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Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

negyed évre 3 kor. MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyany-utcza 5. sz.

k t a . f i

Az általános sztrájk.
A szocializmust elítélni a maga 

teljességében senkinek sincs ina 
már eszében. Ez az általános 
haladás letagadhatatlan ismérve. 
De minél jobban hódit a szoci
alizmus lényegét képező eszme, 
annál inkább kell vigyázni a 
pártszervezeteknek, hogy olyan 
cselekményekre ne ragadtassák 
magukat, melyek tanaikkal hom
lokegyenest ellenkezésben van
nak. Pedig a legújabb időkben 
megállapíthatjuk, hogy egyes 
mozgalmaik a szociáldemokrácia 
lényeges tanaival ellenkezésbe 
kerültek;

A szociáldemokrácia példáid 
a munkaszabadság feltétlen hir
detője. És ez helyes a mi né
zetünk szerint is. De mit ta
pasztalunk az újabb időkben? 
Azt, iiogy a munkaszabadságnak 
ezen elvét a szociáldemokrácia 
nem respektálja.

Megtörténik például, hogy 
valamely munkaadó nem helyi 
m unkást alkalmaz. Erre kitör 
az általános sztrájk. Kitör pedig 
azért, hogy annak az idején 
m unkásnak a megélhetését abban 
a városban lehetetlenné tegye.

amikor azt csak azért kezdik 
meg, mert a munkaadó idegen 
munkást alkalmazott.

Ez, ismételjük, a szociálde
mokrácia elveinek leghatározot 
tabb megtagadása, amivel csak 
azt érik el, hogy a nagy tár
sadat inban idegenkedést kel 
tenek nemcsak a bérharcok ellen, 
hanem általánoságban még a 
szocializmus ellen is. Pedig erre 
nagyon kellene vigyázni a párt 
vezetőségének.

Vigyázni kellene az elvekért 
önmagukért első sorban, de vi
gyázni kellene még különösen 
a bérharcok érdekében. A b ér
harcok jogosultságát már a ha
tóságok is elismerik, ha jogos 
az alap. A hatóságok úgyszól
ván már mindenütt kötelesség
nek ismerik a közvetítést a inun-

gratulációkat. Egyébként pedig las
san gyülekeznek a honatyák.

Hellebronth Géza: Szegény embe
rek pénzét ilyen gazságokra dobál-X-* W V

Hakovszky István elnökölt ezúttal i ják! (Nagy zaj.)
Eötvös Károly: Percei ezt a föl

emelt nyugdijat február 1 -vei már
először.

A kormány tagjai közül jelen van 
nak Tisza István gróf és Lukács 
László.

A jegyzőkönyvet olvassák fel.
Tisza István grót megjegyzi, hogy 

a jegyzőkönyben az áll, hogy ma 
Eötvös indítványát tárgyalják. Ez j és az ország bizalmára érdemes

felvette.
Farkasházy Zsigmond: Drága zseb 

kendő!
Eötvös Károly: Óhajtandó, hogy 

az a kormány minél előbb távozzék

hiba, mert nem tárgyalják, csak 
megokolják. Kéri kiigazítását

A Ház ilyen értelemben hitelesíti 
a jegyzőkönyvet. Szederkényi Nán
dor, Holló Lajos, Günther Antal

férfiaknak adják át helyüket. Kéri 
indítványának napirendre tűzését.

Elnök szünetet rendel, utána Tisza 
István gróf beszélt.

Tisza István gróf nem találja
bíráló bizottsági elnökök működisök indokoltnak, hogy az indítvány ér-
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Batthyány Tivadar gróf a felirati
deméről nyilatkozzék, még pedig 
a választások eredményén támadt

bizottság előadója bemutatja a fel-1 Helyzetnél fogva, de azért némi 
irati javaslatot. (Helyeslés balon) kéri megjegyzést kell tennie. Eötvös azt
I  •  r  #  z  r  r  .  z  9  9  -  *
l e i  x -x  «  •  z  .  x -X  •  -  «■» *  -X  B Z-X z x  » »  B  a  X  a * x  B •  /  1  * * .  1 * .  .  1 9  4 X  «kinyoinását és szétosztását.

Felkiáltások balról: Felolvasni!
Elnök: A javaslatot felolvastatom.
Batthyány Tivadar gróf előadó fel

olvassa.--------------  , I -------- j-, --oj -  ...................
kasok és munkaadók közölt. Ha A felirat ezen megszólítást hasz-i miniszter távozott, ehelejtette a lé- 
azonban a sztrájkokat oly in i nálja: Felséges Apostoli Király! tHe péseket megtenni, hogy nyugdijába
dokkal szervezik, mini aminöre * baloldalon.). a kfizUi^ényhaiósági szolgálatban

1 Elöljárójában a válság históriáját töltött időt beszámítsák. (Nagy zaj 
mondja el november 18-tól.

Ami a koalíció programmot illeti, 
akarja a választási jog kiterjesztését 
széles alapon; a gazdasági külön
válást kellő előkészület mellett, a 
katonai kérdésekben a nemzeti jo

kérdi, mit keres itt a kormány? A 
kormány azonnal a választások 
eredménye után beadta lemondását.

A mi Perczel nyugdiját illeti, azt 
mondja, hogy a mikor mint belügv-

rámutattunk, ne csodálkozzék a 
szociáldemokrácia, ha a ható
ság az elvtagadás megállapítása 
után bizalmatlankodni kezd és 
nemcsak hogy lemond a köz 
vetítő szerepéről, hanem rep- 
resszáliákhoz nyúl.

Ebben azután az lenne a

\  U  J  -  J

'a  baloldalon.) Ha megtette volna, 
már akkor beszámították volna neki 
ezeket az éveket (Nagy zaj és tilta
kozás a baloldalon). Most fordult 
Perczel ilyen kérelemmé! a kormány
hoz, a minisztertanács méltányolta

goknak a jelvényekben és nyelvben ezt és a felség jóváhagyta. (Nagy

Ez ellenkezik nem csak a munka- i legnagyobb baj, hogy konszoli-_ - . ■ » * a
szabadság igazságos elvével, de 
ellenkezik egy másik szocial- 
demökratikus elvvel a nemzet 
köziséggel, va';v hogy másképen 
nevezzük, a világpolgársággal. 
De eltekintve ezen ellenkezéstől 
bizonyos embertelenség is nyi
latkozik meg benne, ami a 
szociáldemokráciává! összefér
hetetlen.

Ha az idegen munkást azért 
fogadnák föl a munkaadók, mert 
az a helyi munkadijaknál ol
csóbban dolgozik, akkor, te 
kintve a pártszervezkedés kö
vetelményeit, a pártélet leltéte
leit, megtudnánk okolni az ide
gen munkás alkalmazása miatt 
kitört akár veszélyes, akár álta 
lános bérharcot, de nem tudjuk 
a bérharcot indokolni akkor

dálásának békésen megindult 
menete megakad, amire nincs 
szüksége se a hatóságoknak, se 
a társadalomnak, de legkevésbbé 
van szüksége, legalább mi úgy 
hisszük, a szociáldemokráciának.

Bizony ezeket az igazságokat 
figyelembe vehetnék most, mi
kor az általános sztrájk eszméjét 
kezdik mindenfelé pengetni.

való kidomboritását.
Elnök: A feliratot kinyomatják és

szétosztják. A napirendre tűzés iránt 
a Ház kés'bb határoz.

I zaj a baloldalon). Es hogy kérelme 
teljesült, ebben semmi rendkívüli 
nincs. Az idevonatkozó szabályok 
jóakaró és méltányos alkalmazása

A napirend, második tárgyára, i történt csupán. (Nagy zaj a balol- 
Eötvös Károly iditványának megoko í dalon. Az elnök hiába csenget). Ezt

IX

ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselőház ülése.

— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  —
Budapest, 1905. április 13.

lására került a sor.
Eötvös Károly mindjárt elöljáró 

jában kijelenti, hogy rövid lesz, mert 
hisz indítványát a november 18-án 
valamint december 13-án elkövetett 
cselekmények kárhoztatása és elíté
lése iránt Írásban elég bőven rótta 
meg. A fő az, hogy megállapítsuk 
van-e válság és milyen mértékű. A 
többségnek joga van ítélkezni és 
igy a mostani többség is itélkezhe- 
tik, mondván, hogy a bukott többség 
vak volt, bolond volt. (Helyeslés a 
baloldalon.) Azt kérdi, minek ül itt 
ez a kormány, mit keresnek ezek a 
férliak is? Nekik itt már helyük 
nincs, mert a nemzet bizalma nem 
tartja őket itt. Kérdi Tiszát, igaz-e, 
hogy Perczel nyugdiját november

Az elsők között, a kik a Házban 
megjelentek Eötvös Károly volt.
Egyébként is az ő napja van ma, 
minthogy megokolja inditványát.Justh 18-ikával 80 >0 koronáról lo.BOO ko-
Gyula elnök is itt van már és fo- rónára emelték fel? (Nagy zaj a 
gadja tegnapi nevenapjából kidukáló baloldalon.)

Ver»ei»yáru Üzlet. Szttlmdka, Papucs-piac. 
Sztoj k ov 1 cs-féle festék Üzlet mellett.

Iá K bevilsiirlásniU életnagyságu Ingyen fénykép

A V e rs e n y á r !!  üzletnek
megérkezett a tavaszi szezonra vásá
rolt alkalmi vételei, ami olcsóságuknál 
fogva bám ulat ha ejti a vásárló közön
séget. amiről mindenki mezgyőződhet, 
aki szükségletét ily bámulatos olcsón 
óhajtja beszerezni. Férfi, női és gyer
mek cipőkben, kai pókban, nyak
kendőkben, harisnyákban. Női, férfi 
és fiú fehérnem űkben, fiú és leány 
ru h ák b an , mindennemű keztyükben, 
nap és eső ernyőkben, sé tá i á lcákban  
o o o éa sok-sok más cikkekben o o o

fölemelt fővel állíthatja. Méltányos 
alkalmazása a szabályoknak történt 
(Nagy zaj.)

Felkiáltások balról: Judást jutal
maztok: (Nagy zaj). Ez gyalázat! Ezt 
nem bírjuk! (Nagy zaj).

Elnök az ülést a lárma miatt fel
függeszti. Szünet után.

Tisza István: A mi történt az 
méltányos volt és ez egy arra é r
demes férfiút ért. (Nagy zaj a bal 
ol dalon).

Elnök: Felteszi a kérdést, hogy 
elfogadja-e a Ház Eötvös iditványá
nak napirendre tűzését.

A Ház többsége elfogadja és az 
indítványt tárgyalásra a holnapi ülés 
napirendjére tűzi ki.

Ezzel az ülés fél l-kor véget ért.

Verse yárn üzlet Szabadka, Papucs-piac, 
SztojkovicH-féle festék üzlet mellett. ... .......

Figyelem
------------  Telefon : Gclger, 202. szám. ------------
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B A J A  és V ID É K E .
Rovatszerkesztő: Fodor Károly.

Fonák helyzet.
Raja, április 13.

Van Baja város tőszomszédságá
ban egy község, Szerelnie, amely 
falu olyan fura állapotok között 
leledzik, aminőben talán széles Ma
gyarországon egyetlen falu sincsen.

Szerelnie község Bács megye falvai 
között épült és — Pest-megyéhez 
tartozik; jóllehet másképen nem 
juthat Pest-megye területére, csupán 
a bács-megyei Baja városon keresz
tül. Hogy ennek a .szerencsétlen 
falunak micsoda fejebubjára állított 
közigazgatási viszonyai vannak, azt 
ime itt elmondjuk:

Szeremle község szolgabirósága az 
egy napi járóföldön levő Kiskőrösön 
van, pénzügyigazgatósága Budán, — 
képviselő-választói központja Duna- 
keczelen, járásbírósága részben Ba
ján, részben Kiskőrösön, de egyes 
ügyekben le kell nékie Mohácsra is 
rándulni, mert a község közvetlen 
közelében levő „Margitta-szigeten" 
a legtöbb szeremlei embernek van 
földbirtoka. Telekkönyvi hatósága van 
Szeremlének Baján és Mohácson. 
Törvényszéke Szabadkán és Kalocsán. 
Adóhivatala Halason.

Már most tessék elképzelni, mi
csoda kellemetlen a helyzete a sze
remlei népnek. Ha a szolgabiróság- 
nál akad dolga, vagy alkotmányos 
jogait akarja gyakorolni és képvise
lőt akar választani, úgy teljes két 
napot vészit.

Nem csoda tehát, ha ezt a furcsa 
közigazgatási állapotot megunták a 
szeremleiek és odahatnak, hogy 
minden ügyes bajos dolgukat a tőlük 
gyalogosan félóra alatt elérhető Baja 
városban elintézhessék.

Érthetetlen is, hogy a kormány- 
hatoság már rég nem látta meg a 
szeremleiek viszás helyzetét és hogy 
nem kebelezte be ezt a községet 
oda, ahol voltaképen feszik — Bács- 
megyébe.

M ulatság. A József főherceg szanatórium 
bajai fiókja husvét másodnapján nagy
szabású m ulatságot fog rendezni. Ezúttal 
sziurekerül Szomaházi István Ciránó de 
Bergjerac paródiája. A műkedvelői előadás 
előrelátható ag jól fog sikerülni, mert a 
kacagtató bohózat már most a próbákon is 
igen jó l megy.

Lesz-e Baján sz ín észet?  Ezt a 
kérdést intézi hozzánk egy olvasónk. 
Úgy áll ugyanis a dolog, hog> (mint 
tudva van) Pesti Ihász Lajos szín
igazgató a makói színházat nyerte 
el. Itt Pesti Ihász Lajos május és 
október hónapokban 30 — 30 előadást 
köteles tartani. Jó volna, ha egyrészt 
a bajai szinügyi bizottság érdeklőd
nék aziránt, hogy Pesti Ihász Lajos 
mikor is volna hajlandó társulatával 
Bajára bevonulni és másrészt, ha az 
igazgató nyilatkoznék aziránt. Junius, 
julius, augusztus vagy szeptember 
hónapok egyikén kíván Bajára jönni. 
Vagy egészben elmarad? Mindezt 
tisztázni kellene.

A bajul ipar testületnél ipart nyertek: 
H orváth Antal kisebb kőmives, Vida Jó 
zsef cipész, özv. Zsuffa Pálné nőazabó, 
Baukhardt 1). zső kovács, Sir zák István 
sütő, Kellner János kisebb kőmives, H inter- 
reiter József kiskőmives, Stefáuovies Mijét 
sütő, Virág István kis ács, Adliczer Józsefné 
(üzletvezető férje) sütő, Klasszán János 
bános, Visztreich Róza uőszabó, Bolényi 
Benő cserepező, kábl Béla bádogos, Lukács 
Tam ás lakatos, Scherm ann Julis nőszabó 
és Berta István csizmadia Iparáról lemon
d o t t : Engelm an Ilona kefekötő, özv. Russ 
Ignáczné kelekötő, Horváth Sándor férfi 
szabó

, M egindultak az ép ítkezések
Baján. Alig hogy megenyhült az idő, 
máris megkezdődtek Baján az épít

kezések. Ebben az évben szokatlanul 
nagy Baján az építkezési kedv. A 
bajai mérnöki hivatal eddig 46 épit 
kezési engedélyt adott ki. Van ne
hány uj épületre engedély, több át
alakítási munkálat és nehány épület- 
kibővitési munka.

A bajai ipartestiilet tegnap tar
tott rendkívüli közgyűlésén a követ
kező segédeket választották be a 
békéltető bizottságba: Werner Fe- 
rencz asztalos, Soblocher Antal asz
talos, Wernberger Lajos könyvkötő, 
Mózes József szabó, Németh Péter 
fésűs, László Károly borbély, Fábik 
József cipész, ifj. Kovács Sándor 
kályhás, Bémi Pál szíjgyártó, Kin
cses József géplakatos, Pintér Kál
mán szabó, Babata József ács, Hor
váth Mihály, Horváth Pál. Németh 
Antal, Jónicz Ernő, Tiszavölgyi Lő- 
rincz, Klein József asztalos, Kiss 
István köteles, Singer Zsigmond és 
Wolf Lajos.

Az olcsó burgonya szétosztásá
val volt elfoglalva két napig Weisz 
Nándor bajai városi gazdasági tanács
nok. A felek a burgonyát a vasútnál 
vették át. A burgonya minőségével 
általában megvannak elégedve.

Uj bérpalotát építtet a bajai 
kölcsönös segélyző-egylet. A bérpalota 
terveit Vadász Pál bajai építész- 
mérnök készítette. Az uj épület az 
egész főtérnek dísze fog lenni.

Összetört batár. Tegnap este két 
fuvarosnak megvadultak a lovai és 
neki rohantak a 9 órai vonathoz 
menő Nemzeti szállodabeli határnak. 
A megvadult lovak a határt felfor- 
ditották és teljesen összetörték.

Az in as-isk o láb ó l. A bajai iparos 
inas-iskolában történt: Egy asztalos
inas nem jött el az előadásra. Kérdi 
tőle a tanár, hogy miért nem volt az 
előadáson. A fiú azt feleli, hogy nem 
mehetett, mert halott volt a háznál. 
Néhány nap múlva ismét elmarad a 
íiu. Megint csak azt hozza fel, hogy 
halott volt a háznál. Egy hónap alatt 
nyolcszor él a gyerek ugyanezzel a 
kifogással. Végre megsokalja a tanál 
a sok halottat és kérdi:

— Hát kihal abból a házból 
mindenki?

— Dehogy kérem, mindig más 
házban van a halott és én viszem 
oda a koporsót.

A háború.
Londou, ápr. 12.

A Daily Telegraph jelenti Szinga- 
poreből: A az a hely, a melyen az 
ideérkezett Suttley nevű angol cirkáló 
az északnyugat felé tartó orosz hadi
hajó mellett elvonult, Szingaporetől 
körülbelül 550 mérföldnyire van 
keletre. Ugyanennek a la) nak azt 
táviratozzák Tokióból, hogy a japá
nok vágyakoznak azután, hogy az 
orosz hajóhaddal megvívják a döntő 
ütközetet. A japán csatahajók egész 
nehéz felszerelését felújították. Ha 
elérkezik az ideje, akkor Togo For- 
moza, vagy pedig a Pescadoren szi
getek vidékén szembeszáll az ellen
séggel.

L ondon, ápr. 15.
A Daily Mail jelenti Szurabajából 

(Jáva) Egy yacht két orosz tiszttel, 
valamint négy hadihajó Baláviába 
érkezett. Azt a megerősítést nem 
nyert hirt hozták, hogy tengeri 
ütközet volt, a melyben az oroszok 
megtámadták a japánokat és ez 
utóbbiak négy hajót veszittek.

London, ápr. 13.
A Daily Maii arról értesül Labuan- 

ból, hogy ott azt hiresztelik, hogy

Borneótól délre nagy hajóhadat lát- Gyula székesfejérvári püspököt, aki- 
tak meg. A Raleigh nevű amerikai nek a helyére gróf Zichy Gyula, a 
cirkáló Labuan előtt horgonyoz és pápa szolgálattevő kamarása jönne.
parancsra var.

W ashington , ápril 12.
(Reuter) A tengerészetügyi minisz

tériumban nem érkezett megerősí
tése a new-yorki tőzsdén elterjesz
tett híreszteléseknek, hogy az oro
szok a jávai partokon a japánokkal 
megütközve, három hajót vesztettek.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeuni. Ny itva 
izerdáu és szombaton délután 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

— Április 15. A szabadkai dalegyesiilet 
közgyűlése a fögymnasism dísztermében.

Április 16. D. u. 3 órakor az izr. öns. 
és gyám. egy. sülét közgyűlése.

Április lió 16. Famunkások szak gyűlése 
a „Szarvas** vendegében, d. u. 3 órakor.

— A p olgárm esterek  fizetése.
A szomszéd H.-M.-Vásárhelyen moz
galom indult meg a törvényhatósági 
bizottsági tagok közt az aránytalanul 
csekély polgármesteri fizetés emelése 
iránt. Hogy mily kicsi a vásárhelyi 
polgármester fizetése, annak az in
dokolására összeállították a követ
kező táblázatot: Vásárhelyen a pol-i 
gármesteri fizetés 3600 korona, a 
lakbér 800 kor., pótlék 1000 kor., 
összesen 1400 kor., 54< 0 kor. Ezzel 
szemben Pozsonyban a polgármesteri 
fizetés lakbérrel együtt 88(0 kor., 
Nagyváradon 7200 kor., Győrött 
8 00 kor., Kassán 90 >0 kor., Pécsett 
9000 kor., Temesváron 10.000 kor. 
és lakás, Aradon 76’)0 kor., Szege 
ken 14,000 kor., Debrecenben 9000 
kor, Kecskeméten 7200 kor. stb.
Vásárhely városának közönségén ki- tének 67. és buzgó tanítóskodásának 
vül csak a szabadkai honorálja!38- évében. A feledhetlen s gyengéd
hasonló módon a legnagyobb mun
káságot igénylő állás betöltőjét ame- 
nyiben mindössze 500 ) korona fize 
tést ad a polgármesternek s igy mi 
még Vásárhelynél is hátramaradot- 
tabbak vagyunk.

— Szabadságon. Dr. Sántha 
György közkórházunk sebészeti osz
tályának főorvosa három heti sza
badságra megy, mely idő alatt a 
nemzetközi orvos kongresszuson fog 
résztvenni. Távolléte alatt dr. Wil- 
heim Adolf igazgató főorvos fogja 
az osztályon helyettesíteni. — Vuj- 
kovich Lámics Boldizsár városi 
számvizsgáló egészségének helyre
állítása végett hat heti szabadságol 
kapott.

— Uj ü gyészi m egbízott. Az
igazságügyminiszter Ribiczey Kál
mán zombori lakos ügyvédjelöltet a 
zombori kir. ügyészég kerületébe 
ügyészi megbízottul rendelte ki.

— A k özp on ti választm ány  
illése. Az 1906. évi képviselő vá
lasztók névjegyzékének összeállitása 
végett kiküldött bizottság munkála
tainak felülbírálása végett a központi 
választmány szombaton délelőtt 11 
órakor fog ülést tartani a városháza 
tanácstermében.

— A „Szt. A ntalról nevezett sza
badkai temetkezési egyesület" 1905. 
év ápril hó 30-án délelőtt 10 órakor 
a központi elemi népiskola (Vörts- 
ökör) tornacsarnokában rendkívüli 
közgyűlést tart, melynek tárgya az 
alapszabályokra vonatkozó belügy
miniszteri leirat előterjesztése.

— A püspöki székek betöltése. 
Az üresedésben levő püspöki szé
kekre, mint egy kőnyomatos értesül, 
illetékes egyházi körökben a követ
kező főpapokat szemelték ki. A ka
locsai érseki székre dr. Várossy

A pécsi püspöki székre dr. Kohl 
Medárd fölszentelt püspököt, a szat
mári püspöki székre dr. Várady L. 
Árpád címzetes püsp köt, kultusz
miniszteri osztálytanácsost szemel
ték ki. A rozsnyói i püspöki szék 
egyelőre betöltetlen marad, inig az 
interkaláris jövedelemekkel a püs
pökség megrongált anyagi viszonyait 
nem rendezik.

— E ljegyzések . Mayer Aurél, a 
nagybecskereki közgazdasági bank 
vezérigazgatója eljegyezte Kunetz 
Sarolta urhölgyet, Kunetz Ignác hely
beli nagykereskedő leányát.— Bérity 
Iván törökbecsei banktisztviselő elje
gyezte Dimitrievics Drága urhölgyet, 
Dimitrievics Szvetozár helybeli gör. 
kel. szerb plébános leányát

— Szabad L yceum  vasárnapi 
felo lvasása . A szabadkai Szabad 
Lyceum Egyesület legközelebbi felol
vasását e he 16 án vasárnap rendezi 
a főgimnázium dísztermében. A fel
olvasó dr. Váli Dezső orvos-tudor 
lesz. társadalmunknak ezen illusztris 
tagja, ki már a Szabad-Lvceum kö
rében a múlt években igen praktikus 
s eszmékben gazdag felolvasásokkal 
gyönyörködtette a hallgatóságot. Fel
olvasásának címe: A gyógyítás mes
terségének története. A felolvasás 
kezdődik pontosan esti 6 órakor. 
Belépő-jegyek ára nem tagok számára 
50 fillér.

— H alálozás. Vettük a következő 
gyászjelentést: Özv. Ruttkay RudoRné 
sz. Knézy Magdolna volt elemi is
kolai tanítónő hosszú szenvedés 
után meghalt folyó év április hó 
12-én d. e. 10 órakor, munkás éle-

anyát, testvért s nagyanyát fájda 
lomtól sajgó szívvel siratják: gyer
mekei Ruttkay István nejével, özv. 
Buttkay Máténé, Ruttkay Imre ne
jével, Ruttkay Karolin férjével és 
gyermekeivel, Ruttkay László nejé
vel és gyermekével és Ruttkay 
Aranka, továbbá nővére: özv. Mo- 
rovic Pálné sz, Knézy Karolin, uno- 
kahuga: id. Gáal Jánosné férjével, 
számos rokonai és ismerősei. A 
boldogultért az engesztelő szent- 

! mise áldozat e hó 14. d. e. fél ló 
órakor a Szt.-Terézia templomban 
fog az Urnák bemutattatni. Hült te
teme f. hó 14. d. u. fél négy órakor 
a IV. kör 624. sz. alatti gyászház
ból a bajai sirkertben levő családi 
sírboltba örök nyugalomra tétetni. 
Szabadkán, 1905. évi április hó 
12-én. Áldás és béke legyen porai 
felett.

— A m. á. v. altisztikor mü-
pártoló osztálya vasárnap délután 3 
órakor, az altisztikor helyiségében 
értekezletet tart.

—  G azdaszövetségi k özgyű lés.
A Bácsmegyei gazdaszövetség, Lati- 
novits Géza elnöklete alatt e hó 20- 
án Zomborban rendes évi közgyű
lés tart.

— A K ossnth-utca aszfaltozása.
Néhány hét múlva nagy változáson 
megy át a sétáló közönség legmeg- 
szokottabb és legforgalmasabb kor
zója, a Kossuth-utca. A húsvéti ün
nepek után ugyanis azonnal megkez
dik az egész úttest aszfaltburkolási 
munkálatait, ami körülbelül egy hó
napig fog eltartani, s ezzel a mi 
Kossuth-utcánk is a fővárosiak ked
venc utcájához hasonlóan bőséges 
helyet fog nyújtani a déli és esti 
órákban eddig sürü tömegben korzó- 
zóknak.
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_  E lk o b zo tt m érlegek . A piaci 
árusok egy részét ma kellemetlen: 
meglepetés érte. Nem várt vendégek, 
a városi mértékhitelesítő és a piac 
biztos járták sorra a száraz hus- 
árusok, tejes-, gyümölcs és zöldséges 
gofák elárusító helyeit és megvizs- 
pálták a mérlegeket, s elég nagy
számban találtak hamisított mérle 
geket. Nem kevesebb, mint lő mér
leget és ugyanannyi ürmérléket ko
boztak el.

Ui lap » várm egyéb en . Uj hír
lap jelenik meg Palánkén f. évi 
május hó 1-től kezdve dr. Vermes 
Jenő ügy véd szerkesztésében ,Palánka‘ 
cim alatt. Eddig tizenöt munkatárs 
közreműködése fogja biztosítani e 
lap jövőjét, mely lap hivatva lesz a 
palánkai járás szunnyadó társadal
mát életre kelteni.

— A boltbetörök  Ism ét m űköd
nek. Az egész délvidéken nagy appa
rátussal működő boltbetörő szövet
kezet tagjai közül még eddig egyet 
sem sikerült elcsípni, bár a közelmúlt 
napokban kettőjüknek már egészen 
a nyomában voltak. Alig hogy meg
menekültek a rendőrség körmei kö
zül, máris újabb operatiójukról ér
kezik hir Szabadkára. Tegnap Szen
tesen törtek fel három üzletet, me
lyekből 110 korona készpénzt, váltókat 
és ékszereket vittek el.

— Sajnos, de igaz . Hogy nálunk 
milyen nehezen birhatók reá a szü
lők arra, hogy gyermekeiket ipari- 
művészetre tanítsák, annak fényes 
bizonyítéka a következő eset. Van 
Szabadkán egy kitűnő faszobrász, 
aki tanoncot akart maga mellé fo 
gadni. Hirdetett, heteken át keresett 
személyesen egy alkalmas tanoncot, 
de mind hasztalanul. Nem csak 
hogy alkalmasat nem talált, de még 
olyanra sem akadt, aki rá akarta 
volna magát szánni a faszobrászatra. 
Pedig ez nem csak művészi, de na
gyon jövedelmező kereseti forrás is. 
Így azután mindig csak rászorulunk 
majd a külföldre, hasztalanul lesz 
önálló vámterületünk.

— A nyakönyvi h írek. Halottak: 
Franciskovits Mária 11 hó, Péics T. 
Péter 2 év, Milánkovits Istvánné Kri- 
zsanov Róza 90 év, Horvát Mátyásné 
Szitarics Magdolna 50 év, Szaulics 
Anna 16 év. Született: 7. 3 fiú, 4 
leány. Eljegyzés: Tóth András—-Kos- 
tyó Margit, Karkos József—Bölcskei 
Katalin.

A kalocsai rablógyilkosság.
— Saját tudósítónktól. —

K alocsa, ápr. 13.
Megírták a lapok, hogy f. hó 5-én 

özv. Fekete Józsefné Kapitány Rózsát 
Kalocsán kegyetlen módon meggyil
kolták és a valószínű tettest, Fekete 
Gergelyt letartóztatták.

A szenzációs bűnügyben ma újabb 
fordulat állott be.

Sípos József 16 éves csizmadia
segéd tegnap beismerte, hogy gazdá
jától, a ki a megölt házában lakott, 
hallotta, hogy Kapitány Rózsának sok 
pénze van és ezért elhatározta, hogy 
amint alkalma nyílik, kirabolja és 
ha kell, meg is öli.

E hó 5-én este fél 8 órakor gaz
dája családjával együtt elment ha
zulról és midőn igy egyedül maradt, 
az öreg asszony konyhájának ajtaján 
bekopogott, hogy akar vele beszélni. 
Kapitány Rózsa kinézett, mire Sípos 
baltával fejbevágta. Az asszony el
esett, de mert kiabált, a baltával 
össze-vissza vagdosta.

A vizsgálatkor 26 sérülést találtak 
testén Az asszony nem halt meg, 
hanem folyton kiabált, mire Sípos

megijedt és a konyhaajlóból kivette 
a kulcsot. Az asszony azonban hir
telen felugrott és a szobába ro
hant,belülről bereleszelte az ajtót 
és ott újból — kiabálni kezdett. 
Sípos ezt hallva, a konyhaajtót kí
vülről bezárta, a kulcsot a kútba 
dopta, a baltát és kezeit a vértől 
megmosta, a ruháján lévő vérfolto
kat betintázta és midőn már az 
öreg asszony szobájából zaj nem 
hallatszott, a műhelyben leült dol
gozni, s midőn 9 órakor gazdája 
hazajött, a munkánál találta őt.

Sípos vallatásakor vallotta be azt 
is, hogy őt senki sem biztatta ezen 
tettére és csak azért fogta rá Fekete 
Gergelyre, mert a nyomozás alatt a 
házban azt beszélték, hogy a tettes 
nem lehet más, mint Fekete Gergely, 
aki az asszonynak tartozik és utána 
örökölni is fog. Fekete Gergelyt ő 
soha sem látta azelőtt, csak midőn 
a megölt asszony temetésére Fekete 
is eljött, egy embertől hallotta, hogy 
ez Fekete Gergely és erre figyelmes 
lett és jól megnézte Feketét.

Fekete Gergely igazolta, hogy a 
kérdéses este a K locsától másfél 
órányira fekvő tanyáján volt és vé
dője azonnali szabadlábra helyezését 
kérte, amit a vádtanács a nyomozás 
és vizsgálat alatt álló tanuk meg- 
hiteltetése után nyomban el is ren
delt.

A kártya nyomorultja.
Megrendítő szerencsétlenség tör

tént a napokban Torbágy község 
határában.

A múlt héten történt, hogy Macsolai 
János és Bezzeg István nevű tószögi 
lakosok kerti munkát végeztek Veisz 
Antal birtokos házánál. Szombaton 
amint a munkát befejezték, Veisz 
kifizette a munkásait s az egész heti 
keresetet Macsolai János vette fel a 
többi munkástársa részére is.

A bérfelvétel után Macsolai nem 
ment a társai közé, hogy a felvett 
heti keresetet velük megoszsza, ha
nem azzal az ürügygyei, hogy a 
kapott pénzt fel kell váltani, eltá
vozott. Macsolai a pénzzel betért 
egy kocsmába, ahol akkor néhány 
cigány tartózkodott. Ott akarta a 
pénzt felváltani, de előbb egy fél 
liter bort rendelt.

Mialatt a bort fogyasztotta, a ci
gányok, akik észrevették, hogy Ma- 
csolainál pénz van, szóba elegyedtek 
vele, aki azután nekik is hozatott 
bort, sőt azok rábeszélésére kár
tyázni kezdtek. E közben Macsolai 
megfeledkezett a több: munkástársá
ról és reggelig játszott a cigányok
kal, a kik minden pénzét elnyerték.

Bezzeg és a másik két munkás 
egész éjjel keresték Macsolait, — 
de csak reggel találták meg, amikor 
már az ő pénzüket is elkártyázta. 
Bezzeg, akinek nagy családja van kés 
szegény ember, krajcár nélkül nagy 
busán indult hazafelé Tószögre. Vele 
ment Macsolai is, aki már a faluban 
is nagyon hetykén felelgetett Bezzeg 
korholó szavaira.

Útközben a két ember összeve
szett. Macsolai a magával vitt ásóval 
megtámadta Bezzeget s fején oly 
súlyos sérü'éseket ejtett, hogy rövid 
vonaglás után ott a helyszínen meg
halt.

A gyilkos a véres holttestet be
vonszolta egy árokba s azután egye
dül ment haza Tószögre, ahol Bez
zeg feleségének, azt mondta, hogy 
férje ott marad Torbágyon. E na
pokban aztán megtalálták a már 
oszlásnak indult holttestet s a csen
dőrség letartóztatta a gyilkost, aki 
beismerte bűnét.

SZÍNHÁZ.
Bucsuzás harm adszor. Pesti Ihász 

director csak nem tud meglenni 
reclamirozás nélkül. A „Mulató Iste
nek “ mai premiére-jének szinlapjára 
odanyomatta nagy vastag betűkkel, 
hogy: Gerlaki Hermin bucsufellépte, 
— holott ugyanezen darab holnap 
is megy A milyen Ízléstelen az 
igazgató ur eljárása ép olyan bosz- 
szantó is, mert világosan kilátszik a 
lóláb. A director ur arra számit, 
hogy igy teltebb lesz a ház. Avval 
persze nem törődik, hogy milyen 
kellemetlen az illető művésznőre 
magára, az ilyen „felhívás keringőre.“ 
A közönség nagy részének arról 
természetszerűleg sejtelme sincs, hogy 
ebből a bucsufellépésből folyó jöve
delemből Gerlakinak egy krajcár sem 
jut és igy Gerlaki kedvéért sokan 
elmennek a színházba. Azt nem tud
ják, hogy az igazgató ur a nélkül, 
hogy Gerlakit megkérdezte volna, 
nyomatja oda a szinlap fejére a 
csalogató felszólitást. Az igaz, hogy 
az igazgató ur eléri a célját és telt 
házat kap, de visszaél úgy a közön
ség hiszékenységével, mint társulata 
tagjainak renoméjával. Ideje volna, 
hogy azok az ízléstelen commentárok, 
melyek erősen emlékünkbe idézik a 
vásári látványos bódék tulajdonosai
nak hivogatását, végleg lekerüljenek 
már a szinlap lejéről. — Nyugodt 
lehet az igazgató ur, a közönség, a 
melynek Gerlaki dédelgetett kedvence, 
evidentiában tartja, hogy mikor bú
csúzik valóban és az ő ^reclamjára 
semmi szükség sincsen.

A B oszorkány. Sardou nagyhatású 
drámáját, A boszorkányt adták teg
nap színpadunkon először. A darab 
meséje nem uj, de drámailag párat
lanul van feldolgozva, s különösen 
hősnője, a mór leány (Zoraya) remek 
alkotás, amelyhez méltó szerep a 
a darab másik hőse Enrique. Ezek 
köré úgy csoportosította az iró a 
dráma többi személyeit, hogy mind
egyik emeli a hatást, már egyszerű 
megjelenésével is. Zorayat Vécsey 
Ilona alakította tökéletesen. Minden 
szavával, minden mozdulatával be
bizonyította, hogy sokoldalú, az ellen
tétes érzelmek legváltozatosabb hal
mazából művészi egységgé gyúrt 
szerepét mély intelligenciával fogja 
föl és tökéletesen alakit. A közönség 
minden felvonás után kifejezést is 
adott elismerésének. A tegnapi elő
adás után tűnt fel különösen a kö
zönségnek, hogy a szezonban a mű
vésznőnek az igazgatóság nem kere
sett alkalmat a szereplésre. Vécsey 
Ilona külső megjelenése is összhang
ban volt kitűnő játékával. Jó volt 
Könyves is, mint Enrique. Különö
sen jó volt a harmadik felvonásban. 
Tapsot kapott Kovács Ilka mint 
Afrida. A darab rendezés ért Köny
vest különös elismerés illeti meg.

T Á V IR A T O K
K ato na i ta n á c s k o z iiiá iij.
Bécs, ápr. 13. Beck báró vezér

kari főnök ma délelőtt kihallgatáson 
volt a királynál. Mint hírlik, nem
sokára nagy katonai tanácskozás lesz 
a Burgban az uralkodó elnöklete 
alatt.

A nglia  h áb o rú ra  készül.
L ondon, ápr. 13. Az itteni érték

tőzsdén nagy értékcsökkenés állott 
be, mert a katonai hatóságok fejei 
tanácskozásra ültek össze. Ma dél
előtt minisztertanács is volt.

M egyeri K rausz Lajos meg
h a lt.

Budapest, ápr. 13. Egy munkás
élet ért ma befejezéséhez. Megyeri 
Krausz Lajos meghalt olyan mun
kás és valóban érdemesen átélt élet 
után, amelyel maradandó emléket ál
lított magának úgy a munka, mint 
a társadalom körében. A haláleset 
alkalmából a szabadelvű pártkör 
erkélyére kitűzték a gyászlobogót, 
valamint a VI. kerületi kaszinó 
és a demokrata-kör erkélyére is, 
minthogy az elhunyt mind a két 
körnek tagja volt. Temetésére nagy- 
előkészületeket tesznek, kivált a jó
tékony intézetek, amelyek az ő bő
kezűségének adományaiból igen sok
szor részesedtek. A jótékonycélra egy 
millió forintot hagyott.

TANUGY.
P ör a ta n ító k  e llen . Óbecséről 

írja tudósítónk: A községi képviselő- 
testület dr. Tripolszky János képvi
selő indítványára elhatározta, hogy 
eltörli a tanítóitól a járásosztás al
kalmával nekik törvényes formaságok 
között, úrbéri egyezség alapján és 
ítélettel átadott eszményi jutalékot. 
A pört az első bíróságnál elvesztette 
Óbecse, mert az újvidéki törvényszék 
elismerte a tanítóknak, épp úgy, mint 
a lelkészeknek és jegyzőknek az esz
ményi jutalékhoz való törvényes jo
gukat. Ámde felebbezés lolytán az 
ügy a táblához került és a szegedi 
kir. tábla ellenkezőképen itéit. A taní
tóktól a jutalék elvételét mondja ki 
t rvényesnek és helyesnek és felszó
lítja a tanítót, hogy határidőn belül 
adja át jutalékát Óbecse községének.

N y iltté r.* )
Felkérem mindazokat, kik hozzám 

bármi okból levelet intéznek, alul- 
jegyzett címemet használják.

G yörgy Mór.

REGÉNY CSARNOK.

34.
Emil magába mélyedve, szótlanul 

ült Károly mellett. Szívből örült a 
viszontlátásnak: mert bensőségtelje- 
sen, szívből szerette Károlyt, de 
bánatai voltak, csalódott remények 
nehezedtek kedélyére. Mai kísérlete 
is, hogy kenyérkeresetet találjon, 
dugába dőlt, mint a többi kísérletei. 
Wittgenstein úrhoz hasonlóan sokan 
beszéltek, csakhogy az ilyen Ígérete
ket még egyszer sem váltották be. 
A szomszéd urnák már elmondta 
röviden fáradozásainak az eredmé
nyét és ez barátságosan, vigasztalva 
intette türelemre. Károlyival útköz
ben véletlenül találkozott, s a két 
fiatal ember röviden feltárta már 
egymás előtt a sziveket.

Baumné, a viszontlátás örömének 
csillapultával, Emil csendes lényére 
lett figyelmes. Most ő is tudakozódni 
kezdett fáradozásainak eredményéről.

— Úgy, úgy, szólt Baumné aggo
dalmasan Emil elbeszélése után, 
mindig mondtam: a kézi munkának 
arany az alapja. Nézzék Károlyoraat; 
dobjátok a világba, mint a hólapdát, 
egyetlen fillér nélkül a zsebében, 

1 *)E rovat alattiakért nem felelős a Szer.



4. BACSMEGYEI NAPLÓ. 1 9 0 5 .  á p r i l is  1 4 .

még akkor sem kell félnie, izmos 
karjaival keresztül küzdi magát a 
világon.

A szomszéd ur csendesen mosoly
gott, mikor Baurané kezdett felmele
gedni. Tudta, hogy barátnőjénél nem 
használ az ellentmondás, ha erről a 
tárgyról kezdett beszélni.

—- Amint látom régi vitátok Emil 
miatt még mindig tart, szólt közbe 
Károly. A te véleményed szerint 
neked igazad lehet, édes anyám; de 
azért már nincs úgy, amint te gon
dolod és amint régen volt, folytatta 
Károly. Messze földet bejártam. A 
szemem mindig nyitva volt, sokat 
láttam, sokat tanultam. Ma már 
szellemi munkásokra is szükségünk 
van, a kezek már nem elégségesek. 
Előbb, mig nem gőz uralta a világot, 
persze lenézték a szellemi munkáit; 
aki derekasan tudott bánni a kala
pácscsal, az volt a mester. Ma azon
ban, mikor sinhálózat veszi körül a 
földgolyót, mikor a gőz uralkodik a 
tengerek fölött és egybehozza a 
legtávolabb eső világrészek lakóit és 
közössé teszi az érdekeket, ma már 
a szellemi képesség lett a feltartóz- 
tathatlanul előre haladó idő fő moz
gató ereje és bizony irigylem Emilt, 
hogy ő ezt a részt választotta.

(Folyt, köv.)

Felelőn szerkesztő :

D U G O V I C H  i A K E.
Lap tnl ujdonosok : AZ A L A P Í T Ó K  

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám; 62.

' w ■■hí

A B A JA I

kávéházában és étterm ében1>A XKÓ l a j o s
újonnan  szervezettzenekara m in
den hétion, szerdán, pénteken  és 
hz0111 b a t o n  hangversenyez.

A Katona-utcában
egy több szobából álló

la k á s
egy, esetleg H3t űri családnak

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Tiszt uraHnab
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép lakás istálóVa
kiadó. —  —  Cim a kiadóhivatalban

CI31IX a Tompa-utcában a Vörös- Q |d Q Q -- - - ökör iskoia közelében
e g y  k e r t  2 3 5  n é g y sz ö g ö l  
te 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  legalka lm asabb ,
jutányos áron, kedvező íiizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban.

Két lánc föld
k ö z v e tle n  a  M o lezer  
té g la é g e tő  m e lle tt ,

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni lehet Abrasicli 

Antal polg. isk. igazgatónál.

,n jzafctH
teljesen jó karban, függönyökkel 
együtt, korcsmárosoknak vagy szőlőbe 
kiválóan alkalmas. Bővebbet

Szemmáry János
vendéglősnél.

IA ajánlkozik házakhoz,
d v  lílN lU vIlv mosott ingeket és gal
lérokat is elvállal. Ing vasalási dija 12 üli. 
ga lér 3 ü 1. Balláné, Dominnsz-ház, ház
mesteri lakás.

Raktár kiárusítás X t S  41’,;
Kész női ruha, blous, alsó szoknya, gyer
mek ruha nói ing stb. VI. D eák-utca Dr. 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó*

AntilfVfl r ilim  Könyv-,papír-, zenemű- xlllUKVdl llllll* kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasiuminal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcsönkönyv- 
tárának havi 30 kr. a dija. C igaretta papír 
100 drb.-os dobozokban csak 0 kr., legfi- 
i omabb csak 1 1 kr. H asznált könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- , 
könyvek, képes könyvek, imakönyvek stb. i 
Bámulatos olcsón lein t venni az Antivárim- 
ban Szabadkán.

Lakás változás,
szülésznő lakását Petőfi-utcza -csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

P a Iü Iv MCÁ (titkár), ki a német és ma- 
I vlvlV A ov pyar nyelvben tökéletes, a l
kalmazást n y e i. Cim a kiadóhivatalban.
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gyomorlikőr készítményem a legki 
tn'nőbb étvágyat hozó gyomortiszti tó, 
az emésztést elősegíti, igen jóizü és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Régi gyomorbaj, 
székrekedés ellen csakis ez segít

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

rendelésre postán. — Cim :
ISO" Zenke Zoltán, Szeged.
Kereskedők ismét árusításra nagy 
engedményt kapnak — Utazó és 

helyi ügynökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán : S ugár Manó, 
Rukavina Nándor, Nojcsek Géza 
fűszer üzletében. Bács-Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fogy.

szövetkezet.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vastn? betlikböl <3 
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f ü l é

N A P-é s ESOERNYŐ
Óriási választék. RAKTÁR. tóriási választék.

A közelgő nyári idényre bátorkodom a 
a n. é közönség szives figyelmét felhívni a

csipke fa n ta s ic  és 
crepe de chine napernyőkre,
úgy sima és chine színekben, valamint 
fekete selyem és félselyem, szines és chinhe
óriási nagy »á lasztékhan , bám ulatos olcsó 
á rak  m elle tt Ernyő ja v ítá so k a t valamint 
áthúzásokat saját műhelyemben olcsón fo
gadok el. — Férfi- és gyerm ek kalapok, 
sapkák rendk ívü li nagy választék, nagyon 
olcsó á rak b an .

Szives pártfogásukért esedezve, m aradtam

kiváló lisztelettel JFisellC P  I * á l ,
Haja, városi bórluíz.

B áron  V ilm os
nagy sirkőraiítára BAJA,

Központi Szálloda épületében

Dús raktár legfinomabb 
és legolcsóbb sírkövek
ből Betűk aranyozásá
nak tartósságáért ke

zesség vállaltatik. 
Szolid és jó munka. 

Temetői
munkát elvállalok!

A
■i x

Baktáromon I-ső rendű égetett mész ára métermázsánként 2 K 80 fill.
Baján égetett l-sö rendű szép, fehér, darabos mész ára métermázsánkéű 3  K 60 fill, ■i Tömeges vételnél árkedvezmény, h  Állandóan nagy raktár, h  

Baja, 1905. ipril hó. SClllcifillCI' Alltitl, I t i l j a .

1
Meglepő újdonság a Világítás terén! ide figyelni

M ülle r Antal
Saját házban

épület és diszmü 
o o bádogos o o

aKözponti Szállodával szemben —
Baiá

Saját házban.
Ajánlja saját találmányu. felül- o e j + o | i n  I ó  m  r v ó  i+ 
mulhatlanul fényes világítási! I I t i  1111 l c i i T i p a . I T

Teljesen szagmentes. ------------------------ —  Miden veszély kizárva.
Nélkülözhellen udvar, kert, vendéglő, lakás világításánál. — Utolér- 

hetlenül szép és olcsó világítás! — Árakkal és felvilágosítással készség
gel szolgálok.

Egyben van szerencsém ajánlani ülő, fürdő és fűthető kádakat. Ön
töző. kerti, konyha és disz kannakat a legszebb, legjobbtól a legolcsóbb 
árakig. — Üzletemben kapható minden e szakba vágó, a háztartásban 
szükséges áru. - -  Elvállalok mindennemű épület munkát. — Saját szer
kezetű állvanynélküli készülékemmel elvállalok mindennemű toronyjavitást, 
fedést, festést, óratábla festést, aranyozást és villámhárító felállítását’ 
nemkülönben bármilynemü toronymunkát kifogástalan pontossággal, jótál
lás mellett és igen jutányos áron. — Elvállalok továbbá uj torony készí
tését ácsmunkával együtt vagy anélkül.

F ig y e le m Z
Pontosan járó ébresztő óra csak 1-50 frt ü y f  Qühfll a világon másutt 
Tula ezüst óra c s a k / ............|Q-— frt öullul

Dupla fedelű ezüst óra csak 61 
Roskopf nickel óra csak 2-

frt
frt

Arany és ezüst ékszerek, női és férfi aranygyűrű, 
fülbevaló, karkötő, hosszú és rövid óra láncok, 
és nyakláncok a legnagyobb választékban. Ezüst 
oxyd, chinai ezüst evőeszközök és dísztárgyak.
WF" Tegyen egykisérletet és meggyőződik, hogy 
se h o l i ly  o lcsó n  nem  v á sá r o lh a t!
R u d e  I g n á c ™ ™  B a j a

Alapittatott 1898. Granaug-féle bankház épületben. Alapittatott 1898.

8  kor.-ért fakeretii erős acélsodronybetétet,
mely olcsóbb mint a szalmazsák.

Az ágy belméretének beküldése után gyorsan és pontosan készítem.
(- Úgyszintén sodronykeri- 

téseket udvarok, kertek, 
szőlők kerítéséhez 42 
fillértől feljebb és minden 
e szakba vágó munkát.

rz-

lehet a sokszorosan kitüntetett és régóta jól bevált

M A G G I - I Z E S I T Ö  helyes használata mellett.

i«  adhassunk. — Üvegecskékben 50 fSllértöfTolűlve‘JulAnWuíé<4O5iíi'nrtTliM’ kezd'veJ1’ - ’ í u í b a í ? ’ ORMcÍSeS*GYULa ’ wS T 1 Y l í í h ’ " mm 
H A ^kiW nleU sek: 4 , tí ara„yérem, 6 disaoklevd, 5 ’
----------------------------  ---------------  kiállításokon. (Maggi Gyula birálótagh __________  1 *

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.’
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