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beteggé tette a megye ügyke
zelését is.

Es az alispáni jelentés nem

Az alispáni jelentés.
Az már úgy szokás, hogy a

törvényhatósági bizottságokról! áltatja m agái nem hiszi hogy 
szóló tudósításokban az alispáni i e kivándorlási járvány inegszü- 
és polgármesteri jelentésekről i njp Elismeri,, hogy hasztalan 
csak enyit írnak: a közgyűlés egy- volt minden igyekezet, a ki-
h n n c n ilA P  f i i f ln tn á s i i l  v p f fp  P p . .. • . . . .

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőház ülése.

— S a j á t  t u d ó s i t ó n k t ó l .
Budapest, 1905. április 3.

A Ház ina folytatta tanácskozá-

Elnök felkéri a hatodik bíráló bi- 
, zottságot, holnap feltétlenül megala
kuljon, mert különben erről a mu
lasztásról jelentést tesz a Háznak. 
— Boncza Miklós és issekutz Győző 
bíráló bizottsági tagok nem tették

hangulag tudomásul vette. Pe 
dig ezek a jelentések a tör
vényhatóságok életéről szó lnak ; 
ez mondja el a törvényhatósá
gok szivének verését, a szerve
zet fejlődését vagy hanyatlását, 
szóval mindazt, ami nem csak 

* feltétele az életnek, hanem hogy 
ismételjem, maga az élet.

Ez a szokás az oka ann ik, 
hogy a megyei április havi köz
gyűlésén felolvasott alispáni je 
lentés szomorú, fájdalmat keltő 
adatai fölött a közvélemény át-

sait. A mai ülés is rövid lefolyású > le az esküt. Felhatalmazást kér, hogy 
vándorlási kedvet csökkenteni íVülL NaPirendje ez: Irományok elő- a nevezetteket sürgönyileg megidéz
nem lehetett. Es az okot nem 
is a munkahiányhan keresi első 
sorban, hanem amire tegnapi 
vezércikkünkben is utaltunk a 
meggazdagodási vágyban, a tel
keknek betegségében. Csak ezu
tán említi föl, mint a kiván
dorlás okát, a munkahiányt is.

Jelentésének erre vonatkozó 
része oly fontos, hogy azt szó 
szerint idézzük. Ez a követ 
kezö:

terjesztése, az indítvány és inter- hesse a képviselőházba eskütételre.
pellációs könyv felolvasása.

Az ülés előtt a folyosón élénk 
eszmecsere támadt, kombinációtazon- 
ban ez sem tudott kiváltani. Álta
lános a vélemény, hogy ismét holt 
pontra jutottunk.

Tizenegyedfél óra volt, a mikor 
Justh Gyula elnök az ülést meg
nyitotta.

A jegyzőkönyvet olvasták fel min
denekelőtt és hitelesítették.

Az elnök ezután Beöthy Ákost 
parentálta el, minthogy ezt a Ház 
eddig elmulasztotta. Beöthy elhalá
lozása pótolhatatlan veszteség. Mély 
tudása, szeplőtlen jelleme, megalku

vást nem ismerő hajthatatlansága oda
állította a nemzet legkitűnőbbjei közé.

(Helyeslés a baloldalon.)
Eötvös Károly az állandó össze

férhetetlenségi bizottság tagja, mint 
ilyen esküt tesz.

Szakács jegyző felolvassa az inter- 
pellációs és indilványkönyvet. Az 
indítvány könyvben két indítvány je
gyeztetett elő. Az egyiket Kossuth 
Ferenc iktatta be és arra vonatkozik, 
hogy a november 18-án hozott ha
tározat megsemmisiltessék.{ (Helyes
lés a baloldalon.) A másik indítványt 
szintén Kossuth Ferenc teszi és vo
natkozik a felirati bizottság kikül
désére. (Helyeslés balról.)

Elnök indítványozza, hogy a két 
indítvány holnap okoltassék meg és 
az is legyen a holnapi ülés napi-

,,Csökkentésére minden lehető 
surran es nem veszi észre a ' m’egtétetik, azonban sajnos, csak- 
betegséget, mely a szervezetet nem semmi eredménynyel, mi

után szemben azzal, hogy az
illetőket leginkább gazdagodási 

a veszedelem elhárításának kö- vágy, vagy a munkahiány viszi
telességéhez. Mi ez egyszer ki- ki az idegenbe, se a hatóságok, , , ,  . .. „„ ,,
emeljük ezeket a szomorú ada- se a társadalom nem rendelke- A kép'  ’ 8dt l,szte,‘ rendje.
tokát. I zil! tartósan oly eszközökkel,! X t i iX te  iktada W '  A ehh“  "“ Z4Í4™L

veszedelmesen fenyegeti, s igy 
nem is járulhat munkásságával

Cgy mondja a jelentés, hogy melyek annak csak mérséklését 
a megyében a közigazgatás ügy- is eszközölhetnék, pedig a ki
meneté nagy hátramaradást inu- vándorlás folytonossága már is 
tat. Szomorú szavak, különösen hátrányosan befolyásolja egész
mikor a közigazgatás feje mondja 
el. De még szomorúbb ha e l
olvassuk a jelentésből a hátra
maradás okát is.

Ez az ok a kivándorlás. Anyi 
külföldre szóló útlevelet kell

közéletünket, mi —  a téli időt 
leszámítva —  a kézi munkaerő 
elégtelenségében, illetve annak 
drágaságában nyilvánul meg “

Íme a szomorú alispáni je
lentés. És ha ezen őszinte és

kiállítani, hogy ez a m egyei! komoly jelentés lényegét ala-
tisztviselök egy részét elvonja 
a többi teendőktől. De még igy 
sem bírják az útlevél ügyeket 
elintézni, még igy is 2000 út
levél ügy maradt eg’, év alatt 
elintézetlenül. És ezt nem is 
csodálhatjuk, ha tudjuk, hogy 
hét és fél hónap alatt 7013 da
rab útlevél iránti kérelem ér
kezett be az alispáni hivatalhoz 
és ugyanazon idő alatt 5031 
darab útlevél állíttatott ki, am e
lyek közül 4126 darab Ameri
kába szólt. A magyar kanaán- 
ból tehát hét hónap alatt 4126 
honpolgár hagyta el a Bácskát, 
s ezzel még megakadályozta,

posan mérlegeljük, szinte mu- 
laszthatatlanul, halaszthatatlanul 
hárul a vármegye társadalmára 
a kötelesség, hogy minden esz
közt megragadjon a kivándor
lás megakadályozására s igy 
segítsen egészségessé tenni a 
megye közgazdasági életét, se
gítsen a megyei közigazgatásnak 
ügymenetét rendes menetébe 
visszaterelni.

Oly nagy és fontos kötelesség 
ez, hogy ennek elmulasztásával 
bűnössé válik maga a vármegye 
társadalma is.

A Ház ehhez hozzájárult.
Az elnök ezután szintén nagy me

legséggel búcsúztatta el Neményi 
Ambrust, ki irodalmi és politikai 
tevékenységével köztiszteletet vívott 
ki magának és különösen jeles volt 
pénzügyi téren. Előterjeszti, hogy 
emlékét jegyzőkönyvbe iktassák. (Ál
talános helyeslés.) Zuppa Péter el
halálozásán a Ház sajnálatát fejezi 
ki. (Általános helyeslés.)

Andrássy Tivadar gróf három heti 
szabadságot kér és megkapja.

Az elnök azután egész sereg elő
terjesztést jelenteit be.

Bemutatja a tengerészeti parancs
nok meghívását az Erzherzog Fer- 
dinánd hadihajó vizrebocsátására.

Lengyel Zoltán. Milyen nyelvű a 
meghívó ?

Ju.-th Gyula elnök: Magyar nyelvül 
Más nyelvű, mint magyar nyelvű 
meghívást nem is fogadtam volna 
el. Erről biztosítom! (Taps a bal
oldalon.)

Jelenti továbbá, hogy a múlt or
szággyűlés 1695 kérvényt nem inté
zett el.

Az ülés vége egynegyed 12-kor.

A politikai helyzet.
— E s k ü d t s z á k i  t á r g y a l á s .  — 

Budapest, április 5.

Félhivatalosan jelentik: Gróf Tisza 
István miniszterelnököt ő felsége a 
tegnapi délután folyamán külön ki
hallgatáson fogadta.

★* *
Félhivatalosan jelentik: Egy reggeli 

lap szerint Tallián Béla földmivelés- 
iigyi miniszter egy társaságban úgy 
nyilatkozott volna, hogy a kabinet 
felmentése legkésőbb szombatig meg
lesz Illetékes helyről nyert felhatal
mazás alapján kijelenthetjük, hogy 
Tallián Béla erre vonatkozó nyilat- 
kozatot soha és sehol nem tett.

A király ma délután félnégy órakor 
utazott el Budapestről Bécsbe, ahová 
este fél nyolc órakor érkezett Ma 
délelőtt a király előtt senki kihallga
táson nem volt, csak a szolgálattevő 
kamarás tett jelentést az elutazás

filler la k á s  h ird e té s
a Bácsaegyei Jfaplíban.
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rendjéről. A király vonatát, mint 
eddig, Ludwigh Gyula elnökigazgató, 
és Kotányi Zsigmond igazgató he
lyettes kisérik.

.Meghalt, a temetése másnap vagy 
harmadnap ebben az órában lesz 
ilyen meg ilyen vallás felekezet szer
tartása szerint. Ezzel végeztek a 
halottal. Az élet görgetege rohan 
tovább, zajjal, megmérhetetlen se
bességgel maga alá temetve milliókat. 
És ebben a szédületben, mely már 
lényegünkké vált, meg sem halljuk 
a halál által támasztott jajjokat, 
nem látjuk meg a szemek könnyeit 
már csak azért sem, mert hiszen 
minden testvériség dacára is még 
nagyon messze állunk egymástól 
mi, — emberek.

Csak mikor szivünk szomszédsá
gából kap el közülünk valakit az élet 
görgete, akkor üti meg lelkünket e 
görgeteg sivitó, fagyos szele, ez a 
legkegyetlenebb kancsuka, a fájda
lom. És csodás hatása van e kor
bács csapásának: jobban látunk, 
jobban hallunk csapásaitól, érzékeink 
hatásköre a meginérhetetlenségig ki
tágul. A leütött virágzó emberi fa 
múltak örömének, jövendők remé
nyének temetését kelti bennünk. A 
fa szeretettel teljes ápolóinak zoko
gásában a mindenségnek elpanaszolt 
panaszt halljuk; könyeikben a lelkek 
égető fájdalmával küzködő erőt lát
juk. És mindez szeretetet fakaszt 
valónkban, mely a vigaszt el nem 
fojtható sóhajban viszi a görgeteg
ben állva maradt ápolók szivébe. És 
ez a sóhaj csodás erővel van megáldva, 
mely mindent egységesít, mely a fáj
dalmat, a kárvallottak gyötrelmeit a 
szomszéd szivek szeretetével és en
nek révén a mindenséggel egyesíti 
s a kinzott lelkekben kicsiráztatja a 
sóhaj által odaröpitett balzsamos 
vigaszt, ki virágoz tatja az egységnek, 
a testvériségnek s az elkerülhetetle
nül közös sorsnak tudatát, mely 
ludat édenné varázsolja az életet s 
azután megtermeli a gyümölcsöt, a 
megnyugvást. Es e megnyugvás erőt 
ad az előrehaladáshoz, mely végcél
jában lelki, szellemi parányáink egye
süléséhez vezet.

Meghalt Milassin István, huszon
egyéves korában, telve öntudattal és 
szeretettel. Meghalt Milassin Ignác 
városi alszáinvevőnek, barátunknak I 
a fia. Sokan, nagyon sokan sietnek i 
vigaszaikkal a szülőkhöz, hogy mi
nél előbb érjen meg a vigasz gyű-1 
mölcse, a megnyugvás.

** *
A másik halott Milassin Miklós 

dr. ügyvéd. Telítve tehetséggel küzd te 
át az életet tiszteletet és szeretetet 
keltve. A sors, vagy a végzet úgy 
akarta, hogy e tehetség és szív 
fölött zsarnok legyen, s akkor ölje 
meg, mikor neki tetszik. Ma reggel, 
hat órakor elaltató örökre, de előbb ■ 
az élet szenvedései után a halál 
hírnökének, a sorvasztó betegségnek 
a gyötrelmeit is átszenvedtette vele.

A gyalád a következő gyászjelen
tést adta ki:

Milassin Jakab nyug. kir. járás- 
biró a saját és családja nevében is 
szomorodott szívvel jelenti, hogy 
szeretett fia dr. Milassin Miklós ügy
véd folyó évi ápril hó 5-én reggeli 
6 órakor élete 49-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. A megbol
dogultat gyászolják még fivérei: Mi
lassin József nejével és leányával, 
dr. Milassin Kálmán nejével és gyer
mekeikkel, Milassin Andor nejével'

és gyermekeikvel, nővére Beisner 
Lajosné szül. Milassin Irma férjével, 
sógornői üzv.Milassin Antalné fiával 
és özv. Milassin Sándorné leányával, 
úgy számos rokon és jó barát. Lelke 
üdvéért az engesztelő szent mise ál
dozat folyó évi ápril hó 6-án d e. 9 
órakor a szent Terézről nevezett 
főtemplomban fog az Urnák bemu- 
tattatni. Hűlt tetemei folyó évi 
április hó G-án d. u. 5 órakor fog
nak a gyászházból (I. kör Wesse
lényi utca 44. szám) a bajai sirkert- 
ben levő családi sírboltba az örök 
nyugalomnak átadatni. Szabadka, 
1905. évi április hó 5-én. Áldás és 
béke hamvaira ! *

* *A harmadik halott almási Aiitii- 
novil? Lajos, akinek a vagyon mel
lett sokaknak szeretete is osztályré
szül jutott. Haláláról a következő 
gyászjelentést adták ki:

Özv. almási Antunovits Lajosné 
szül. bajsai Vojnits Mária mély fáj
dalommal jelenti, hogy forrón sze
retett férje almási Antunovits Lajos 
földbirtokos, Szabadka városi érték
képviselő f. hó 4. napján déli 12 
órakor a haldoklók szentségeinek 
felvétele után életének 75., boldog 
házasságának 45. évében hosszas be
tegség után elhunyt. Halálát sirat
ják még: egyetlen gyermeke: Dezső, 
nejével Barasics Mariskával és Ervin, 
Melitta és József gyermekeikkel; fi
vére: almási Antunovits Máté nejé 
vei, unokaöcscsei: almási Antunovits 
József dr. nejével, almási Antunovits 
Andor nejével és almási Antunovits 
Simon és sógora: id. bajsai Vojnits 
Oltó. Lelke üdvéért az engesztelő 
szt. mise áldozat f. hó 6. napján d. 
e. fél 11 órakor a helyb. Szt. Te
réz egyházban fog az Urnák bemu- 
tattatni Hült tetemei pedig f. hó 
6. napján d. u. 4 órakor fognak az 
úgynevezett bajai temetőben levő 
családi sírboltban örök nyugalomra 
helyeztetni. Az örök világosság fé- 
nyeskedjék neki!

Forradalom Oroszországban.
Varsó, április 5.

Tegnap reggel egy ismeretlen em
ber behatolt a Braga külváros kór
házába és revolverrel rálőtt arra a 
rendőrtisztviselőre, aki ellen már
cius G-án az utcán merényletet kö
vettek el és megsebesülve a kór
házba szállították. A lövések a vállán 
érték a beteg rendőrt. Három más 
rendőrtisztviselőt, akik szintén a 
kórházban feküdtek, saját kérelmükre 
a katonai kórházba szállítottak át

Varsó, április 5.
A pétervári távirati ügynökség je

lenti, hogy a moszkvai egyetemi hall
gatókat értesítették, hogy az egye
temet bezárták, ők elvannak bocsátva 
és irományaikat átvehetik.

I’étervár, április 5.
A Busskoje Slovo arról értesül, 

hogy Pobjedonoscev, a szent szinó- 
dus prokurátora elbocsálási illetve 
állásától való fölmentési kérvényét 
nyújtotta be a cárnak, minthogy 
nincs megelégedve egyrészt a libe
rális uj irányzattal, másrészt ellenzi 
az egyházi reformokat is.

Pőtervár, április 5.
Jamolov földmivelésügyi miniszter 

almozditotta állásából Serbatov her- 
leget, a moszkvai mezőgazdasági 
ígyesület elnökét, mert az egyesület 
•eformokat követelt.

Pőtervár, április 5.
(Pétervári Távirati Ügynökség.) A 

dorpati kerület vidéki lakosságának 
mozgalma apadó félben van. A tu
lajdonosok egy része engedett a 
munkások követeléseinek. A kerü
leti biztosoknak a kormányzóval 
Tambovban folytatott tanácskozásán 
megfontolták a parasztmozgalom le
hetőségét. A kerületi biztosok ezután 
kerületeikbe mentek hogy értesülje
nek a parasztok hangulatáról és hogy 
utasítást adjanak a helyi hatóságok
nak a zavargások kitörése esetére.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós muzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Április 10. Hangverseny a József-f 'her
ceg szanaorium  javára.

Április 16. D. u. 3 órakor az izr. öns. 
és gyám. egy sülét közgyii’ése.

— Főispán! kinevezés. Bezerédy 
István főispán Tessény Dezső és 
Nádor Oszkár szigorló orvosokat a 
bajai közkórházhoz alorvosokká ne
vezte ki.

— Városi főtisztviselöiiik tanul
mány útja. Már mai számunkban 
hirt adtunk arról, hogy a városi 
magistiatus több tagja — Beze
rédy István főispán és dr. Biró 
Károly polgármesterrel az élükön a 
tanyai közigazgatási központok tanul
mányozása végett a szegedi tanyákra 
rándultak át. Ma reggel kocsikon 
indultak el és a szegedi tanyákon 
Rainer József főkapitány fogadta a 
vendégeket és ugyancsak ő adta meg 
a kért fölvilágositásokat is, bemutat
ván a tanulmányozóknak a tanyai 
központok minden nevezetességeit.

— Kitüntetett gazdatiszt. A
földmivelésügyi miniszter Vancsura 
Antal gazdatisztnek a 40 évi hü szol
gálatok jutalmazása céljából alapított 
diszérmet adományozta. Nevezett 
1H6L április hónapban lépett idb. 
Latinovits János uradalmába s azóta 
mint gazdatiszt tölti be hűséggel és 
ernyedetlenül hivatalát.

— Tauügyi kinevezés. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Mirossay 
Gábor oki. tanítót a bácsgyurgyevói 
állami elemi népiskolához rendes 
tanítóvá nevezte ki.

— A szabadkai izr. Öns. és 
Gyám. Egyesület f. évi április hó 
16-án délután 3 órakor az izr. Szent 
Egylet helyiségében rendes évi köz
gyűlését tart, a következő tárgyso
rozattal: Elnöki megnyitó. Titkári 
jelentés. Évi zárszámadások beter
jesztése. Esetleg indítványok. — Az 
alapszabályok _1. §-a értelmében a 
közgyűlésen szavazati joggal csak 
az a tag rendelkezhetik, aki tagsági 
díjjal nincs hátralékban.

— Anyakönyvi kinevezés. A
belügyminiszter Bács-Bodrogh me
gyéhez tartozó sztapári anyakönyvi 
kerületbe Ivenc János oki. jegyzőt 
anyakönyvvezető helyettessé nevez
te ki.

— Az olcsó burgonya bevált.
A földmivelésügyi minisztérium által 
közvetített olcsó burgonya első 
szállítmányáról mi is megírtuk a 
múlt napokban, hogy hasznavehe
tetlennek bizonyult. A tegnap érke
zett két és a ma érkezett egy 
waggonnyi szállítmányt ma megvizs
gálták a hatósági közegek és mind 
a három waggon egész tartalmát 
úgy fogyasztási mint pedig ültetési

célra teljesen alkalmasnak találták, 
így tehát mégis lesz jó és olcsó 
burgonya és már holnap reggel 
meg i- kezdik az újabb küldemény 
szétosztását a megrendelők közt 
azon sorrendben, amelyben a jelent
kezések történtek.

— Tüzeset. Ma délután '/22 óra 
tájban a II. körből tüzet jeleztek. A 
Ferenc-utcában Bleszits Márkné és 
Rógics Balázs tulajdonát képező két 
szomszédos házat elválasztó sertés 
ól gyulladt ki és a mellette levő 
szalmakazallal együtt ehamvadt. A 
tűzoltók gyorsan lokalizálták a két 
épületet veszélyeztető tüzet.

— Újabb lopás a teherpálya
udvaron. A vasúti teherpályaudvaron 
gyakori kocsibetörések egy újabb 
esetéről tett feljelentést a vasúti fő
nökség. Az elmúlt éjjel 3 és 4 óra 
közti időben eddig ismeretlen tette
sek feltörtek egy teherkocsii és négy 
csomag vászonszállitmányt loptak el. 
A rendőrség a tettesek kézrekeritése 
iránt sürgős intézkedéseket tett.

— Anyakönyvi hírek. Halottak: 
Sánta Margit 7 év, Vince Margit 1 
év, dr. Milassin Miklós 49 év, Antu
novits Lajos 76 év, Gieszinger Bol
dizsár 1 év, Petni Róza 2 év, Tik- 
vicki István 2 év, Vojnics P. Balázs 
2 év. Született 13, 5 fiú, 8 leány.

Gyilkosság a községházán.
— Saját tudósítónktól. —

A megyénkhez tartozó Bácsma- 
daras községben hétfőn délelőtt ha
lálos végű verekedést rendezett há
rom közismert egyén, akik vala- 
menyien valóságos rémeivé lettek a 
községnek, verekedő és kíméletet 
nem ismerő természetük révén.

A rémes verekedés részleteit a 
következőkben Írja le tudósítónk:

F. hó 3-án délelőtt fél 11 óra 
tájban a helybeli községház kapujá
ban Forcek Tamás földmives talál
kozott két régi haragosával Juhász 
Andrással és Bálint Ferenccel. A 
három ismert verekedő hajlamú egyén 
azonnal szóváltásba elegyedett, majd 
ütlegelni kezdték egymást, miköz
ben Forcek kést rántott elő és azzal 
Juhásznak oldalába szúrt.

A vér látására Juhász és Bálint 
felbőszülve köveket ragadtak fel és 
azokkal mértek hatalmas ütéseket a 
bicskázó fejére. Forcek támadói elől 
a községházba egy kamrába mene
kült, de azok utána rohantak és 
rátörték az elreteszelt ajtót. Forcek- 
nek most is sikerüli kisiklaniaakét vér
szomjas ember kezei közül és a• •
jegyzői hivatal felé szaladt. Üldözői 
épen a jegyző szobájának küszöbén 
érték utol és itt addig verték fejé
hez az éles kődarabokat, mig az 
életnek utolsó szikrája is kialudt 
benne.

Oly gyorsan és kegyetlenül történt 
a rémes haláltusa, hogy mire a 
községházában levő rendőrök észre
vették és a két verekedőt lehúzták 
Forcekről, az már összezúzott kopo
nyával holtan feküdt a földön.

A gyilkosokat a rendőrök azonnal 
letartóztatták. Juhásznak sebe, a 
melyet Forcek kése ejtett rajta, sú
lyos, de nem életveszélyes. Néhány 
év előtt Juhásznak az atyját is ha
sonló módon verték agyon.

A vizsgálat megejtése végett teg
nap dr. Németh Kálmán a bácsalmási 
járásbíróság vezetője, dr. Vali Dezső 
szabadkai törvényszéki és dr. Márton 
Géza bácsalmási községi orvos tár
saságában a helyszínére ment, hol 
a törvényszéki boncolást is megej
tették, mely minden kétséget kizáró
lag megállapította, hogy a halál oka



1905. április 6. BÁCSMEGYEI NAPLÓ. 3.

a fejbeverések folytán beállott ko
ponyarepedés és agyvérzés volt.

A két gvilkost a csendőrök még 
tegnap a bácsalmási járásbíróság 
fogházába szállították.

Felhívás előfizetésre.
A Bácsmegyei Napló 3. évfolya

mának második negyedére uj előfi
zetést nyitunk. A mi viszonyunk ol
vasóinkhoz annyira bensőséges, hogy 
nem kell bővebben kifejtenünk, mit 
nyújtunk és hogyan szolgáljuk mind
azon helyzetekben, melyben egy mo
dern újságnak közönsége igényeit 
kell kielégítenie. Kp olyan állandó 
tűzzel és frissességgel állunk ama 
cél szolgálatában mindig, mint ami
lyen állandó és naponként megujulók 
azon kapcsok, melyek lapunkat meg
kedveltették ennek a nagy és intel
ligens városnak kényes és romlatlan 
ízlésű közönségével.

A sajtó tizparancsolatjának egyet
len egy parancsolatban lehet formát 
adni: Újságíró, láss mindent és mond 
el azt úgy, ahogy te látod azt.

Törekszünk mindenről hírrel szol
gálni s amit tudunk úgy mondjuk 
el, — hogy alakjával s tartalmával 
minden müveit ember azonosíthassa 
magát.

Ezért szereti a Bácsmegyei Naplót 
olvasóközönsége s mi e szeretetet 
az újság tökéletesítésével, változa
tossá és elevenné tételével viszo
nozzuk.

Az uj negyedévre, mely egy nagy 
küzdelemnek is jelenti kezdetét, hív
juk fel olvasóink figyelmét s kérjük 
előfizetéseik megújítását.

A Bácsmegyei Napló a magyarság 
és megalkuvást nem ismerő demo
kratikus szabadelvüség bajnoka ma
rad továbbra is.

SZÍNHÁZ.
Heti műsor.

Csütörtökön: .János vitéz (Gertaki 
második jutalomjátéka).

Pénteken: Lotti ezredesei, énekes 
bohózat.

Szombaton : Casanova, eredeti ope
retté.

Vasárnap délután: ücskay briga- 
déros, este: A csikós, népszínmű.

G e rla k i j  u ta lom ] átékának  
megismétlése.

— A kiszorult publikum. —

Olyasmi történt ma színházunknál, 
amelyhez hasonló még Magyarország 
egyetlen vidéki színpadán sem for
dult elő.

Gerlaki Herminnek mára hirdetett 
és tulajdonképen határozottan csak 
tegnap este publikált jutalomjátéka 
valóságos iinneplési lázba ejtette vá
rosunk egész színházlátogató közön
ségét. A szivéhez nőtt művésznőt, 
aki néhány nap múlva végleg meg
válik diadalmas sikereinek színhelyé
től, még egyszer látni, üdvözölni 
akarja és ezért valóságos ostrom- 
állapotba jutott ma a színház.

Már a délelőtti órákban egyetlen 
páholy sem, kora délután | edig be
lépő-jegy egyáltalán nem volt kap
ható. A közönség pedig egyre tódult 
a pénztárhoz és követelőzni kezdett. 
Este felé már veszedelmes mérveket 
kezdett ölteni a kiszorultak nagy 
számának viselkedése, zúgolódva 
méltatlankodtak, hogy minek hirdet
ték a jutalomjátékot, ha nem lehet 
bejutni a színházba.

Olyanok is akadtak, akik támadó
lag kezdtek fellépni és már be is 
zúzták a pénztár ablakát, mikor ki

jelentette az igazgató, hogy a közön
ség óhaja folytán a holnapi színházi 
estét is Gerlakinak, az ünnepelt 
primadonnának engedi át.

S igy bekövetkezik Szabadkán az 
a szinte hihetetlennek tetsző színházi 
esemény, hogy é, en az idén, amikor 
már sokkal nagyobb színházunk néző 
terének befogadási képessége, mint 
az előző években volt, két este egy
másután más és más közönség fogja 
ünnepelni dédelgetett kedvencét.

Ez a színházi esemény kétségtele
nül beigazolja, hogy milyen hatal
mas szinpártoló közönsége van Sza
badkának, mely a kifejlett művészi 
ízlésének megfelelő előadó művésze
tért lelkesedni és azt határtalan 
méi lékben pártolni is tudja.

Doktor ur. A fővárosi fiatalabb 
irói nemzedék nagytehetségü tag
jának Molnár Eerencznek qagysikerü 
vigjátéka mulattatta tegnap a kis 
számú, de hálás közönséget. Érde
kessé és értékessé tette a tegnapi 
színházi estét ama körülmény, hogy 
Könyves Jenő, társulatunk kiváló 
drámai művésze alakította színpa
dunkon első ízben a címszerepet. 
Könyves tehetségének sokoldalúságát 
már ismerjük és a müértő közöns 'g 
jóizlésére vall, hogy szinte nélkülöz
hetetlennek tartják Könyvest szín
padunkon, mert mikor is volt és 
vájjon mikor lesz olyan borvivant 
színészünk mint Könyves. A beter
jesztett társulati névsorból pedig még 
mindig hiányzik (a többi közt) a 
bonvivant neve. Különben a tegnapi 
előadás minden tekintetben minta
szerű volt, amiben Könyvesen és 
Bátkayn kívül Szabados Gizinek, 
Simon Mariskának, Mihályfi Juliská 
nak, Falusinak, Vitéznek is nagy ( 
részük volt.

Kutky Janka a Király színház
ban. Színtársulatunk fiatal koloratur 
énekesnője, aki Pesti társulatánál 
kezdte meg a múlt nyáron pályáját, 
a fővárosi Király színháztól kapott 
igen előnyös szerződési ajánlatot. A 
szabadkai közönség is bizonyára 
őszinte örömmel veszi tudomásul a 
fiatal énekesnő gyors haladását, aki
nek szép hangja és énektudása a z ! 
előkelő fővárosi színpadon bizonyára 
jobban fog érvényesülni, mint ná
lunk. Pedig úgy értesülünk, még pe
dig igen hiteles forrásból, hogy a 
Kuthy szerepkörére szerződtetett Solti 
Vilma Szabadkára csak azért jön, 
hogy a világot jelentő deszkáktól 
nálunk vehessen búcsút.

Innen onnan.
Egy angol ur, J. H. Burn, eszten

dők óta gyűjti a furcsa gyermek
válaszokat. Most gyűjteménye egy 
részéi ki is adta könyvalakban. Ebből 
a könyvből valók ezek az apróságok.

A kis Polly, hogy hároméves öcsi
kéjét, Ralphot szórakoztassa, min
denféle állatokat rajzol ceruzával.

— Nézd ezt a kutyát! — szól 
büszkén. . . Látod ezt a fejemből 
rajzoltam!

— Nem is igaz, — duzzog a kis 
Ralph — a ceruzából jött a kutya. 
En láttam. Ebben a ceruzában bor
zasztó sok kutya van. De hogy ke
rültek oda be ?

* *♦
Barna Izsó népszínházi karmester 

a napokban Debrecenben járt. Az 
utcán sétálgatva egy cívissel kezdett 
beszélgetni.

— Aztán hát mennyiből él meg 
az ur? — kérdi többek közt a cívis.

— Havonkii.t háromszáz koro
nából.

— Aztán mi az ur ?

— Karmester vagyok.
— Mi a csoda az?
— Volt már a színházban? Hát 

látta a muzsikusokat? Akkor azt is 
látta hogy az egyik, aki egy széken 
ül, kis pálcikával integet hol az 
egyiknek, hol a másiknak, — ma
gyarázta Barna.

— Ahán, értem már. No, három
száz korona elég azé a kis levegő 
kavarásért, — mondá a cívis.

+ **
Az orvos rászól a négyesztendős 

Gilfcertre:
— Nyújtsd ki a nyelved!
A kicsike kidugja a nyelve hegyit.
— Tovább, tovább! Nyújtsd ki 

egészen!
Gilbert sírva fakad.
— Nem tudom, doktor bácsi! oda 

van neve.
* *

Egy jóhuinoru fővárosi úriembert 
keresztapának hivott a napokban 
Szabadkára egy itteni barátja, aki
nek hatvanesztendős korában jutott 
eszébe, hogy nőül vegyen egy húsz
éves kisasszonyt. A bankdirektor 
kénytelen-kelletlen elvállalta a ke
resztapaságot, leutazott Szabadkára, 
ahol a boldog apa áradozó örömmel 
mutogatta neki az uj honpolgárt:

— Ugy-e szép fin?
— Szép! — hagyta rá a pesti 

vendég. ;
— És mond csak, kihez hasonlít?
A kényszeredett kereszt-apa ko

moly ártatlansággal ezt felelte:
— Nem tudom . . . Nem vagyok 

ismerős Szabadkán.

Nagy izgatottságban tartja Török- 
Szentmiklós lakosait egy elveteme
dett ember brutális merénylete, 
melynek egy gyermek élete esett 
áldozatul. M

A múlt héten Dz Ferencz kertész 
nyitott kertjébe betévedt a kis hét 
éves Veres Pál, akinek feltűnt a 
még az az ősszel rónába rakott 
zöldség szép friss hajtása. A kis fiú 
kihúzott két száll zöldséget, hogy 
haza vigye megmutatni az anyjának. 
Dz észrevette, hogy a kis fiú zöld
séget húzott ki s emiatt oly éktelen 
haragra lobbant, hogy előbb alapo
san elverte a gyermeket, azután 
pedig lábánál fogva felakasztotta 
egy fára.

A gyermek sírása és jajveszék- 
lése felkeltette a környékén dolgozó 
munkások figyelmét, akik aztán le
vágták a kötélről a kis Veres Pált, 
akinek már akkor orrán és száján 
ömlött ki a vér.

A megkínzott gyermeket haza
vitték a szüleihez, ahol orvosi ápo
lás alá vették, de hiába, a kis 
gyermek másnap mégha t.

A törvényszéki boncolás kétség
telenül megállapította, hogy a kis fiú 
Oz Ferenc merényletének esett ál
dozatul.

Mikor ezt a nép megtudta, össze
gyülekezett Öz Ferenc háza előtt, 
ahol már akkor a csendőrök őriz
ték a gyilkost s be akartak rontani 
a házba, hogy agyonverjék az elve
temedett emberi.

A csendőröknek csak nagynehe- 
zen lehetett az elkeseredett népet 
széjjel oszlatni s a gyilkost azután 
kellő fedezet mellett beszállították a 
szolnoki törvényszékhez.

TÁVIR ATO K
Á ltalános sztrá jk  Szegeden.

Szeged, április ő. A rendőrfőka
pitány feloszlatta az egy hete sztráj
koló kendergyári munkások sztrájk
tanyáját. Ezért ma reggel kitört Sze 
geden az általános sztrájk. A főka
pitány kijelentette, hogy törvényesen 
járt el. A kendergyár nem egyez
kedik, a munkakönyveket visszaadja 
a munkásoknak, a sztrájk megszűnt
nek tekinthető, tehát sztrájktanyára 
sincs szükség. — Révész szocialista 
Lázár polgármester előtt a főkapi- 
lánzt megsértette, mire a polgármes
ter Révészt kiutasította. A szocialis
ták, kik napokon át készülődtek az 
általános sztrájkra, a polgármester 
e cselekedetére tegnap késő este ki
mondták az általános sztrájkot. Ma 
reggel 6 órakor az összes szakma
beli munkások a Csikós-féle ven
déglő előtt tömörültek. — hol több 
ezren énekelték a Marseillaiset. — Az 
építkezéseknél a gyárakban, nyom
dákban és műhelyekben szünetel 
a munka. Rendzavarás nem tör
tént. A szerkesztők felkérték a szo- 
ciálista vezetőséget, hogy a lapok a 
választásra való tekintettel megjelen
hessenek. Katonaságot tartanak kész
letben.

A pápa az osztrák főpapok
nál.

Bécs, április 5. A Vaterland a pá
pának az osztrák főpapsághoz a Los 
von Rom-mozgalom ügyében intézett 
levelét közli. Levelében sajnálja a 
pápa a mozgalmat, különösen a diák
ság minapi nyilvános kitérését. A 
pápa felszólítja a püspököt, hogy 
lelkesedéssel harcoljanak és azt re
méli. hogy a vallás köréből távol 
tartják az irigységet és a szakadást, 
valamint annak minden okát.

Nagy földrengés.
Budapest, április 5. Kalkuttából 

táviratozzák: Tegnap reggel Közép- 
Indiában rendkívül erős földrengés 
volt, mely három percig tartott. Az 
első lökést még tiz heves lökés 
követte. A földrengés óriási pusztí
tást vitt véghez, nagyon sok ember
élet is áldozatul esett. Laboréban 
több ház romba dőlt, köztük a 
katholikus templom is romokban 
hever. Igen sokan vesztették életüket 
a lakosság közül.

KÖZGAZDASÁG.
Ej gyártelep Kulán. Hungária 

faipari cikkek gyára cim alatt Kulán 
uj gyártelepet létesítenek. A gyár 
üzemkörébe tartozik: dugaszgyártás 
és esztergályos munkák, szobrász 
munkák A faanyagot a gyár Erdély
ből és beljei erdőségből szereznék 
be. Remélik, hogy a gyárat az állam 
is segélyezné. Kibocsátanak ¥00 drb, 
2 000 koronás névértékű részvényt. 
A részvénytőkéhez számítandó volna 
még 30.000 korosa kamatmentes 
államkölcsön. Elsőbbségi költségek 
kibocsátva nem lesznek. A részvé
nyek aláiráéának 
30-dika.

zárideje április
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A bácsinegyei komlólerinelés j tam kiaknázatlanul. Az egyszerű 
fellendülését a kővetkező adatok jószágfelügyelőből báró llohenliausen K IS H IR D E T É S E K . I L A K Á S  H IR D ETŐ .
bizonyítják: Bácsmegyében a komló- 
terme lést néhány év előtt csupán 8 
községben 54 holdn.i területen űz
ték, 1904. évben 40 községben 600 
holdnyi területen foglalkoztak ezzel 
a fontos és igen jövedelmező gazda
sági ággal. Az ország egész komló - 
termelésének a fele Bácsmegyére 
esik, ahol holdanként 510—80') klgr. 
termett. Az árut 340 koronától 410 
kor. árban értékesítették. A bácskai 
komlótermés nyers értéke tehát kö
rülbelül félmillió korona. A mi hatá-
runkban istöbbgazda próbálkozik már sajnos, hamar elhervadtak. De elég 
a komlótermeléssel. j abból ennyi! Megértheti, hogy semmi-

| képen sein kívánkozom a rendőrség 
jóakarata után akkor, mikor ön 
tettemnek gyümölcseit élvezi.

— Kérem, távozzék most, szólalt 
meg Wittgensteinné, miközben düly- 
fösen fölállt, sokáig hallgattam arcát 
lan beszédét. Én nem ismerem önt, 
homályos beszédéből egyetlen szót 
sem értek. Rám nézve nagyon mind 
egy, hogy a szegényház lakójának 
gyilkosa a rendőrség kezébe kerül-e; 
nem bizonyítható be, hogy össze
köttetésben voltam vele.

Wehlert gúnyosan mosolyogva állt 
fül s közelebb lépett a nőhöz.

— Ezeket a szavakat vártam, mert 
hiszen jól ismerem önt. Csakhogy 
nekem fegyverem van ön ellen, 
amelynek veszedelmes voltát nem 
fogja kicsinyelni. Ez egy közlemény, 
amely nagy meglepetést fog okozni.

R EG ÉN Y  CSARNOK.

f
Es édeskésen mosolyogva gurította 

a karosszéket a ház úrnője elé.
Wittgensteinné akaratlanul enge

delmeskedett ezen barátságtalan ide
gen akaratának. A rossz lelkiismeret 
furdalta; múltjában nagyon sok volt 
a fekete pont; érezte, hogy ez az 
ember nem mond üres fenyegetődzést, 
hanem komoly dolgokat beszél.

Wehlert szemközt vele ült le.
— Mikor még M-ben lakott, szólt 

hanyagul játszva székének nagy 
rojtjaival, nem volt olyan jó dolga,' Biztosan tudom, hogy ez majd al- 
mint most. — Lakásának berende- kalmazkodóbbá teszi.
zése persze semmi kívánni valót 
sem hagyott hátra; de mégis van 
külömbség a hajdan és a most kö
zött. M-ben minden látszat volt, 
művésziesen fölépített kártyavár; 
valami kis váratlan fuvallat-, s mind 
az a fény, pompa, mely Sternfeldnét 
Övezte, rombadől. Itt másképen van; 
biztos gazdagság övezi, nem kell 
már váltóktól félnie, melyeket eset
leg nem fizethet ki, nyugalomban, 
kényelemben él. A szegényház lakója 
ellen elkövetett gyilkos merénylet 
mégis csak meghozta a maga gyü
mölcsét.

Wittgensteinné felugrott a székről. 
Wehlert szőke parókája már nem 
ámította.

— Hogyan, ön az? kiálltott föl, 
s hangja elárulta, hony ez a néhány 
szó is csak erőltetve tört elő melléből.

— Csodálkozik? kérdé Vehlert 
gúnyosan; ön valószínűleg elveszett
nek gondolt, vagy azt hitte, hogy 
valamely ik fegy házban élem napjaimat.

— Mit kíván tőlem ?
— Ezt egyetlen szóval el nem 

mondhatom, bárónő. Húsz évvel 
ezelőtt igazán nyomorult összeggel 
fizetett olyan szolgálatért, amely ön
nek százezreket jövedelmezett. Akkor 
szüskégben voltam, s egyelőre a kicsi
ség is kisegített, pedig a dolog rám 
nézve veszedelmesen végződhetett 
volna, mert a rendőrség nagyon a 
nyomomban volt.

— Még most is a nyomában van, 
szólt Wittgensteinné visszanyerve 
hidegvérét és átnyújtotta Wehlert- 
nek az újságot. Ez megvetőleg uta
sította vissza.

— Ha azt hiszi, hogy újdonságot 
mond, akkor csalódik. Épen ezen 
felhívás folytán látogattam meg önt; 
másképen alkalmasabb időt keres
tem volna.

— A dologra! Mit kiván? kérdé 
AVittgensteinné komoran.

Wehlert nyugodtan nézte áldozatát.
— Amint tehát ön is tudja, a 

rendőrség kivetette rám a hálóját. 
A felhívásból megtudhatta azt is, 
hogy az eltűnt húsz évet nem hagy-

lett; ez az nr később más hangza
tos nevet öltött, ma pedig Wehlert 
urnák hívnak. Hogy az ismertetőjelek 
értéktelenek, azt ön előtt is bebizo
nyítottam, mert hiszen ön, akihez 
oly közel álltam, szintén nem ismert 
meg.

Willgensteinné elpirult s liltako- 
zólag intett kezével.

— Szép napok voltak, folytatta 
Wehlert mosolyogva; és sokszor 
élvezettel emlékezem vissza azokra 
az időkre, a szerelmi esküvésekre . . .

(Folyt, köv.)

Felelős sserkesztő: 
D U G O V I C H  I M R E .  

Laptulajdonosok : A Z A L i P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám: 62.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A vagyonbukott Löw Zsigmond 

csődtömegéhez tartozó, a csődleltárba 
17—135 tételszámok alatt felvett és 
2084 koronára becsült rövid- és no- 
rinbergi áruk és bolti berendezéseknek 
a csődválasztmánynak mai napon 
tartott ülésében hozott határozata 
folytán versenyajánlat utján való 
értékesítése elrendeltetvén, felhivat
nak venni szándékozók, hogy írásbeli, 
zárt ajánlataikat f. é. április hó 
11-ének délutáni 5 órájáig a becs- 
érték lü°í0-ának azaz 208 kor. 40 
lillérnek, mint bánatpénznek csatolása 
mellett dr. Szilasi Fülöp ügyvéd 
csődtömeggondnokhoz adják be.

A csődválasztmány a beérkezett 
ajánlatok felett a határidő eltelte 
után nyomban fog határozni és fent 
tartja magának a jogot a legkedvezőbb 
ajánlatot is visszautasítani.

A csődválasztmány kijelenti, hogy 
a csődtömeggondnok a leltározott 
áruk minősége és mennyisége tekin
tetében szavatosságot nem vállal.

Vevő tartozik a csődtömeghez 
tartozó árukat és bolti berendezéseket 
3 nap alatt átvenni és az átvétel 
megkezdése előtt a vételárat bánat
pénze különbeni elvesztésének terhe 
alatt a csődtömeggondnok kezeihez 
készpénzben lefizetni. A vétel utáni 
százalékos illetéket vevő tartozik 
viselni.

Az áruraktár és boltberendezés 
naponta délután 3 - 5  óra között 
Szilasi Fülöp tömeggondnok utján 
megtekinthető.

Kelt Szabadkán, 1905. évi április 
4-én.

Dr. Vécney Emil,
csódyálasztminjiebiölu

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán

Minden szó 3  f i l l é r  Vastag,betllkböl ©  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l©

A II í í Lr Víí 1*1 II 111 Könyv-,papír-, zenemű- i i l l  l Ili I I I  I • kereskedés és kölcsön* 
könyvtár van Szabadkán a gym nasium m al 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának havi 30 kr. a dija. C igare 'ta  papír 
100 d rb -os dobozokban csak 9 kr., legli- 
i ornabb csak 11 kr. Használt könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
köny ek, képes könyvek, imakönyvek stb. 
Bámulatos olcsón lek t venni az Antivárim- 
ban Szabadkán.

Bednácz Károly

Raktár kiárusítás ^ “ „4™
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gyer
mek ruha, nói ing stb. VI D eák-utca Dr 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó*

kertészeté-
____________________ ben, a vá
rosligetté, szemben, nagyobb mennyi
ségű magastörzsü rózsafa kerül el
adásra. Megrendelést elfogad a kert 
kezelösége.

j h a r /Ú U  ^zv. H am burger 
Jlllkdö Idllv/jdN . Mária okleveles 

szülésznő lakását Petöfi-utcza (csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

I

Helybeli Ügynökök
lett felvétetnek

fix fizetés és 
j utalék inéi -

Egy Ifi éves liu Amerikába való 
utazása alkalm á

ra egy meglett korú férfi vagy női u titársat 
keres. — Cim a kiadóhivatalban.

Felolvasó (titkár), ki a ném et és m a
gyar nyelvben tökéletes, a l

kalmazást nyer. Cim a kiadóhivatalban.

SzölöVesszö!
A világhírű

I) E L A W A R E
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

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

vessző és
Hzölőoltvány-eladáM!

Cim:

Szíjgyártó Nagy Mihály,
Felső-Segesd.

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

Árverési hirdetmény.
Alulírott zárgondnok ezennel köz

hírré teszem, hogy a néhai Ambrus 
János hagyatékához tartozó VJI. kör 
205. sz. lakház fele része, 7*/2 kapa 
buckái szőlő és 4 kapa szegedi szőlőt 
1905. gazdasági évre, a legtöbbet 
ígérőnek dr. Janiga János ügyvéd 
irodájában f. évi április hó 11-én 
d. e. 10 órakor haszonbérbe fogom 
adni.

Tisztelettel
Kulits Károly

zárgondnok.

P a l l o s o n
egy szép kényelmes

e lad ó

5 0 HU. Egy fül. 
lukás hirdetés! 50

A Katona-utcában

egy több szobából állő
la k á s

«gy, esetleg W  úri családnak

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kiadó la k h á z !
I. kör, Árpád-utca 151. sz. utcai 
lakház több évre is, május l-ére 
kiadó. Áll: 3 nagyobb es I kis 
szoba, előszoba, éléskamra, 
konyha, mosókonyha, pines és 
esővizes kutból. Értekezhetni az 
előtte álló házban Rekvényi 

Lajos urnái.

Ú ri la k á s
k i a d ó  m á j  hm 1 - e r

4 szobás fürdőszoba, vjllanybeveze 
lés és hozzátartozó mellékhelyisé

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

K ü l ö n f é l e

b ú to ro k
a Tompa utcában

e l a d ó k
f

Értesítést a d :
S c h e f f e r  Z s ig m o n d ,

Magyar-utca 105. sz.

Eladó házhelyek.
A párhuzamos utón, a pályaudvar

ral szemben, a volt kaszinó-kert 
mellett eladó szabad kézből egész
ben vagy három részben egy 1130 
négyszögölnyi terület,

Tudakozódhatni

loVag jNachodsKy Emanuel
alezredesnél.

„ B A R Á T - I T A L “
gyom orlikőr készítményem a leg k i
tűnőbb étvágyat hozó gyomortisztitó, 
az emésztést elősegíti, igen jó izü  és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Régi gyomorbaj, 
székrekedés ellen csakis ez segít.

Egy üveg 15, 25, 40 és 80 kr.
K apható a készítőnél levélbeli meg

rendelésre postán. — Cim :
WBT" Zenke Zoltán, Szeged ~3M
Kereskedők iámét árusításra nagy 
engedményt kapnak — Utazó és 

helyi figj nökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán : Sugár Manó, 
Rukavina Nándor, Nojcsek Géza 
fűszer üzletében. Bács-Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fogy.

szövetkezet.




