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Úgy történt most h '.marjában

az előbb említett két előny csak 
jobban kidomborodik.

Most térjiink ál röviden az
többszöi egymásután, hogy ;l ('iuálló vámterületnek ezen» • I « 4 a » • I -
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met emleget. Csak ez a példa- nyitotta meg Kossuth Ferenc elnök 
beszédbeli név nem ám a mi > megkérte gróf Apponyi Albertét, 
városunk neve, hanem egv ke- ho- y arra való tekintett-1, hogy to- 
resztes lovagé.

Dugovich Imre

csoportozatia is majdnem j niegitélve tévesen ítéltek* meg. 
jeseu értéktelen homokföldeketi Először is hasznot alig hajtó 
adott el, mesés álakon. Ezt területek értékesítése csak nö- 
többen kifogásolták. A veV(j-íveli a városnak azon erejét, 
kedvet földéhségnek neveztek j me}y lukrativ iparpártolásra ké- 
el; a földeladást olyan p o l i t i - i g ^  a varost, miről a rég- 
kának, mely nem egyezik m eg, Inilnpan beszélni nem lehetett 
az önálló vámterületle való tö- j£zen területeknek további par 
rekvéssel. lagon lievertetése a régmúltat

Hát bizony naiv szempontok tenyésztené tovább. Melyik felel 
vezették a kritikusokat; de min- meg inkább az önálló vámle
den naivságuk mellett is ve- fület előkészítő m unkájának? 
szedelmesek. Olyan veszedel-! Mi Ugy vagyunk meggyőződve, 
mesek mint a beteg gyermek bogy a mostani eljárás, 
mosolya, melyet a beteg gyér- Most menjünk tovább. Az 
mek jövőjéért, életéért szorgos- önálló vámterülettel megváltozott 
kodé szülőket körülállók egész- közgazdasági perspektíva mező-í

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, niá’e. 22,

rok beteg, legye ő meg helyette az 
elő: erjesztést.

Gróf Apponyi Albert: A gyöngél
kedő elnök helyett lehető rövidség
gel ő mondja el a tényállást. A kö
zös megállapodások után Andrássyt 
bízták meg a közvetítéssel. A gróf

Andrássy lemondott küldetéséről. S na^ t lojalitással, odaadással, gon
dossággal és bölcseséggel tanácsko-

séges mosolynak hitetnek el a 
szülőkkel, akik azután ha meg- 
tévesztetik magukat, bizony el
hanyagolhatják a beteg gyer
meket.

ági perspel 
gazdaságunkat egészen meg fogja 
változtatni. mezőgazdaságunk 
minden ága egy nemét a vál
ságnak fogja megérezni, am e
lyet legalább is anyira türhe-

Andrássy missziója megszűnt, anél
kül, hogy kielégíthette volna a koalí
ciósok reményét. .. . , .. gaban foglalta volna a novemberŐfelsége ma délután egy órakor . ... . ,
p .... . tizennyolcadéi határozat inegsem-fogadta. Kihallgatása negyven percig j ...........
, , ,, , , , • 7 H „ inisitósén és megtorlásán kívül, amiretartott. András*;/ bejelentette azon
tár
lenzék
sége kezébe a meybizatá t.

Kihallgatása után azt a kérdést a választási reformot széles alapon,
intézték hozzá, hogy mi fog történni ■ a közigazgatásban azokat a refor- 
most ? mókát, melyek a jogvédelemre, a

E kérdésre a következőket vála-! k’-’z’öazoalás objektivitására, a kóz- 
gzüjta. 'igazgatási hivatalnokok hatalmi visz-

-  Valami uj fog történni, hOgy' bélésének minden irányban való

zott. Megjelölte a feltételeket s rész
letezte a munkaprogrammot. Ez ma-

. i / » • j  í i t  i ■ vvo u  v o  n í v ó i u l  i cincii l ft l V l11. ctiIJlIt*irtott. Andrásai bejelentette azon . t£ .. , ,, ,  v /  o 7 , 7 nem kellett a felséggel külön alku-irqualas crednwnyeL Melyet az el- , • ,,,, ■ ,, , dozm, nierl ez a parlamentnek saját.,'tizekkel folytatott es visszaadta őrei- ,külön belugye lett volna :

Vizsgáljuk csak a földeladást tövé kell tenni, hogy minden 
és a földéhséget. A földeladás- nagyobb, vagy mondjuk észre- 
böl a város oly tökét szerez a ' vehető megrázkódtatások nélkül 
mai vételárak mellett, hogy ez- éljük át. Ennek pedig az esz- 
zel képesítve lesz feltétlenül a köze a mezőgazdaság által ma 
polgárok közteherviselésiképes- nyújtott általános keresetforrás
ségén könnyíteni. Ez feltétlenül 
haszon a közpolgárságra, akár 
vevő, akár nem. Aki nem vesz, 
az a vevő révén fizet majd 
kevesebb domestikát.

Ez természetesen a város va- 
gyonosodását is jelenti. Nem 
jelentene abban az esetben, ha 
az ingatlanok eladási árát foiyó 
szükségletek fedezésére fordí
tanák, mint a régmúltban, ami
ről most sző sem lehet. Mi van 
tehát ezen kifogásolni való ? 
Semmi.

Menjünk tovább. A földéhes 
nép közül ha a szegényebb ju t 
megművelhető területhez, ez 
nagy közgazdasági előny és bi
zonyos tekintetben megoldása 
egy nagy társadalmi problém á
nak. Ha gazdagabb ju t meg- 
müveletlen területhez, ez uj 
munkaerőket foglalkoztat, ami 
ismét csak közgazdasági és tár
sadalmi jó. Mindezek mellett

integnitásának biztosítása. Ezt 
megtaláljuk a hasznot alig bajtó 
területek eladásában és a föld- 
éhségben. Ezzel eleje van véve 
az önálló vámterület felállítása 
után bekövetkező munkacsök
kenés és igy a munkabércsök
kenés hátrányos következőié 
nyelnek; meg lesz óva a mai
egyensúly.

Az iparpártolási képességnek'
fentemlitett fejlesztése és lega-! 
lább is a mai helyzet integri
tásának ezen módon való meg
védése hosszabb magyarázatra 
nem szorul különösen akkor 
ha tudjuk, hogy hiszen a ho
mokföldek eladásának ma az 
iparpártoláshoz vagy fejlesztés
hez az önálló vámterület szem
pontjából épen anyi köze van, 
mint a magyarországi Makó vá
rosnak Jeruzsálemhez. Mondjuk 
ezt pedig azért, mert a példa
beszéd is Makót és Jeruzsale-

micsoda, azt nem tudom.
A szövetkezettek ülése.

A Boy J  szálló C szárnyában levő 
még nem teljesen berendezett füg
getlenségi párti klub helyiségében 
ma délelőtt tiz órára volt kitűzve a 
vezérlőbizottság ülése.

A lassan szálingozó képvisélők 
érkezését egész csomó újságíró 
nézte, várva a bizottsági ülés kez
detét.

Holló, Polónyi, Lovászy, Ra- 
kovszky, Tóth János, gróf Zichy 
Jenő egy-egy ablakmélyedésbe hú
zódva, elfojtott hangon tárgyalják 
a legújabb értesüléseket.

A különféle ellenzéki pártok ve- 
zérférfiait melegen üdvözlik érkezé
sükkor. Szinte dörgő éljenzés, mely 
Kossuth Ferenc s Apponyi érkezé
sekor felhangzott.

megszüntetésére vonatkoznának, 
a gazdasági függetlenség és önál

lóság megteremtését, ,
katonai téren nem a függetlenségi

párt programmjában foglalt pontok 
keresztülvitelét hanem az eliez való 
közeledést vagyis a hatvanheles ala
pon álló pártoknak azon programmja, 
melyet minden párt támogathat s 
amelyet magáévá tett gróf Andrássy 
Gyula is.

Ezenkívül jelezte volna a gondos 
ápolását az ország belügyeinek.

Az értekezlet végén az együttr. a- 
radást határozták el.

A kom binációk.

Mindjárt Burián István báró mi
niszterelnökségével kezdhetjük:

Bécsből megbízható forrásból ugy 
értesült a Magyar Távirati Iroda, 
hogy a közös pénzügyminiszterre vo-

Kossutb Ferenc a szövetkezett el- natkozó és a kormányválsággal össze-
lenzék ülését fél 1 1 órakor nyitotta 
meg. A hangulat nagyon zordon. 
Kossuth előterjesztette a vezérlő 
bizottság határozatát, majd minden

függő híresztelések teljesen alapta
lanok.

Ezek után jönnek az abszolutiz
musról szóló híresztelések. Mindez

egyes párt egy szónoka jelentette ki nem csak korai, de határozottan 
csatlakozását a vezérlő bizottság illoyalis is. Fura pedig azért, mert 
határozatához, majd kijelentették ' nem is annyira komoly, mint inkább 
mindannyian, hogy tovább együtt | fölfelé való ijesztegetés számba ve- 
tartanak. , belő, ami nem más mint butítás

Az értekezletet pont tiz órakor 1 lefelé.

la k á s  h ird e té s
a Bácsmcgyei jüplóban.



Hogy a holnap mil hoz, azt ebben 
a pillanatban még senki sem >ejti, 
amint nem sejti maga Andrássy -cm. 
pedig ő ma kihallgatáson volt.

Lehet, hogy az éjszaka is hoz | 
már döntést, de mi nem találgat
hatunk.

A főrendiház ülése.
(Saját tudósítónktól.)

Budapest, március 22,

A főrendiház ma d'lben tizenkét 
órakor rövid ülésre jött össze Az 
ülésen Csáky Albin gróf elnökölt, a 
ki elöljáróban Meszlényi Gyulát bú
csúztatta el melegen.

A főrendek az elhunyt püspök 
emlékét jegyzőkönyvbe iktatták.

A napirend szerint az igazoló bi
zottság jelentését tárgyalták. — A 
gazdasági bizottság jelentését tudo
másul vették.

Miután a mentelmi bizottság je
lentését Majláth .József gróf mentei
mének felfüggesztése tárgyában tudo
másul vették, a kir. és orsz. legfőbb 
fegyelmi, a kir. és orsz. közigazga
tási fegyelmi és az igazoló bizottság 
tagjai tették le az esküt és ezzel 
aztán a jegyzőköny hitelesítésével az 
ülés véget ért.

n m egyében .
Moholy. Bács-Bodrogh vármegye 

1191 közgy. 900. számú építési sza
bályrendeletének 1. §a értelmében 
Moholy község utcái és tereinek sza
bályozási vonalai megállapitandók s 
ezen vonalak a község kataszteri 
térképébe berajzolandók. Ezen mér
nöki munkálatra pályázat hirdette- 
tik s felhivatnak pályázni kivánó 
okleveles mérnökök, hogy 19^5. ápri
lis 15-ig ajánlataikat az elöljáróság
nál adják be.

T itel. A titeli m. kir. adóhivatal 
f é. március hó 13 ára árverést tű
zött ki a község határában lévő ed 
dig pénzügyőri laktanyául használt 
épületnek 6000 korona kikiáltási ár 
mellet leendő eladása céljából, mely 
azonban miután árverelő nem jelent
kezett megtartható nem volt.

Bácsordás község képviselőtestü
lete egy iskola, ovoda, pásztoriak és 
bikaakol építését határozván el, ezen 
célra 43.327 korona 49 fillért irá
nyozott elő. A munkálatok vállalatba 
adására folyó hó lS ára kitűzte az 
árlejtést, mivel azonban ajánlatot 
nem kapott, az építési munkák biz
tosítását egy ujabbi árlejtésen fogja 
megkísérelni.

Gumbos. (Bács. in.) A gombos— 
vajszkai ármentesitő ‘társulatnál egy 
teljesen jókarban levő vaskémény, 
mely 3 drb 7 m. hosszú 99 cm. 
belvilágu 5 mm. lemezvastagságu 
vaslemez kürtőből, talpvas, alapcsa
varok és kikötő láncokkal van fel
szerelve, szabad kézből eladó. A ké
mény a társulat szivattyú telepén 
bármikor megtekinthető.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós múzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól ő-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-Jg.

Március 26. A azaba’kai lóver eny-egy- 
let közgyűlése.

Április 12. A szabadkai általános Ipr.r- 
tes’ület közgyűlése d. e. 9 órakor a Hun
gária épület nagytermében.

Március 25. A szabadkai izr. önsegélyző , 
és gyámolitó egyesület purim balja az izr j 
szent ♦ gylet * e nneiben.

— Az egyházmegyéből. Roginer 
Gyula óbecsei káplánt az érseki ha
tóság ideiglenesen áthelyezte Mély- 
kutra a beteg plébános helyettesi- 
lésére.

— A József főherceg sanato
rium egyesület szabadkai bizott
sága legközelebb nagyszabású hang
versenyt rendez, a melyhez fogható 
eddig alig volt \ árosunkban. A hang 
verseny előkészületei akadályozták 
meg eddig a rendezőséget, hogy a 
hangverseny napját megállapíthassa, 
de most már bizonyos, hogy április 
első felében meg lesz tartva. A 
programúiból egyelőre csak anyit 
árulhatunk el, hogy Szamosi Elzát 
a m. kir. operaház kiváló művész 
nőjét a rendezőség már megnyerte, 
hogy a hangversenyen közreműköd
jék. A páholyjogtulajdonosok és a 
bérlők figyelmét tehát ezúton is fel
hívja a rendezőség, hogy páholyai
kat április 1-ig Heuman Mór könyv- 
kereskedésében váltsák meg, mert 
ezután már a fenmaradó páholyok 
a nagyközönség rendelkezésére lesz
nek bocsátva

— A hath, legén yegyesiilet e lőa 
dásai. E hóban következő előadá
sok lesznek a kath. legényegyesület
ben: március ‘_4-ikén bitvédelem, 
előadó Kaich József; március 3 '-én 
egyháztörténelem.előadóSimrák Béla; 
előadási idő 8—9 óra között. Kongre
gáció március 29 én. Március 28-án 
számtani, előadó Sztipics András, 
Március 26-án az önképző szakosz
tály előadása. Március 26-dikán ál
talános műveltségi előadás.

— A szegedi kereskedelm i és 
iparkamarából. A szegedi kereske- 
d Imi és iparkamara 199.3. évi már
cius 27-én (hétfőn) délután 2 (kettő) [ 
órakor a kamarai székház termében 
teljes ülést tart, melynek tárgysoro
zatából kiemeljük a következőket: 
A kereskedelemügyi miniszter leirata 
699 koronás ipari ösztöndíjak ala
pításáról. A kereskedelemügyi mi
niszter leirata az ipari munkások 
állami jutalmazása ügyében. A ke
reskedelemügyi miniszter leiratával 
véleményt kivan a katonai szükség
letek beszerzésénél alkalmazott sza
bályok revisiója tárgyában. A keres
kedelemügyi miniszter leirata, mely- 
lyel véleményt kíván Szabadka város 
mérlegelési díjszabásáról. A keres
kedelemügyi miniszter leirata Újvidék 
város vásárrendtartási szabályrende
letéről adandó véleményért. A ke
reskedelemügyi miniszter leirata az 
egyes ipari és kereskedelmi foglal
kozások munkaidejének adataiért. 
Szeged város tanácsa véleményt kér 
a szegedi zálogüzletek zálogdijainak 
leszállítása ügyében. Hódmezővásár
hely város rendőrkapitányi hivatala 
véleményt kér két ipaii kihágás 
ügyében. A topolyai szolgabirói hi
vatal átirata a bácsfeketehegyi ipar
testület megalakítása ügyében. A 
magyar fővárosi malomegyesület és 
a vidéki malom iparosok országos 
egyesülete közös átirata a dalmáciai 
lisztkivitelünk védelme érdekében 
tett fölterjesztésének pártolásáért. Az 
újvidéki magánhivatalnokok és ke
reskedelmi alkalmazottak egyesülete 
az esti tanfolyamának föntartására 
segélyt kér. Szeged város tanácsának 
átirata a Wodianer alapítványi se
gélyek elosztásának véleményezéséért. 
A szegedi állami ipari szakiskola 
felügyelő bizottságába két tag vá
lasztása.

—- A m egyei történelm i társu
lat közgyűlése. A Bács Bodrog

vármegyei Történelmi Társulat XXII. 
évi rendes közgyűlését 1995 évi 
április hó 2-án délelőtt 9 órakor 
Zomborban, a vármegyeház kistér 
méhen tartja meg. E közgyűlésre a 
társulat tiszteletbeli, alapitó, pártoló 
és működő tagjai, a törvényhatósá
gok és intézetek képviselői valamint 
az érdeklődő közönség meghivatnak. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
A titkár évi jelentése 3. A muzeumőr 
évi jelentése. 4. A számadások és a 
pénztár megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentése s a felmentvény 
'ránt való határozat. 5. Az 1995. évi 
költségvetés tárgyalása és megállapí
tása. p. A jövő évi számadások és 
a pénztár megvizsgálására három 
tagú bizottság kiküldése. 7. Az alap
szabály módosítása. 8. Bácska népe
sedése a török hódoltság után. Eöl 
olvasás Horváth János rnuzeumőrtől. 
9. Esetleges indítványok. 19, A köz
gyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
bizottság kiküldése. 11. Elnöki záró

— Az olcsó burgonya. A föl 1- 
mivelésügyi minisztériuma által a 
fogyasztó és gazdaközönség céljaira 
országszerte szállítandó olcsó bur
gonyára Szabadkáról 17 vaggonra 
szóló megrendelés ment fel a mi
nisztériumba. A reflektánsok által 
befizetett összeg 9979 korona. A 
burgonya megérkezését a gazdasági 
ügyosztály idézések utján fogja a 
megrendelőkkel tudatni és a szállít
mányt a vasútnál fogják szétosztani.

— Az Igaz Szó redivivus. Az
Igaz Szó. amely annak idején anyi 
szenzációt kelteit Szabadkán, amint 
értesülünk, május elején, mint idő
szaki lap ismét meg fog jelenni. Úgy 
értesülünk, hogy a kiadótulajdonos 
idb. Gálfy György lesz.

— Községi b izonyítványok  
vizsgálata. A belügyminiszter ab
ból, az okból, mert a felek 
kérelmére némely községi elöljá
róságok vagyontalansági bizonyít
ványokat, úgyszintén a fizelésköteles 
felek ingóságai es ingatlanairól szóló 
bizonyítványokat felületesen és nem 
a valósághoz híven állítottak ki, a 
községi bizonyítványoknak tartalmuk 
valódiságára nézve szigorú vizsgálata 
iránt intézkedett. Kiküldöttei által 
helyszíni vissgálatokat is foganato
síttatott és oly bizonyítványok miatt 
amelyek tartalmuk valótlanságánál 
fogva a hatóságok megtévesztésére 
és az államkincstárnak megkárosítá
sára vezettek, fegyelmi, esetleg bün- 
fenyitő vizsgálatok tétetnek folya
matba.

— Gabrics krum plis boltia. A
gazdasági ügyosztályba ma délután 
nagy sebesen berobog egy nyolc 
esztendős fiú, s lecsap a gazdasági 
felügyelő asztalára húsz fillért.

— Tisztelteli az édes anyám a 
tekintetes urat, s kéreti, hogy aggyon 
tiz krajcárért krumplit.

Gabrics ránéz a fiúra, aztán meg
kérdezi tőle:

— Ki mondta neked, hogy ilt 
krumplit lehet kapni ?

— A piacon beszélik az emberek, 
hogy a tekintetes ur olcsó krumplit 
árul. Tessék hát gyorsan adni, mert 
ha nem sietek, megver az édes
anyám.

A krumplivásárlóval valahogy csak 
elhitették, hogy a városháza nem 
krumplis bolt.

A dolognak különben az a nyitja, 
hogy a lapok mostanában sűrűn ír
tak az olcsó krumpliról. A nép fan
táziája úgy rendezte be ezt a dol
got, hogy Gabrics Íróasztala mellett 
ott van vagy száz zsák krumpli. És 
amikor elvégzett egy-egy aktát a

' városi gazda, felgyürkőz k, s neki 
áll a krumpli mérésnek. Közben 
még meg is csipegeti a szemrevaló 
vásárlónak az állát, a hogy azt az 
igazi kereskedő teszi.

Ilyen a nép fantáziája.
— Ttizriasztás. A Vili. körből 

tegnap este tüzet jeleztek. A tűzol
tók kivonultak a helyszínére a Kállay 
ulca Dominus-féle házhoz, de tüz- 
veszedelem sehol sem mutatkozott.

— Lebukott a robogó vonatról.
Izgalmas jelenet játszódott le a na
pokban a Bácsbokodról Hajára ér
kező vonaton. Marin Sándor munkás 
lebukott a vonatról és összetörte 
magát. A súlyosan sérült ember úgy 
adja elő az esetei, hogy ő a már 
megindult vonatra szállt fel, de alig 
volt fent néhány pillanatig, amikor 
egy előtte ismeretlen ember elkezdte 
ütlegelni. Marin megfogta, a;, ajtó 
kinyílott és ő kibukott a robogó vo
natból, karja a kocsi kerekei alá 
került és úgy a karját, mint a vál
lát eltörte.

— Körözött tolvajok. A múlt 
i nyáron egyik délután Leitner Ferenc 
pincér, aki az Otthon kávéházban 
szolgálta föl a piccolókat, felhasz
nálva a kedvező alkalmat, a kávé
ház terraszán őrizetlen álló biciklire 
ugrott és nagy sebesen elkerékpá
rozott. Kedvenc sportját azonban 
nem sokáig élvezhette, mert Horgo
son elcsipték. Most ismét értesítették 
rendőrségünket, hogy a szenvedélyes 
sport férfiút újabb byciklilopásért 
körözik. — A budapesti rendőrség 
pedig arról értesítette rendőrségünket, 
hogy Grün Lípót nyomdász segéd 
ellen betöréses lopás miatt köröző 
levelet bocsátott ki.

— Gyújtogatás. Egy gonosz leik ü 
eddig ismeretlen ember tegnap este 
gyujtogatási szándékból égő pelro- 
leumos taplódarabot dobott Simoko- 
vics Ágoston III. kör Zimonyi-ut 
653. szám alatt levő házának tető
zetére, mitől a zsindely tető azonnal 
tüzet is fogott. A komoly tüzvesze- 
delemnek azonban szerencsére si
került gátat vetni, mert a házbeliek 
idejekorán észrevették a tűz kelet
kezését és a rögtön értesített tűzoltók 
gyors beavatkozásukkal a tüzet el
fojtották. Az embertelen tettes ki
létének felderítése végett a rendőrség 
erélyes nyomozást indított meg.

— A P o litik a i válság napjaiban 
senki sem nélkülözheti az újság
olvasást. A most következő negyedév 
alkalmából tehát szívesen felhívjuk 
a magyar olvasó közönség figyelmét 
hazánk legelterjedtebb, legkedveltebb 
napilapjára, a Pesti Hírlapra, mely 
ma igazán vezető szerepet játszik a 
politikában és sajtókan egyaránt. A 
Pesti Hírlap — mint az már általá
ban ismeretes — minden irányban 
független, szókimondó, demokratikus 
szellemű lap; ezért lett a közönség 
kedvencévé. Vezércikkeit elsőrendű 
publicisták és politikusok Írják, tár
cáit a legkiválóbb írók. Politikai 
értesülései bővek és megbízhatók. 
Rovatai közül a szinház, a sport, a 
törvénykezés, vegyes és szerkesztői 
üzenetek — kedvenc olvasmányuk a 
nagyközönségnek. Esti levelei — 
Tóth Béla tollából — országos hír
névre emelkedtek. Tartalma mindig 
nagyobb más lapokénál. Ily előnyök 
mellett olvasóinak még külön ked
vezményeket is nyújt. Minden előfi
zető díszes nagy képes naptárt kap 
ajándékul és a Divat-Salon cimti 
díszes nagy divatujságot féláron ren
delheti meg. A Pesti Hírlap előfize
tési ára egy hóra két kor, 40 fillér, 
negyedévre 7 korona, a divatlappal 
együtt korona. A Pesti Hirlap kiadó-
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hivatal, hova az előfizetósi pénzek 
postautalványnyal küldendők: Buda
pest, Váci-kőrút 7H. Levelezőlapon 
mutatványszámokat is lehet kérni.’*

Egy m illió i loplak össze.
— A zilah i kassza túrók. —
Megírtuk annak idejön, hogy a zi 

lahi adóhivatal kasszáit kifúrták és 
nagy summa pénzt vittek el. A 
rablókat már letartóztatták. A jeles 
banda működéséről újabban a követ
kezőket írják:

A zilahi adóhivatal kára pontos 
megállapítás szerint 606,181 korona. 
Ebből 72,000 korona készpénz, a 
többi értéktárgy és érték papiros. A 
betörés elkövetésére a tettesek Dés-! 
ről indultak el, a zsákmánynyal azu
tán oda tértek vissza.

A rengeteg értéket huszonnégy 
óráig egy dési harmadrangú szálló
ban rejtették el. A betörőbandára 
még a következő betörések derül
tek ki: 1902 julius iO-én éjjel Iz
rael Dávid nagyidai lakos kárára 
47,716 korona értékű pénzt és ér
téktárgyat loptak el.

1902. szeptember 4-én éjjel Ho- 
kász Lajos remetemezői földbirtokos 
kárára 124,000 korona pénzt és ér
tékpapirost raboltak. 1902. decem
ber 28-án a nagykárolyi adóhivatalba 
törtek be, s a kassza megfúrása 
után 140,000 korona értékű pénzt 
és értékpapirost vittek el.

Ez évi január 26-án éjjel Papp 
Sándor százrégeni ügyvéd irodahe
lyiségébe betörve kifúrták a pénz
szekrényt s onnan 61,050 korona 
pénzt és értékpapirost zsákmányol
tak. Tahát elegendü jövedelmező 
mesterséget folytattak, mert alig 
három év alatt 980,147, vagyis 
majdnem egy millió koronát szerez
tek.

Védekezés a szaniárhuriit
e llen .

A tüdővész elleni védekezés szük
ségességét ma már minden müveit 
államban vallják s a védekezés ne 
héz munkáját erélyesen folytatják is 
ellene, mert jól tudják, hogy e vé
dekezés nemcsak közegészségi, hanem 
nagyfontosságu nemzetgazdasági kér
dés is.

Helyén való, hogy azon nyavalyák 
elleni védekezést is újabb figyelemre 
méltassuk, melyek a tüdőbetegség 
kifejlődését az emberi szervezetben 
elősegítik, vagyis azokról a beteg
ségekről, melyek a tüdővészre a 
testet már a gyermekkor legzsengébb 
szakában t lőkészitik.

A kanyaróról és szamárhurutról 
régóta tudjuk, hogy azok a tüdő
vésszel kapcsolatban állanak s ezért 
most elsősorban a szamárhurutról, 
mint a tüdővész készitőjérői szólok.

Sajnos tapasztalat, hogy a szamár
hurut jelentőségét a nagyközönség 
is, a hatóságok is kicsinyük, pedig 
a szamárhurut nagy figyelmet érde
mel ép úgy ragál yozási képességénél 
fogva, mint azon kapcsolatosságánál 
fogva, melyben a tüdővészszel áll.

Kevéssé ismert szélesebb körben 
azon adat, hogy a szamárhurut, 
ragályozás iránti fogékonyság igen 
nagy a gyermekkorban. Száz gyer
mek közül 91-ben meg van a haj
landóság ehhez a betegséghez. A 
nagyvárosi gyermekorvosok s a nagy 
gyermekkórházak vezetői, fájdalom, 
nagyon is jól tudják, hogy a szamár
hurut, ha egyszer járványnyá fejlő
dik, mily kiterjedést ölthet s mily 
borzasztó sokan betegednek meg

benne. így nagyon emlékezetes Buda 
pöftk^történetében az 1877. és 18^9. 
év, midőn a szainárhurut oly ren
geteg számmal lépett fel, hogy 60 
év alatt egyetlenegy heveny fertőző 
betegségben nem betegedett meg 
annyi, mint a szamárhurutban.

A szamárhurutos jáványok ter
mészetes okoknál fogva rendszerint 
nagyon hosszasan tartanak. Az 
lSsp.jki fővárosi erős járvány január 
havában vette kezdetét, tetőfokát 
junius havában érte el s csak szep
tember havában szűnt meg, tehát 
körülbelül 9 hónapig tartott.

A szamárhurut nagyon ragályos, 
éppen ezéi't a szamárhurutos járvány 
igen gyorsan terjed. Száz szamár
hurutos gyermek közül négy okvet
len meghal, tehát épen annyi, mint 
kanyaróban, sőt, hogy ez a százalék 
korántsem fejezi ki az igazságot, 
azt a gyakorlatban szerzett tapasz 
tálatok, fájd dóm, eléggé bizonyítják. 
Mert nem maga a szamárhurut teszi 
tönkre a gyermeki szervezetet, ha
nem a vele együtt járó megbetege
dések és utóbántalmak, melyek sok
szor csak évek után jelentkeznek. 
Újabb statisztikai adatokból tudjuk, 
hogy Párisban 1880-tól 1893-ig,
tehát 14 év alatt 6079 gyermek halt 
el szamárhurutban. Észak-Ameriká- 
ban, az Egyesült Államokban pedig 
az utolsó évtizedekben tizévenkint 
átlag százezer gyermek esett a jár
ványnak áldozatául.

A szamárhurut veszedelmessége 
abban is van, hogy a légcső szervek 
lobos bántalmaival jár s az igy meg 
betegeit gyermekek nagy hajlammal 
bírnak arra, hogy betegségük idült 
folyamatokká változzék át. A huru- 
tos tüdőlobról különösen tudjuk, 
hogy általa a tüdőszövet igen gyak
ran sajtosodásba megy át. A szamár 
hurut ép úgy, mint a kanyaró, a 
szervezetet felette fogékonynyá teszi 
a tüdőgümők felvételére s ezáltal a 
szervi megbetegedések egész sorát 
indíthatja meg. S ebben rejlik a fő 
veszély! Azon esetekben, hol a sza
márhurut fertőzésekor a gümőkór 
már lappangott a testben, a lappangó 
tüdővész teljesen kifejlődhetik. A 
hürg-körüli mirigyek lobos duzzanatai 
is vele járnak, aztán sajtosodásba 
mennek át s tüdőlobhoz, esetleg a 
gőmős agykéreglobhoz vezetnek.

Ezekből a csak vázlatosan közlött 
adatokból is kitűnik már, hogy a 
szamárhurut elleni védekezés nagyon 
fontos. Mégis a gyakorlatban e be 
tegséggel szemben oly nagyon el
hanyagolják a védekezést, hogy min
den habozás nélkül mondhatjuk, 
miszerint valamennyi fertőző beteg
ség között a szamárhurut-járványtól 
tudjuk legkevésbé megóvni gyerme
keinket. A védelem főelve, melyre 
az egyeseknek, valamint a hatósá
goknak törekedni kell, az, hogy a 
beteget minél tökéletesebben elkülö
nítsük az egészségesektől. Minél 
jobban elkülönítjük a betegeket az 
egészségesektől, annál gyorsabban 
megküzdünk a járánynyal.

Mivel a szamárhurut különösen a 
zsenge életkorban lép fel, a fertőzés 
gócpontjai nem annyira a nyilvános 
iskolák lesznek, mint inkább a kis
dedóvók, gyermekkertek s nyilvános 
játszóterek. Járvány alatt tehát az 
egészséges gyermekeket ily helyektől 
távol kell tartani, e mellett még a 
szamárhurutos betegeket szigorúan 
el kell tiltani e helyek látogatásától 
a betegség egész tartamára. A beteg
séget rögtön be kell jelenteni a ha
tóságnak is. Gyenge, de különösen a 
légzőszervek bárminemű oántahnában 
szenvedő gyermekeket, ha még nem 
fertőzöttek, a járványos helyről jár

vány mentes vidékre kell küldeni. Ha éjjel a saropani kerületben öt bir- 
valamely családban, hol több gyermek tokon tüzet gyújtottak. 19-én éjjel 
van együtt, egyik szamárhurutban,.. . i,„,. ni.o.L',, megbetegszik, a többit a betegtől ’ ll,ral heree«"fl /'"*drtl <*"• 
lehetőleg tökéletesen el k II külön.- í 300 Paraszt fegyveresen ellentállt a
teni. Az elkülönítés a betegség egész 
ideje alatt tartson és nemcsak a 
görcsös időszak alatt, vagyis a leg
enyhébb esetben is hat hétig. Jó, ha 
a beteget ép úgy, mint a tüdőbete
geket, köpőcsésze használatára kény
szerítjük, hogy a hányadék és a turha 
szétszórását meggátoljuk. Természe
tes, hogy a szamárhurutos gyerme
keket semmi szín alatt sem szabad 
iskolába küldeni.

A szegény embereknél, a hol az I '1 übb P o s z to t  letartóztattak, 
otthoni elkülönítésről nagyon gyak
ran szó sem lehet, a betegeket ép 
úgy a kórházban kellene ápoltatni 
nagy városokban, mint a difleriás 
hiinlős és vörheny betegeket. E be
tegek számára külön kevés pénzen 
épült kórházakat kellene létesíteni, 
melyek világos, jól szellőztethető 
szobákkal s fákkal jól beültetett 
árnyékos kerttel bírjanak, hogy a 
kedvező időszakban a nap legnagyobb 
részét a szabadban tölthessék a 
betegek. A kórházba szállított bete
gek lakását a hatóságnak kell dezin- 
licinálni. Ezt minden okos szülő 
követelje.

Sajnos, hogy a legtöbb ember a 
szamárhurutot egyáltalában nem 
tartja komolyabb megbetegedésnek 
s a legtöbb esetben csak akkor for
dul orvoshoz, midőn a gyermek 
életét már nagy bajok veszélyeztetik, 
így a hatóságnak nehéz a megbete
gedéseket ellenőrizni s ebben leli 
magyarázatát az, hogy hazánkban a 
szamárhurutos megbetegedések papí
ron (de nem a valóságban; aránylag 
kis számmal szerepelnek.

Ez az, amit a szamárhurutról 
tudnia kell minden szülőnek és min
den szülőnek és minden gyermek- 
barátnak Kérve kérem azokat, akik 
elolvasták e nehány sort: fogadják 
meg tanácsaimat és éljenek velük.

T Á V IR A T O K
Bo in báni erén y ié t Varsóban.

Varsó, márc. 22. Tegnap este is
meretlen tettesek bombát dobtak egy 
járőrre a Volszka-uton. Négy katona, 
két rendőr és egy csendőr súlyosan 
megsérültek. A szomszédházakban 
bezuzódtak az ablakok. A tettesek 
elmenekülte1’.

Egy postatiszt szerint, aki szem
tanú volt, hárman voltak a tettesek. 
A négy katona a bialistocki ezredből 
való. A járókelő emberek közül is 
tizennégyen megsebesültek, heten 
súlyosan és heten könnyen. A súlyos 
sebesülteket kórházban ápolják, a 
többiek házi ápolásban részesülnek.

Tegnap este százhuszonnyolc ta
nulót elfogtak, mert kiseb társaikat 
az iskola elhagyására biztatták.

L előtte  a haragosát.
Tapolca, márc. 22. Fülöp Márton 

és Poor Lajos zala-monoszlói lako
sok régen haragban voltak egymás
sal és midőn tegnap az utcán ta
lálkoztak Fülöp revolveréből kétszer 
rálőtt Poorra, ki életveszélyesen meg 
sebesült Fülöpöt elfogták.

Forradalom  Oroszországban
Pétervér, márc. 22. A Kavkasz 

holnap a következőt hozza: 18-án

rendőrségnek. < >t felbujtó letartóz
tatása után a tömeg körül vette a 
rendőrséget és az elfogottak 'szaba
don bocsátását követelte. A midőn 
ezt megtagadták, a tömeg lőni akart 
az őrségre. Ez kénytelen volt tüzelni, 
minek következtében többen meg
sérüllek. Ugyanaz éjjel Didinickája 
faluban lelgyujtották az irodákat.

A

A háború.
Pétervár, március 22.

(Saját tudósitónktól.1 Egész Orosz
országra kiterjedő lósorozást ren
dellek el. Ezzel kísérletet akarnak 
tenni, hogy a nép nem lázong-e a 
liáboTu folytatása ellen. Ha nem 
lesznek zavargások, következik a 
teljes mozgósítás.

A tegnapi minisztertanácsban a 
pénzügyminiszter kijelentette, hogy 
a háború folytatása meg fogja boly
gatni a valutát. A háborús párton 
ez a tény leverőleg hatott ; egyre 
vesztik is a tala’t.

Pétervár, március 22.• •
(Pétervári Távirati Ügynökség.) A 

cár kinevezte Kuropatkint az első 
mandzsuországi hadsereg 
nokává.

parancs-

SZÍNHÁZ.
Arany virág. Harkányi kisasszony 

második vendégszerepléséül Arany
virágot választotta. E szerep határo
zottan jobban megfelelt egyéniségé
nek, — de alakítása még mindig 
nem elégített ki. Néhány igen csino
san sikerült énekszámát azonban 
meg kell említenünk. A második 
felvonásban betétül az »Izabella« 
couplét énekelte igen kedvesen. Azt 
meg kell hagynunk Harkányi kis
asszonynak, hogy öltözködni igen jól 
tud és gyönyörű szép toilettjei 
vannak.

— A jövő társulat í Mint értesü
lünk Harkányi Gizella vendégszerep
lése nem járt eredménynyel, amennyi
ben Pesti Ihász Lajos nem szerződ
tette, e ténykedésével igazat adva 
tegnapi cikkünknek. Már most kér
dezzük milyen lesz a jövő évi tár
sulat? Úgy tudjuk, hogy elmegy a 
társulattól Gerlaki, Áldor, Mihályfy 
Juliska, Falussy István, Könyves, 
Simon Mariska, Breznayné, tehát 
úgyszólván az egész operette személy
zet és a drámai személyzet egy része 
is. Kik jönnek helyükbe még nem 
tudjuk, annyi azonban valószínű, 
hogy minden elsőrendű primadonna 
már le van szerződve virágvasár
napra. A direktornak sokkal előbb, 
6 — 7 hónappal ezelőtt körül kellett 
volna már tekintenie, ugyanakkor, 
amikor Gerlaki már elszerződött 
innen és nem az utolsó percre 
hagyni a subrette primadonna szer
ződtetését. Kívánjuk azonban, hogy 
csalódjunk sejtelmünkben és az 
újonnan szerződő tagok beváljanak.

János vitéz, a gyönyörű zenéjü operette 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
6 korona, cimbalomra 3 korona. Jánut 
vitéz teljes szövege 2 korona.
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MINDENKIT ÉRDEKEL.
A Technika Vívmányai cinunel most 

megjelent. kiváló szakíerflak által szerkesztett 
korszakalkotó munka, mely mindenki részére 
úgyszólván nélkülözhetlen.

E mii magában foglalja az utolsó 100 év
nek a technika ama gyors haladása áltál létre 
jótt újabb vívmányait, könnyebb modorban s 
élvezetes előadásban Írva, s több mint 450 
szövegkép és 50 mümelléklettcl bemutatva.

A munki 32 füzetben jelenik meg, egy-egy 
füzet ára 6 ' fillér.

Az első füzetet kívánatra bá:kinek meg
tekintésre küldi lleimann Már könyvkeres
kedése Szabadkán.

Baumné jó kedvvel dolgozott. A 
kimosott ruhadarabok gyors egymás
utánban kerültek ki a kezei közül; 
a kis lia. Károly, álmosan ült a 
bölcső mellett, a kicsi ma nem akart 
elaludni. De bármennyire szerette is 
az öcscsikét szemecskéi egyre álmo
sabbak lettek, lasabban ringatott; 
egyszer csak nem birt tovább az 
álommal, elaludt s a bölcső megállt.

Baumné feltekintett a munkájáról 
Szótlanul törülte meg nedves karjait 
és kezeit a kötényében, s fektette 
Károlykát az ágyba. Ezután közelebb 
húzta a bölcsőt a teknyőhöz és to
vább mosott, miközben egyik lábá
val ringatta.

— Éjfél előtt megint nem kerü
lök az ágyba, morogta; nagy terhet 
vettem a nyakamba: luszen az ember 
mégsem lopta a csontjait.

Így duzzogott Baumné munkaköz
ben, de azért nem felejtette el rin
gatni a bölcsőt és időnkint aggodal
mas pillantásokat vet az alvó cse
csemőre.

— Nem is tudom, tanakodott to
vább magában, hogyan jutok mások 
gyermekeinek a . . . de többet nem 
mondott. Mari gyermeke felébredt és 
enni kért. igazán megható gondos
sággal hajolt a mosónő a csecsemő 
fölé és csókolta meg cseresznyepiros 
ajkait.

Egy kis meleg tej hamar lecsen- 
desitette a picikét, mire Baumné 
megint mosni kezdett. Időnkint a 
nagy ingaórára tekintett, melynek 
egyhangú tik-takja az egyetlen zaj 
voit a szobában, majd az ablakra 
függesztette aggodalmas tekintetét

— Hol maradhat ma a szomszéd 
ur? kérdé magától. Soha sem szo
kott ilyen későig elmaradni, a kávéja 
egészen kihüit. Szegény ember, neki 
is keservesen kell a kenyerét meg
keresnie. Jól át lesz ázva mire haza 
érkezik; a háló köntösét az ablakra 
akasztom, hogy meg ne hütse magát.

Amint ezt kimondta, már meg is 
tette. Barátjáról tőle telhetőleg gon
doskodott.

Az éjjeli őr fütylyel jelezte a tiz 
órát, s hogy megkezdte kötelességét. 
Baumné, aki már ismét szorgalma
san mosott, megijedt.

— Istenem, suttogta, a szomszéd 
urnák nincs kapukulcsa és az már 
tiz órát fütyült. Mégis csak uíánna 
kell néznem a dolognak.

Ott hagyta a mosó teknőt és ki
nyitotta az ablakot. Á szél az arcába 
fcsapta az esőt. De Baumné ügyet 
sem Vetve erre kémlelte az utcát; 
feszült figyelemmel hallgatott.

— Mintha segély kiáltást hallot
tam volna, szólalt meg figyelmesen 
hallgatva; de mégis alighanem csa
lódtam . . .

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

Segítség, segítség, hallatszott 
a sivitó szélben, 

nr! Istenem.
két gyenge kiáltá 

— Ez a szóin 
mi történhetett v

-  Segítség, 
kiáltást.

(Föl)
Felelőit s.
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Szerkesztőségi > kiadóhivatali
telefon szánt: 62.

!XÍ. -riaaoi
485? 1905. P. szám.

Hirdetmény.
A szabadkai kir törvényszék mint 

úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Bácsalmás közsé- határában levő 
úrbéres telkek tagosítása céljából az 
úrbéres telkek birtokosainak a vég
ből való megszavaztatására, hogy 
azok többsége kívánja-e a tagosí
tást, határnapul 1905. évi május hó 
9 napjának d. e. 9 órája Bácsalmás 
község házához kitüzelik.

A szavazás illetve előmunkálatok 
foganatosításával Oláh Ferencz kir. 
törvényszéki biró bízatott meg.j

A szavazásra nézve inegállapitá
tik, hogy a nem szavazók birtoka a 
a tagosítást kívánók birtokához fog 
számíttatni. A szavazási lajstrom 
összeállítása 1905. évi május hó 2- 
ik napján fog megkezdetni.

Szabadka, 1905. évi március hó 
1Sík* napján.

I)r. S o lty ,
kir. törv. biró.

Árverési hirdetmény.
A szabadkai gör. kel. szerb hit

község tulajdonához tartozó úgy 
nevezett Osztoics-féle alapítványi 
ház (Szt.-István tér 2. sz.) lak- és 
bolthelyiségei, a községi választmány
1905. évi március hó 11-én kelt 
28. számú határozata értelmében
1906. évi május hó l-től kezdve 6 
egymást követő évre a községi nagy
teremben 1905. évi április hó 5-én  
délutáni 4 órakor megtartandó 
árverés utján bérbe fog adatni és 
pedig úgy alakhelyiség mint a föld
szinti két bolthelyiség először külön- 
külön, azután a két bolthelyiség 
együttvéve s végül a ház összes 
helyiségei együttvéve; — mely ár 
verésre a bérelni szándékozók azzal 
hivatnak meg, hogy az árverés meg
kezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át 
bánatpénz fejében letenni kötelesek.

Kellően felszerelt zárt írásbeli 
ajánlatok is elfogadtatnak az árve
rés napján és annak megkezdése 
előtt. Az árverés többi feltételei a 
hitközségi jegyző irodájában (gör. 
kel. szerb templom udvar) minden 
nap délelőtt 11 — 12-ig és délután 
4—5 ig megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 1905. évi március 
hó 22-én.

A szabadkai gör. kel szerb hitközség 
választmánya.

Alapos oktatást ad
Zongorajáték, továbbá 

magyar, német, fra n cz ia
és la tin  nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
biró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki- 
adóhivatalban kapható.

Holta ismét a

JV.)l«St .JfCtJR

till. Egy fill, 
lakás h irdetés!

U r

HIRDETŐ.
5 0

a k á s
k ia d ó  m á ju s 1 -re

4 szobás fürdőszoba, villanybeveze
tés és hozzátartozó mellékhelyisé

gekkel. I. kör 286. sz. 
Bővebbet Földes Samunál.

Megvételre
— — -  |{ e

egy nagyobb kiterjedésű
ff A ff telepet

épülettel vagy anélkül, lehetőleg a 
városhoz közel, esetleg a szegedi utón. 

Cim a kiadóhivatalban.

Pi
egy szép k é n y e lm e s

v illa  e lad ó
t-T iszt uraKna

alkalmas az uj honvédlaktanya köze-
ében, egy igen szép lakás istátóVa
Kiadó. —  —  Cím a kiadóhivatalban

Va$UtÍ avagy f  lUUlVaSttti
alkalmazottaknak igen alkalmas

b iz  w t
200 □ -öl kerttel az úgynevezett 
„párhuzamosaidon 550 forintért --

Bővebbet a kiadóhivatalban.

a Tompa-utcában a Vörös- 
------ ökör iskola közelében

e g y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l  
t e r ü le t te l ,  3 0  m e te r  u t
c a i v o n a lla l , m e ly  h á z 
é p í t é s r e  legalkalm asabb,
jutányos áron, kedvező fiizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban

K ossuth-utcálioz közel

e g y  b ú t o r o z o t t

udvari s z o b a
k ia d ó .

Cim a kiadóhivatalban.

Lakást keresek
azonnali beköltözködésre

1 szoba, konyha cs kamrával
Cím a kiadóhivatalban.

K IS H IR D E T É SE K .
Minden hzó C3 f i l l é r  Vastag hetükből £ 
f i l l é r .  L e 'k iseb b  h irde tés C3O f ü l é

A Ili IL Véí rí IIIII Könyv-, papír-, zenemű •211111KI il l III lift • kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasium mai 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölesönkönyv - 
tárának havi 30 kr. a dija. Cigare ta papír 
100 d rb -o< dobozokban csak 0 kr., legíi- 
omabb csak 11 kr. Használt könyveket 

zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
köny ek, kép s k nyvek, imakönyvek sth.
Bámulatos olcsón leli t venni az Antivárim- 
ban Szabadkán. • •

ImLÓü VÁ If Ar/ 4 U HamburgerJíliillS lilltO Z íln . M arit okleveles 
színésznő la ását Petőfi-utcza csirke piaczi 
idb Illés 'n t a ‘ ur házába helyezte át.

IÁ IPlttQlÁllÁ ajánlkozik házhoz, bá- 
ŰV vftluttlvllv 2oi) kívül s elvállal ká
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-u. 
Dominusz ház, házmester! lakás.

Jobb családnál S L ' S Í ' S ’ ,,
Cim a kiadóban.

Folyó- és Csurgó-utcában
egy telken két ház 645. sz. a 'att előnyös 
és olcsó feltételek melleit eladó. Bővebbet 
Magyar utca ö6 sz. alatt.

a
„ B A R Á T - I T A L “
gyoniorlikőr készítményem a legki
tűnőbb étvágyat hozó gyomortisztitó, 
az emésztést elősegíti, igen jóízű és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Régi gyomorbaj, 
székrekedés ellen csakis ez segít.

Egy iiveg 15, 25, 40 és 80 kr.
Kapható a készítőnél levélbeli meg

rendelési e postán. — Cim :
JUg* Zenke Zoltán, Szeged. ~“33RT
Kereskedők ismét árusításra nagy 
engedményt kapnak — Utazó és

helyi üg nökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán: Sugár Manó, 
Kukavina N ándor, Nojcaek Góóiv 
fűszer üzletében. Bács-Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fogy.

szövetkezet.
— 9

5zölőtles5zö!
A világhírű

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszerának ellenáll!
beírását ingyen küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
ftző lö o ltv á n y -e ln d á s!

Cím:

Szíjgyártó Nagy Mihály,
Fclsö-Segcsd.

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Szőlő eladás!
A villanyteleppel szemben levő 

közben, a saroktól 4 ik — kitűnő 
csemege- és borszőlővel újonnan 
beültetett — termő szőlő szabad 
kézből kedvező feltételek mellettpar e  i. ( « ó

Bővebb felvilágosítást ad:

Pukecz Kálmán,
a Közgazdasági Bank r.-t. cégvezetője,

Prokesch palota.




