 
főhadnagy voltak Hátrább az esküvő 
koma, a vőfények, s a lakodalmas 
nép.

A szertartás megkezdődött Min
denki azt ’a pillanatot leste, amikor 
a selyem lehull a párról. A férfi rá 
lépett a menyasszony selyem topán- 
kás lábára, a pap elmondta az igét: 
„Az asszony félje az urát.u s a 
másik pillanatban a selymet leemel
ték a fiatal párról.

A menyasszony arca biborpiros 
volt, szemeit lesütötte, remegett a 
megindultáágtól. A férfi arcának hala- 
ványsága, nyugodtsága igy csak föl- 
tünőbb volt. A lepel lehullása után 
tekintete Zorkát kereste. Csalhatatlan 
érzelem súgta neki, hol kell keresnie 
azt, akiért mindenét feláldozta, aki
ért megfogadta a leánynak, akihez 
nem vonzotta semmi, hogy boldo
gítani fogja, hogy hü marad hozzá, 
s ha nem tenné meg az Isten ha
ragját hívta ki maga ellen. Tekintete 
találkozott Zorka tekintetével, mely
ből öröm sugárzott feléje, s ez az 
öröm felmelegitette szivét, az arcába 
kergette a vért. s most már piro
sabb volt az arca a leányénál. De 
ezt a változást csak hárman vették 
észre: Zorka, Olga és Máté Mind 
egyiknek a lelkében más-más érze
lem támadt, s ezt az érzelmet ki- 
olthatatlan emlék gyanánt vitték 
magukkal az esküvőről.

A szertartásnak vége lett. A menet 
visszaindulta menyasszony szüleinek 
a házába a dinom- dánomra, amelyek 
a Bácskában emberemlékezet óta 
híresek. Gsakvalamire gazdánál való is 
napokig tartanak s az elfogyasztott 
ételből és italból egyik-másik falu 
szegény lakossága hónapokig el
éldegélhetne.

Az esküvő koma ült a főhelyen, 
mellette a menyasszony meg a vő
legény. Azután az úri vendégek. 
Máté maga mellé ültette a főhad
nagyot. A lakmározás csakhamar 
elkezdődött. Itt a tambura, amott a 
dudás, másutt a csaus mulattatta a 
vendégeket. Közben-közben a dallos 
leányok nótázása élénkítette a zsivajt.

Folyt. köv.

Felelőt izerkeaető:
D U G O V I C H  I M R E  

Laptnlajdonosek : A Z A L 1 P I T Ö K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

Ha már minden ember tudja, hogy a világhirü 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid = =
csak „KA TO N A -féle* „K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnólküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől ős kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta K A TO N A  <» 
------- név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. -------

R iiflfieM teu  Törik láz33f g y ó jy sz e r-  
Főraktár: tára Király-utca és Katona gyógyszerésznél

Budapesten, I. Pálya-utca 5. ..... - ■1 ;
Valódi világhirü E d i s i n  arckrém és E d i s i n  
===== s z a p p a n  a főraktáron kapható. =====

o

Ha már minden ember tudja, hogy a világhirii
— - Valódi Növény Essenezia-Flnid--------
csak „K A T Ó N  A -fé le “ „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlentil megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszor, fényesen bizonyult köszvéuynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------
Cim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 6.
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HIRDETÉSEK
ácsnegyei

épe;

ujságelárusitással, holott azelőtt éhe
zett.

Sok letört úri fajta nép is foglal
kozik most ujságelárusitással, mert 
az könnyű és jó kereset.

Aki a Bácsmegyei Napló elárusi- 
tásával akar foglalkozni, az jöjjön be 
a nap bármely szakában a Bács 
megyei Napló kiadóhivatalába, — 
Batthyányi-utca (Kladek és Hambur
ger könyvnyomdája). Itt bővebb fel
világosítást kap.

Maplár

m á r  c s a k  r ö v id  i d e i g
v é te tn e k  fe l

j u t á n y o s  á r b a n

B á c sm e g y e i
Képes Naptár

k iad óh ivata láb au :

Kincsen

szabadjai Berstcfn-ífle Vizes* 
ngorka is saVínyopaprlka-konscrV.

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy igen nagy mennyi
ségű

ugorkát és paprikát
tettem el, amely az idén különösen 
sikerült; tehát ha a t. közönségnek 
tetszik, úgy a telefon utján is meg
rendelheti. (Telefon-sz. 265. Lakás; 
I. kör, Kölesei-u. 252. sz., a volt 
régi Schönstein-fóle ecetgyár. Saját 
ház.) Ötven darabtól fölfelé házhoz 
szállítom. Azonkívül még jó

e c e t - e s z e n c i a
is kapható, amelyért kezeskedem, 
hogy benne az ugorka és paprika 
állandó. — Az ecelnex literje 4, az 
eszencnek pedig 10 kr.

Szives pártfogást kór

H55 B e r n s t e i n  B i n i l .

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság is 
Szeszflnomhógyár Kecskeméten - - =

HOI—I. A JÁ N LJA :

4 8 - a s  L I K Ö B  
POET EOYAL EUM 
ÖEDÖG LIKŐE:: ::
JÉG LIKŐE :: :: ::
BAEA.CE l ie ö e • • ••

B A R A C K ^íl
KECSKEMÉTI MENYECSKE-llkör gyártmányai*.

V í z h a t l a n

p a p i r o s
t/4, >/s és 1 kilogrammos nagyságban

j u t á n y o s á n  k é s z í t

Kladek és Hamburger
könyvnyomdája Szabadkán.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  VAHtng bellikből ö  
f iT fc r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Há 7 Petőfi utca főhelyén, 30 év óta fen- 
H ( l/ j  álló vendéglőhölyiséggel a gimná
ziummal szemben 10Ü0 négysz. m. terület
tel előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet Jstván-utcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó Bőveb
bet Dr. Blum Lás ló orvosnál Petófi-u.

1031

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasiummuL A vilAghirti >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
m enes egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölesen 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba. 1010

Kiadó úri lakás. szoba verandával,
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince, 
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni 
a villanyteleppel szemben levő Ábrahám 
Róbert ftiszerüzletében lehet. 1032

szegénység.
Ssegény emberek, 
öreg emberek, 
gyenge assaonyok, 
fiatal leányok, 
fe ln ő tt gyermekek,

akik a nehéz munkát nem bírják, 
mégis kereshetnek naponta egy-két, 
\agy három koronát is, ha a

Bácsmegyei Napló
cl árusításával foglalkoznak.

Ennél könnyebb kereset manap-

U z e m b e n  l é v ő
s z i k v i z g y á r

m
ailftetezett üteggel 
is gazi-HíszttliWel

HedVezi fizetíji íoltítelek melleit

VI. kör, Harmath-utea
egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Cím a kiadóhivatalban. 1136

sag nincs.

Egy krajcárért
minden eladott Bácsmegyei Napló 
után fél krajcár az övé.

Már pedig eladhat bárki is könnyű 
sz. rrel két-háromszáz Bácsmegyei 
Naplót, mert azt a közönség szí
vesen veszi, ha azt neki kínálják, 
házhoz hordják.

Es ha egyszer valaki, aki szor
galmasan megszerez magának vagy 
t-étszáz biztos helyet, ahová aztán 
minden reggel rendesen beviszi a 
Bácsmegyei Naplót, mint a pék a 
zsemlyét a házakba viszi, az állandó, 
könnyű keresetet biztosit magának 
lélen, nyáron.

Különösen alkalmas ez a foglal
kozás szegény asszonyok részére, 
akik nyáron reggel öt-hat órától, 
télen pedig hét órától tiz óráig, 
vagy féltizenegyig eladták az újsá
got és azontúl már haza mehetnek 
a házuk körül munkájukat még egész 
napon végezhetik; gyermekeiket ápol
hatják, főzhetnek, moshatnak, amit 
ha napszámba mennek dolgozni,
nem végezhetnek el. Pedig napszám
ban még kisebb a keresetük, mint 
az ujságelárusitással.

A fővárosban és a nagy világ- 
nrosokban sok szer szegény munka
képtelen ember keres szép pénzt

Kisebb nagyobb szántó-, kaszáló-, 
erdő- és szőlő birtokok eladásával és 
vételével is megvagyok bízva s föl 
világositásokat levél utján is elintézek.

H a j n a l  B e r n  á t ,
1187 Kis-Kun Halason.

- • i' f-T- * • • z-.- *A s z t a l o s
s z s x s z "  x x x

jó karb an  lévő e l a d ó .
Értekezhetni 1188

I I I .  k ö r ,  S i s a k - n .  1 1 9 .

Eladó ház és teiek.
A Kölcsey-utcában (KunNZnbó- 

féle ház), valamint ugyan e hagya
tékhoz tartozó s Kelcblán fekvő 
73/< láncos

s z á n t ó f ö l d  1,89
a rajta lévő tanyával, továbbá a 
tuki ugarokon a 2 düllőn fekvő 2 

lánc szántó szintén

szabadkézből azonnal eladó.
Bővebb értesítés nyerhető

K u n s z a b ó  M i h á l y
pékmesternél II. kör, Dezső-u.

MavfllrínÁ k* a németfrauezia nyelvben 
l l v f v l v l l v  perfect, 3 elem iskolás fiú 
mellé azonnal felvétetik. Értekezhetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petófi- 
utca. 1030

Sfc7ftl1lIiatAIl vftgy a Villanyoson vagya 
u /jv l lI B í l tv lI  földműves iskolában el
veszett egy ezüst fogantyus bot. Megtaláló 
jutalm at kap.

KÖNYVELŐ
szerény fizetéssel

á l l á s t  k e r e s .H elyiség-változtatás folytán  
a gimnáziunjssal szemben UVö

dr Blum-féle házban

két üzlethelyiség
együtt vagy külön-külön 
és az udvarban egy

n a g y  r a k tá r ,
mely m űhelynek is alkalmas,

f .  é v i  n o v e m b e r  l i é  1 - t ő l

Cim a kiadóhivatalban.

1133
Értekezhetni K e r t é s z  
A lb e r t n á l  ugyanott.

l a k ó h á z
Bognár- és Lakatos-utca sarkán, 

k ö z e l  n  v a s ú t h o z ,

Bővebb felvilágosítást ad:
Dr. Weisz Jenő. iigyVíd

1167 (Batthyányi-utca.)

7 0  f o r i n t é r t
e  t a  d  ó

egy jó karban lévő

zongora
1185 Cim a kiadóhivatalban.

É r t e s í t é s .
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek szives tudomására adni, hogy 
helyben, Deák-utca, dr. Sziiasi-féle 
házban, Havas Ferenc mellett, — 
szeptember l-én egy, a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen 
ujjonnan berendezett

női Kalap- is  HiszB*s~ KonfsKcid-üzlctct
nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat, szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
szám ltok.

Dús VálaszUR gyermek rtihácskákbaü 
és gyermek-kalapokban.

Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztosítják a n. é. kö
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
nyeknek is képes leszek megfelelni.

Becses pártfogásukat kérve 
1154 maradtam kitűnő tisztelettel

S t e i n  M a r i s k a .  
Ugyanott tanuló-leányok felvétetnek.

Kiadó lakások
Vili. kör Kelet-utcában 414 alatt.

Értesítést ad
M a g jy a r n é

1177 VI. kör Széchényi tér 98 «t .

viUamerőre berendezett könyvnyomdájában




