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Cnnepek után.
M indnyájan egy akarattalegyült. 

És megtelének szent lélekkel, 
amely képessé leszi vala a prófé
tákat, hogy szóljanak mindenek
hez, kik szeretettel fogadják a 
szeretet igéit.

Ez azonban Lukács evangé
lista idejében volt

Mert hogy ránk kővetkezők 
az Ernák jelen 1905-ik eszten
deje, a mely bö terméssel áldást 
igér a föld népeinek, a kalászt 
érlelő nyár kezdetének e szép 
ünnepe ugyancsak nem talált 
bennünket egy akarattal együtt.

Küzdelem, forrongás min 
denütt. A népek történetének 
nagy könyvében izgalmas, uj 
fejezetek kezdődnek s az uj 
fejezetek is csak vérrel meg 
könnyekkel Íródnak akárcsak a 
régiek

Ezer éves történetünknek mi 
is lezártuk egy lapját. Izgalma
san kezdődött a lap, de szép 
folytatást Ígért. Egyszerre azon
ban úgy találtuk hogy ellapo- 
zódott a fejezet s pontot tet
tünk a végére A pontnál meg
állósunk s most várjuk, reméljük 
a szép folytatást, amelynek szá
lait ugyancsak sokfelé bonyo
lítjuk.

Legalább is igyekszünk bo 
nyolitani mert hiszen a törté
nelmet nem mi csináljuk. Az 
eseményeket, amelyeknek egy
szer hű, máskor gyatra képe a 
történelmet adja, eszmék irá
nyítják, amelyek hol biztos 
vezércsillagként világítják meg 
haladásunk biztos útját, hol 
meg lidérclényként ingoványba 
csalnak.

Az eszme, amely a mi hol 
dogulásunk biztos útját vezér
csillagként je lö li: nemzetünk 
erősítése, nemzeti államunk ki
építése.

Ennek az eszmének, ennek 
a célnak kellene most e nehéz 
időkben mindnyájunk előtt elho- 
mályosithatlanul ragyognia, hogy 
m indnyájan együtt, egy akarat

tal menjünk e cél jelölte biztos 
utakon.

Es most. mikor minden ép 
kézre, minden ép lélekre szük
ségünk volna a nagy munkában, 
s lidércfények mind élénkebben 
táncolnak körülöttünk, hogy ha
mis irányba tereljék a gyen
gébbeket. De terelik is.

A kivándorlás egyre nagyobb 
mértéket ölt s az itthoni biztos 
kenyeret mind többen hagyják 
el a bizonytalanért. A meg nem 
értett szocializmus diadalaként 
az ipari munkások sztrájkja 
csaknem állandóvá lett s már 
az eddig legbékésebb, legma- 
gyarabb földmivelö népet is 
kikezdték a lelketlen izgatók, 
hogy sorompóba állítsák hazája 
s a saját érdekei ellen, most, 
amikor az Ígérkező dús termés 
betakarítása a legtöbb munkás 
kezet igényli. A munkás kéz 
pedig togy s még jó ha megáll 
a nemdolgozásnál.

Kent a nagy politikában pedig 
zavar és fejetlenség uralkodik. 
A pontot megcsinálták, de hogy 
lesz a folytatás ?

' főherceg halála.
A gyász első pillanataiban mérle

gelni sem tudjuk a veszteség nagy
ságát, mely hazánkat a legmagya- 
rabb királyi herceg elmúlásával érte. 
Most csak gyászoljuk a nagy halot
tat és gyászunkat igyekszünk fen
ségessé tenni. Oda száll lelkünk a 
fiumei virágos villa ravatalához s az 
emlékezés koszorúját elhelyezzük a 
megtört szivü királyi herceg kopor 
sójára és siratjuk a mi barátunkat, 
a mi legjobb akarónkat.

A gyász Szxbadkui
Városunk társadalmának minden 

rétegében mély és fájdalmas hatást 
tett a gyászhir. Ma már az összes 
hivatalokra, középületekre kitűzték 
a gyászlobogót. A város Lanácsa ma 
délután rendkívüli ülést tartott, mely- 
bői a következő részvéttáviratot in
tézték a megdicsőülL kir. herczeg 
özvegyéhez :

Klolihl főherceg ass s on y
Fiume.

Szabadka sz kir. város közön
sége mélységes fájdalmát és igaz

részvétét fejezi ki azon lesújtó 
veszteség fölött, mely József fő
herceg őfenségének, a magyar nép 
rajongással szeretett jóságos atyjá
nak elhunytával a fenséges csalá
dot és a magyar nemzetet érte.

Biró, polgármester.
A törvényhatóság szombaton dél

előtt a nagy gyász alkalmából rend
kívüli közgyűlésen fog részvétének 
külső kifejezést adni. A közgyűlés 
bői a törvényhatósági bizottság a 
szt. Teréz templomba vonul, hol 
impozáns gyászszertartás lesz az el
hunyt lelki üdvéért. A hatóság ezúton 
is felhívja a város polgárságát, hogy 
a gyász jeléül a magánépületekre 
lehetőleg már most, de különösen a 
szombati gyászünnepély alkalmára a 
fekete zászlók kitüzessenek.

A vasárnapi temetésen Szabadka 
város közönségét küldöttség fogja 
képviselni és koszorút helyez a nagy 
halott ravatalára.

A fő re n d ih á z  gyásza .
Budapest, junius 15.

A főrendiház ma délben 12 óra
kor ülést tartott, hogy a József kir. 
herceg elhunyta felett részvétét ki
fejezze és a temetésen való részvé
tel iránt intézkedjék.

Az ül sen igen kevés számú fő
rend jelent meg, püspök egyetlen egy 
sem volt ottan. Többek között ott 
voltak Fejérváry Géza báró és Lob- 
kovitz herceg hadtestparancsnok, akik 
katonai disz egyenruhában jelen
tek meg.

Gsáky Albin elnök pontban déli 
12 órakor nyitotta meg az ülést és 
a következő beszédet mondotta:

— Móltóságos Főrendek! Fgy olyan 
gyászjelentés kerül a méltóságos fő
rendek elé, amely minden igaz ma
gyar ember kebelének fenekéig ha
tott. József főherceg őfensége hosszú 
Ó3 szenvedésteljes kórság után teg
nap reggel 6 óra 25 perckor vissza
adta lelkét az örökkévalónak. — 
Mi pedig legmélyebben meghatva 
állunk a ravatal előtt, amely annyi 
fenséges és fenkölt katonai és pol
gári erényt, annyi nemes emberi 
érzelmet ésannyi igaz hazaszeretet zárt 
magába. Sírba szállott vele fensé
g e s  házának egyik legtündöklőbb 
dísze, környezetének legkiválóbb jól- 
tevője és magyar hazánknak egyik 
legkipróbáltabb, egyik legjobb ba
rátja. Dicső emléke a mi keblünkben 
éltünk fogytáig fog honolni és két
ségkívül szent örökségként át fog 
származtatni a késő utódokra is. 
Javasolja, hogy nagy fájdalmunk cse 
kély jeiéül a véggyászszertartáson a 
méltóságos főrendek toalületileg jelen 
jenek meg, hogy e Háznak elnöke a

főrendiház nevében díszes koszorút 
tegyen a ravatalra (Helyeslés) és 
hogy bánatos érzelmünknek a bol
dogult családja jelenlegi fejéhez Jó
zsef. Ágost főherceghez intézendő 
részvéttáviratban adjunk kifejezést. 
(Helyeslés.) Mindezekről táviratilag 
értesítjük még ma József Ágost kir. 
herceget. Mély gyászunk jeléül intéz
kedtem, hogy a mai ülésnek semmi 
egyéb tárgya ne legyen. (Helyeslés). 
Ha a Ház javaslatomhoz hozzájárul, 
ezt határozatiig kimondom. (He
lyeslés.)

A gyász  a  fő v á ro sb an .
B u d ap es t, junius 14. A székes

főváros törvényhatósága holnap — 
csütörtökön — délelőtt 10 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart, hogy a 
székesfőváros közönségének József 
főherceg halálán érzett fájdalmának 
kifejezést adjon s intézkedjék a te
metésben való részvétele felől. Ugyan
ezekben a tárgyakban a tanács hol
nap délelőtt 1 I órakor tart ülést. A 
budapesti poliklinikai egyesület József 
főherceg, az egyesület fővédnökének 
halálának hírére épületeire kitűzte a 
gyászlobogót, gróf Apponyi Albert 
elnöke által sürgönyileg kifejeztette 
az egyesület részvétét a fenséges 
családnak és elhatározta, hogy az 
elhunyt főherceg ravatalára díszes 
koszorút helyez és a gyászszertartá
son küldöttségileg képviselteti magit.

A k ir . h e rc e g  a  h a lo tta s  ágyon .
F iu m e , jun. 14. József Ágost fő

herceg nejével a reggeli gyorsvonat
hoz csatolt szalon kocsin megérkezett 
és azonnal a Giuseppe-villába hajtat
tak. A kápolnában reggel nyolckor 
Maurovich Antal zengi püspök, majd 
Kuszanics János iiumei plébános 
miséztek a családtagok részvételével. 
A holttestet holnap teszik koporsóba 
és átviszik a kápolnába. József Ágost 
délelőtt tanácskozott a családdal és 
táviratilag jelentette a várba, hogy a 
temetés Budapesten lesz. Újabban a 
következő koszorúk érkeztek: fehér 
szinti szalaggal fenséges, jóságos fő- 
parancsnokának báró Fehérváry. Fehér 
veres szalagu toszkánai nagyherceg
től és nejétől. Fehér szalagon: Mon 
bein ami aiine lila Klementine. József 
Ágost estére visszautazik Budapestre.

A tem e té s .
Budapest, junius 14. József fő

herceg elhunyta alkalmából rende
zendő gyászünnepségekre, vonatkozó
lag még nem történt megállapodás, 
minthogy a főherceg végrendeletét 
még nem bontották fel. Ez okból 
a temetés napját sem lehetett meg
állapítani, semmi esetre sem fog 
azonban a temetés vasárnap végbe
menni. Valószínű, hogy az Istenben
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boldogult főherceget hétfőn helyezik 
örök nyugalomra. A végrendelet fel
bontását a mai napra várják.

A gyász Szegeden .
Szeged, junius 14. József főherceg 

halála alkalmából Szeged város köz
épületeire kitűzték a gyászlobókat. 
Hétfőn a város hivatalos gyászmisét 
tart és a délben tartandó rendkívüli 
közgyűlésen elparentálja József fő
herceget. A temetésen a város kül- 
döttségileg képviselteti magát és 
koszorút küld.

Az o sz trá k  k é p v ise lö h á z  
ré szv é te .

Bées, junius 14. A képviselőház 
mai ülésének elején Vetter gróf elnök 
a következőket mondta: Tisztelt Ház! 
Ö cs. és kir. fensége, József főher
ceg ur, akinek állapota már hónapok 
óta komoly aggodah mra adott okot, 
13-án elhunyt. (Az egész Ház feláll.) 
Magas uralkodóházunkat ezen halál
eset a legmélyebb gyászba borítja 
és a császári házzal az egész lakos
ság gyászolja a nagy halott veszte
ségét, ki nemes emberbaráti érzel
mével mindenkinek szivét megnyerte. 
Hogy kellőképen bizonyítsuk ama 
őszinte rokonérzést, amelylyel a kép 
viselőház viseltetik s eretett uralkodó
családunkkal szemben, kérem önöket, 
nagyon t. uraim, engedjék meg, hogy 
a t. ház benső és hódolatteljes rész
vétét kellőképen kifejezhessem a 
magas trón lépcsőjénél és az elhunyt 
súlyos megpróbáltatásnak kitett öz
vegynél, ö cs. és kir. fensége Kioldd 
főhercegasszonynál.

A p e rz sa  sáli a te m e té se n .
B u d ap es t, jun. 14. A perzsa sah 

európai útjában tegnap este Lem
bergbe érkezett, ahol péntekig marad. 
A sah szombaton délután öt órakor 
érkezik Bécsbe az északi pályaudva
rin, ahol a király a főhercegekkel 
és a hatóságok fejeivel fogadja. 
Bécsben nagy ünnepélyek készültek 
a sah ott időzése alkalmára. Udvari 
ebéd, operai díszelőadás, József fő
herceg halála miatt most elmaradt. 
Bécsi tudósítónk jelenti, hogy a sah 
tegnap este Lembergbe érkezésekor 
értesült József főherceg haláláról. A 
gyászhir mélyen megrendítette a 
saht, aki királyunk iránti tisztelet
ből elhatározta, hogy Lembergből 
szombaton egyenesen Budapestre 
utazik, hogy jelen legyen József fő
herceg temetésén

A helyzet.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, jun. 14.

Fejérváry Géza báró ma délig 
senkivel sem érintkezett, délben részt 
vett a főrendiházi ülésén, de ott sem 
jött össze politikussal. Kinevezését 
azonban befejezett ténynek lehet 
tekinteni. Mindenfelőlről megerősítik 
azt, hogy a kinevezés illetve a Tisza 
kormány felmentése holnap csütör
tökön fog megtörténni.

Tisza István gróf kormányának 
leimentése és az uj kormány kine
vezése a hivatalos lap ugyanazon 
számában fog megjelenni és ugyan

csak azon a napon mentik fel Fe
jérváry Géza bárót katonai állása alól.

Tisza gróf minden valószínűség 
szerint csütörtökön reggel érkezik 
Bécsbe és bucsukihallgatáson jele
nik meg a felség előtt.

Már az uj kormány eskütétele 
előreláthatóan Budapesten fog meg
történni, minthogy a király József 
főherceg temetésére ide érkezik.

A bemutatkozás a képviselőház 
legközelebbi ülésén fog megtör
ténni. Hogy ez mikor lesz, azt hol
nap fogja megállapítani az az érte
kezlet, melyet Justh Gyűli elnök
lete alatt Podmanicky Frigyes báró 
a szabadelvüpárt elnöke, Kossuth 
Ferenc, a függetlenségi párt, Bánffy 
Dezső báró az ujpárt, Zichy Aladár 
gróf a néppárt és Darányi Ignác a 
disszidensek elnökének részvételé
vel a képviselőház elnöki termében 
tartanak. Ez az értekezlet — hir 
szerint — abban állapodik meg, 
hogy a legközelebbi ülés szombaton 
legyen, de akkor csak József főher
ceg halála felett való részvétét 
fejezi ki a Ház, intézkedik a teme
tésen való részvétel iránt és meg
állapítja a legközelebbi érdemleges 
ülés (talán hétfő) nnpirendjét. Ezen 
az ülésen fog bemutatkozni az uj 
kormány.

A mai napon egyébként semmi 
újabb momentum föl nem merült, 
a politikusok nagyobb része még 
mindig vidéken tartózkodik és elő
reláthatóan csak pénteken érkeznek 
nagyobb számban a fővárosba.

Dr. Kalmár Antalt t'clmen-
te tték.

-  Saját tudósítónktól. —
Budapest, 190). jun. 14.

A budapesti büntető törvényszék 
eskü dtbirósága két évvel ezelőtt ki
rálysértés sajtóvétsége miatt 3 havi 
logházra Ítélte Dr. Kalmár Antal 
közjogirót „Beksics Gusztáv történet 
és közjogirása“ cimii müvéért, ame
lyet válaszul irt Beksics Gusztáv egy 
nagyobb közjogi munkájára. Az in
kriminált királysértő részeit Dr. Kál
inál müvének a kir. ügyészség az 
esküdtbiróság ítéletének megfelelően 
elkoboztatta. A 4"() oldalas könyv
ből az első öt ivén 19 részben össze
sen 460 sor nyomatott szöveg lett 
elkobozva.

Az elkobzás után a csonkán ma
radt müvet dr. Kalmár újra kia
datta kiadójával Rényi Károly könyv- 
kereskedővel. A második kiadás
ban dr. Kalmár terjedelmes előszói 
irt. Ebben az előszóban aztán el
mondta a lefolytatott királysértési 
sajtóper egész történetét s szóról- 
szóra leközölte az ügyészi vádiratot 
is, amely az inkriminált kifejezése
ket tartalmazta

Az akként megjelent második ki
adást a kir. ügyészség megint lefog
laltatta s pörbe fogva újra dr. Kal
már Antalt és kiadóját Rényi Ká

rolyt az 1848. XVIII. t.-c. 22. § ában 
meghatározott ítélettel sújtott elme- 
münek újra közlése által elköveti tt 
sajtóvétség miattt.

Ma tárgyalta ezt az ügyet, a büntető 
törvényszék Szepessy biró elnöklete 
alatt. A tárgyaláson dr. Kalmár Antal 
kijelentette, íiogy ő nem követett el 
büntetendő cselekményt, mert az 
ítélettel sújtott részeket nem mint 
szerves egészet illesztette be köny
vébe, hanem az előszóban külön közölte 
a hol sajtópörének egész történetét 
megírta. Mivel pedig az ügyészi vád
irat egyik kiegészítő részét képezte, 
ennek a pörnek, a sajtótörvény 14 §-a 
alapján jogosítva érezte magát ezen 
vádiratot hiv. szellemben leközölni.

Rényi Károly azzal védekezett, 
hogy ő az Előszót nem olvasta el s 
csak arra volt tekintettel, hogy az 
Ítélettel sújtott rész ne kerüljön bele 
újra a könyvbe.

Öt perc szünet után a bíróság az 
inkriminált előszót olvastatta fel 
egész terjedelmében. — Dr. Balázs 
Elemér alügyész vád és dr. Tetét- 
leni Ármin védelme után a bíróság 
úgy dr. Kalmár Antalt, mint Rényi 
Károlyt felmentette a vád alól. Az 
ítélet jogerős.

Néhány szó a gyerinekne-
velésről.

Irta Sátorné Etelka tanítónő.
II.

Midőn már a gyermek enni kezd, 
szükséges, hogy az anya úgy vá- 
laszsza meg a gyermekek táplálékát, 
hogy az a gyermek anyagcseréjénél 
az erős csont és izom fejlődést ered
ményezze, Ezt elősegíti első sorban 
a tej; mely az embernek elegendő 
táperőt nyújt a bölcsőtől a — ko
porsóig. Mellette mindjárt a tojás, 
irósvaj; — azután sokféle növényi 
főzelék, különösen a lahoda (spenót) 
és a hüvelyesek, melyek bőséges 
mésztartalmúknál fogva a csontfej
lesztést mozdítják elő. Persze a fő
zelék kevés hússal adandó, melylyel 
egyetemben szívesebben bekebelez- 
tetik a kellő mennyiségű növényi 
táplálék. Azért mondom, kevés hús
sal, mert az ember nem huserőnek 
teremtetett; de meg a hustápból 
nyert vér nem is oly tiszta, mint a 
növény síkére által szerzett. Külön
ben is a friss húsban nincs is any- 
nyi táperő, mint némely növényben; 
pl. míg a friss húsban van ló %, 
addig a babban, a borsóban 24 •%, 
a lencsében 30 °/0, és a káposztá
ban 35 °/o sikér. Igaz, hogy a szá
rított húsban 62 °/0 fibrin találtatott, 
de ez nehéz eledel, miért is épen 
az úri családoknál élnek vele leg 
kevésbbé. A növény eledelekben nincs 
meg az az ártalmas és izgató alkat 
rész, mint a kreatin, a foszforsavas 
sók stb., mely a gyomor nyákhár
tyáját emésztéskor oly fokú izga
lomba hozná, hogy étkezési lázt 
idézne elő. Mindezeknél fogva a fő
táplálék a növény legyen; különösen 
jó gyermekeknek dercekenyérrel a 
tej és gyümölcs. — Kárhoztatnom 
kell azon anya eljárását, ki meg
szoktatja az alig elvála:-ztott gyer
mekét a kávéra; igy elszokik a gyer
mek a tápláló tejtől és gyenge ideg
zetén ily korán az izgató kávé lesz

az ur, — és még mentségére azt 
meri felhozni: „Az én gyerekeim 
nem eszik a tejel, nem bírják meg 
enni, csak a kávét szeretik?1

h í r e k
TÁ JÉK O ZTA TÓ .

Szabadkai közkönyvtár <5s muzeutn. Nj Uva 
z rdán és szombaton délután 3-t/I &-Ó 

Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.
Junius 19. A szabadkai (falegyesiilet 

közgyűlése a városi zenedében.
Juuius 19? A Bácska athletikai klub 

rendkívüli krizsryiilé-e.
Junius 22. A magyar asztaltaltársaság 

majálisa.
Ju n iu s 25. A szábadkai műkedvelő iQuság 

táncmulatsága a Göncöl-féle házban.
Ju u iu s 25. Az általános ipartdstület köz

gyűlése a Hungária nagytermében.
J u liu s  lC.JOrszágoB athletikai viadal Pa- 

licson.
J u liu s  16. A magyarországi szabómun

kások és munkásnök szakegyesülete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

— K özgyűlés. Szabaeka város 
törvényhatósági bizottsága junius havi 
rendes közgyűlését 30-án fogja meg
tartani.

—  A S z a b a d k a i Á lta lá n o s  Ipar- 
te s tü le t  á l ta l  folyó évi április hó 
2-án megtartott közgyűlés a helybeli 
kapitányi hivatal mint első fokú ipar
hatóságnak határozatával megserni- 
sittetvén az uj közgyűlés folyó 1905. 
évi junius hó 25-én délelőtt 9 órakor 
fog a ,,Hungária" épület nagytermében 
megtartatni, a következő tárgyso
rozattal: Elnöki jelentés az 1904. évi 
működésről. Számvevők jelentése az 
1904 évi számadásokról. Vagyon
mérleg és költségvetés 1905. évre. 
Könyvtár állapotáról jelentés. Az 
elöljáróság javaslata a Délmagyaror
szági Közművelődési Egylet alapitó 
tagjai sorába 5 éven át évi 40 ko
ronás részletekben fizetendő 200 
koronával leendő belépés iránt. Ugyan
annak javaslata a Szabadkai Nőipar- 
egyesület alapitó tagjai sorába 50 
koronával leendő belépés iránt. Jegy
zőkönyv hitelesítésére 4 tag kikül
dése. Indítványok és javaslatok, me
lyek a közgyűlést megelőzőleg 8 
nappal az elnökséghez beadattak. 
Elnök elöljárósági tagok és számvevők 
választása.

— D a le g y e sü le t re n d k ív ü li  k ö z 
gyű lése . A Szabadkai Dalegyesület 
19-én hétfőn rendkívüli közgyűlést 
tart a városi zenede nagytermében 
d. u. 6 órakor, melyre a tagokat 
ezúton hívja meg az Elnökség.

— R ó n a i M arg it, városi zenedénk 
kitűnő növendéke a napokban vizs
gázott Budapesten a nemzeti zenede 
kimüvelési osztályából Tomka István 
és Aggházi Károly tanárok előtt és 
a vizsgát sikerrel tette le, mely körül
mény csak dicséretére válik: városi 
zenedénknek.

— M in isz te ri k ö sz ö n e t. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter Lőbl 
Zsigmond szabadkai lakosnak a 
Torzsa községbeli szegény tanulók 
javára 400 korona tőkével telt 
alapítványért köszönetét nyilvání
totta.

- -  A B ácskai h i te lb a n k  f. hó
14-én rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen az igazgatóságba uj tagokul 
beválasztottak: Biermann Jónás, Du-

j)r. jieiyzter 1  ortosM or

iz g y íg y in le z th
S z a b a d ., n, M ária -T eréz ia  parit, Vasút mellett

GvOCÍVtttádűk • massa9®’ Vizára,sz^usaVas fiirdó'S (uauheimi).vjllanyozáSt toVábbá onbsj lom ,, Telefon 2 1 1 . sz. 
Prospectus

Javalva van: az id e g b e teg ség ek n é l mint: idegesség, hysteria, fő fájás, és szédülésnél. 
A légző sze rv ek  b e te g sé g é n é l: tüdőhurut és nehéz légzésnél (asthm a). — G y o m o r 
és b é lb a jo k n á l : székrekedésnél. — S z ív b a jo k n á l: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és köszvénynél. üMT Mérsékelt árak. eUF* Nyákon a t frissítő  fürdők.
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lies Gergely, Engler Ignác, Füredi 
Jákó, Hahn Lajos, Jakobcsics Titusz, 
Karnmerer Mihály, Resich Mihály és 
dr. Révész Ernő; a felügyelő bizott
ságnak uj tagjai lettek : Balog Ernő, 
Glück Gyula, Hahn Imre, Ispánovics 
Mátyás, Pirnitzer Vilmos, Szamtter 
Tivadar; a választmányba pedig be
választattak: Budincsevics Simon,
Fülöp Vilmos, Heisler Adolf, Kovács 
Lázár, Petonszky József, Strasser 
Béla és Vida János.

— Isk o la tf tr s a k  25 éves ta lá l 
kozása. A szabadkai főgymnasiumban 
1880-ban éretségit telt tanulók 25 év 
után a közeli napokban találkozni 
fognak. Az érdekes összejövetel idejét 
Dimitrievics Szvetozár gör. kel. szerb 
plébánosnál előzetes értekezleten ál
lapítják meg.

— A B aja i tiy  tin i Öl csészét! E g y e
s ü le t  k iá l l í tá s a .  A közelmúlt bajai 
nagy tüzeset által koldus botra jutott 
emberek javára a Bajai Gyümölcsé- 
szeti Egyesület virág, gyümölcs és 
gyermek kiállítást rendezett. A Nem
zeti nagy helyiségében voltak kiállítva 
a szebbnél szebb dísznövények és 
a tavaszi gyümölcsök, s Sugovica 
partján sétáltak a feldíszített aranyos 
kis babák. A szép kiállítás rendezé 
sével Baja előkelő hölgyei fáradtak 
élükön Dr. Koller Imréné és Rosen 
berg Jakabné úrasszonyokkal. A ki
állítás szép erkölcsi és anyagi sikere 
jutalmazta fáradságukat. De nem 
csak az úrasszonyok, hanem a fiata
labb hölgyek is közreműködtek a 
siker elérésében, kik rózsákat árulva 
iparkodtak, minél nagyobb összegei 
juttatni a szegényeknek s ez sikerült 
is nekük. Különösen Weichinger 
Irénke, Schlesinger Ilonka és Kőhegyi 
Jolánka tűntek ki buzgóságukkal. A 
kiállítást melyet vasárnap és hétfőn 
nagy számú közönség látogatott meg, 
köztük igen sok vidéki, táncmulatság 
zárta be a lőkertben ahol a város 
ifjúságának szine java reggelig mu
latott.

— B ácskai ügyvéd  ö n g y ilk o s  
sága  a N ia g a rá n . Newyorkból je
lentik, hogy egy fiatal magyar ügy
véd dr. Szentirmay Elemér, kinek 
Újvidéken volt ügyvédi irodája, a 
Niagara-zuhatagba ugrott és éleiét 
vesztette. Öngyilkosságának oka, a 
távirat szerint az, hogy a liatal 
ügyvéd szerelmes volt egy özvegy 
asszonyba s családja ezért eltávolí
totta hazájából.

P á d u a t S tt .  A ntal. Városunk 
bunyevác polgárainak egyik köztisz
teletben és közbecslésben álló tagja 
Bogesics Antal földbirtokos, pün
kösd keddjén t rtotta névünnepét, 
mely alkalommal a vendégszerető 
házigazda igazi bunyevác szokás 
szerint, s a lei nagyobb szívélyesség 
gél fogadta az özönlő üdvözleteket. 
Hogy mily közszeretetben álló egyén 
Bogesics Antal, bizonyítja legjobban 
az. hogy az estebéden a rokonságon 
kívül megjelent.: Mamuzsics Félix 
kanonok-plébános, dr. Biró Károly 
polgármester, dr. Sántha György 
kórházi főorvos, Simrák Béla és 
a hitoktató kar több tagja, a szent 
Vince egylet vezetői s még szá
mosán. Az üdvözlő beszédben sem 
volt hiány; — s a vendégek a leg
jobb hangulatban töltötték el a
kellemes estél, melyet a házigazda 
nejével együtt mindenben kedvessé 
és feledhetetlenné igyekeztek tenni, 
— ami sikerült is.

— I In/.:i.*Hág Braun György vonat- 
lakatos junius hó ’4-én tartja eskü 
vőjét a szabadszállási ev ref. tem -, 
plombán özv. Nagy Lajosné leanyá- j 
val Zsuzsannával.

— Xév iiiiisy-irositAs. Reiner Zol
tán bajai illelő-égü budapesti lakos 
magánhivatalnok „Mérő“-re, kiskorú

Fürst Sándor bácsföldvári lakos ta
nuló „Földesére, Duszll János adai 
illetőségű gödöllői lakos csendőr
őrsvezető „Deli“-re, kiskorú Schnel- 
haus Henriette, Eveline, Sándor, 
Ágoston, Ida és Róza bajai illetőségű 
kassai lakosok ,,Szepesidre, kis
korú Neuberg Marcel újvidéki ille
tőségű, budapesti lakos „Noines“-re, 
Braun Arnold bácsszentiváni illető
ségű, budapesti lakos „Balázs“-ra 
változtatták családi neveiket

— G y erm ek g y ilk o s  anya. Ma-
gyarkanizsáról Írják: Vágó Teréz 
magyarkanizsai cselédleány koraszü
lött gyermekét a fészer alá ásta. 
Tegnap találták meg a hullát, amint 
azt a kutya a földből kiásta. A vizs 
gálát során kiderült, hogy a gyerme
ket előbb megölték, s aztán ásták 
el. A csendőrök a gyilkos anyát le 
tartóztatták.

— E se tek  M ária G yüdön  A
Mária Gyüdről hazaérkezett bucsusok 
bes/élik, hogy a búcsún igen sok 
asszonyt megloptak az ott járt zseb- 
metszók. Egy szabadkai asszonynak 
a csecsemő gyermekét lopták el. Az 
asszony mindenfelé kereste gyerme
két, de nem volt képes megtalálni. 
Egy szabadkai bunyevác asszony 
hirlelen összerogyolt és ott nyomban 
meghalt.

Építkezések és árlejtések  a
m egyében.

Az ó becse i járásbirósági palota 
építésének ügye, hozzánk érkezett 
hírek szerint, a megvalósulás stádi
umába jutott, egyrészről ugyanis a 
belügyminiszter a telek átruházást 
jóváhagyta, másrészről meg az építési 
tervek is készen vannak.

A rté z i-k u ta k  létesítése übecsén. 
Óbecse község artézi kutjait ellen
őrző bizottság elhatározta, hogy úja. b 
4 artézi kút épitését fogja kérni a 
közgyűléstől, hogy minden város
résznek legyen artézi kútja

Z om bor. Bács Bodrog vármegye 
székhazában f. é. junius 24. d. e. 9 
órakor részint szó és részint írásbeli 
árlejtés lesz: 1. a bács—zsablya ti 
teli törvényhatósági közút ö. 4.1672 
km. szakaszának 116535 korona 4ö 
fillérrel előirányzott müuttá való ki
építésére. továbbá 2. az 190;). évben 
végzendő hengereléshez szükséges 
kötő- és fedőanyagnak 9364 korona 
83 fillérrel előirányzott szállítására, 
3. az 1905. évben végzendő, 13013 
korona 54 fillérrel előirányzott ben- 
gerelési munkákra, 4. a zombor 
óbecsei utón 3 és ’. a zombor—bez- 
dáni utón 1 ulkaparóház építésére 
15676, illetőleg 3446 korona 16 fillér 
költségelőirányzattal. Bánatp nz az 
l-re 10.000 korona, a 2-ra 900 ko
rona a 3-ra 1300, a 4-re loOO, az 
5-re 350 korona. Az Írásbeli ajanla 
tokát f. é. junius 23. déli 12 óráig 
az alispán címére kell benyújtani 
mig a feltételek a zombori m. kir. 
államépitészeli hivatalnál tekinthetők

A cigány-katona réintette.
A Nagyváraddal szomszédos Wol- 

!-erdőben, pár száz lépésre az 
itolsó házaktól, pünkösd vasárnap 
án délután véres bűntény történt.

Pünkösd hétfőjén reggel hat óra
kor Hodöc-. János városi csordás a 
Volfti korcsma és Schenker-tanya 
,özt levő nagylegelőn mintegy 6"0 
épésnyire az országúitól a Körös- 
iartra ereszkedő mélyedésben egy

női holttestet talált, mely kendővel 
volt letakarva.

A halott asszonyt ott találták a 
körös-parti mélyedésben. Ruhája meg- 
cibálva, ny akáról, melléről letépve} 
Nyakán, mellén levő kék szederjes 
foltok és az eltorzult arca tanúsága 
annak az irtózatos dulakodásnak, a 
melylyel ereibe fojtották a vért. Dr. 
Nemes Áron a külső hulla vizsgálat 
után megállapította, hogy itt bestiális 
gyilkosságról van szó

A nyomozást vezető kapitány a 
csordás felvilágosítása alapján rögtön 
Fugyivásárhelyre ment és itt Sebes
tyén Sándor, valamint több falubeli 
vallomása alapján elfogta Monor Jó
zsef és Varga Károly fugyivásárhelyi 
vályogvető cigányokat, kikkel együtt 
a meggyilkolt nő vasárnap délután 
a fugyivásárhelyi Weisz-féle korcsmá
ban pálinkázotl.

Az elfogott cigányokat este hat 
óra tájban Eleméry kapitány elé 
vezették. Ez alkalommal a cigányok 
teljesen beismerő vallomást tettek. 
Bevallották ugyanis, hogy ők ketten 
és Buta Jeremiás megláttak, hogy 
pénz van az asszonynál és elhatároz
ták, hogy a pénzt bármi módon meg
szerzik.

E célból elcsalták az áldozatot a 
korcsmából a cigány putrihoz, ahol 
azután az esszony szoknyájának zse
bét egyszerűen kifordították. A pén
zen megosztoztak és azután az asz- 
szonyt, aki ittas is volt elkergették 
a kunyhótól. Az asszony el is indult, 
de megfenyegette a cigányokat azzal, 
hogy panaszra megy ellenük.

Erre Buta Jeremiás azt mondotta 
a másik két cigánynak, hogy az asz- 
szony után megy, mert még pénzt 
sejt nála; a két cigány pedig még 
biztatta is Buta Jeremiást, hogy ak
kor már egy füst alatt pusztítsa el 
az asszonyt. Buta Jeremiás erre 
válalkozott is és borzalmas pontos
sággal el is járt feladatában.

Innen onnan.
A mama: Miért gondozod a já

tékszereidet olyan nagyon Irénke ?
Irénke: El akarom tenni a gyer

mekeim számára mama.
A mama: És ha nem lesznek gyer

mekeid.
Irénke: Akkor unokáimnak adom.

* **
Rendőrségünk titkos archívumából 

sikerült riporterünknek a következő 
jelentéseket megszerezni:

Meggyőződésből jelentem, hogy ma 
egy ismeretlen ur a Kossuth utcán 
helytelenül biciklizett és figyelmez
tetésemet nevetségesnek tartotta.

Az elmúlt éjjel Kórodi József mu 
zsikus végtelenül szeszesen garázdál
kodott és hegedűjét ellopta.

A 22. számú bérkocsi nem a fel
tűnő helyen viselte a fuvarszabályt.

Jelentem, hogy Kiss Józsefnénak 
az éjjel három libát loptak. A ká 
rost el'állitottam.

T Á V IR A T O K
M eg g y ilko lt m in isztere lnök.

Athén, jun. 14. Delianisz görög 
miniszterelnök, aki ellen tegnap me
rényletet követtek el, sérüléseiben 
ma me halt.

Athén, jun 14. A vizsgálat kide
rítette, hogy a gyilkos néhány év 
előtt meggyilkolta a nejét s ezért 
tizennyolc évi fogy házra Ítélték. Ki
jelentette, hogy bosszút akart állani 
a miniszterelnökön, mert ez beakarta 
csukatni a játéktermeket. A gyilkos

ságot akkor követte el, mikor a mi
niszterelnök a kamara épülete előtt 
kiszállott a kocsiból. A merénylő 
odaugrott hozzá, megcsókolta a ke
zét és közben kirántotta a kését s 
a miniszterelnök altestébe döfte. A 
temetés pénteken lesz Államköltségen.

A háború.
L o n d o n , junius 14. Az orosz-ja

pán béke megkötéséről szállongó 
híreknek nem lehet sok hitelt adni. 
A béke éppen nem áll oly közel, 
mint ahogy azt a különböző távira
tok sejtetni akarják. A béke szem
pontjából a legfontosabb dolog Orosz
országnak békére készsége, ami azon
ban ezidőszerint még nem bizonyos. 
Az a híresztelés, hogy az ellensé
geskedést beszüntették, teljesen alap
talan. E pillanatban még ilyen szán
dék nem jutott nyilvánosságra. Ja
pán hadi kártérítés fejében meg
elégednék azzal, ha Oroszország 
hosszú lejáratú hadisarc fizetésére 
kötelezne magát, aminek összege 
évente 8 millió font (200 millió 
korona) volna, mivel szemben a 
japánok eltekintenének a másfajta 
kártérítéstől, például az elvesztett 
hajókért és lemondanának Sachalin 
szigetről is.
Az orosz antiszem itizm us.

P é tc rv á r ,  junius 14. Buliginnak 
a népképviselet megalkotására vonat
kozó tarvezete a Novoszti megbíz
ható értesülése szerint kizárja a 
zsidókat a népképviseletben való rész
vételből, mert következetlenség voina 
a zsidók jogait korlátozó törvények 
fenntartása mellett azokat választói 
jogban vagy a népképviseletben való 
részvételben részesíteni.

T Ö R V É N Y  KEZES.
D udás E m il az e sk ü d tszé k  e lő t t

Rendkívül érdekes esküdtszéki tár
gyalás lesz a jövő hét folyamán a 
szabadkai esküdtbiróság előtt. Dudás 
Emil, a zentai polgármester fia lesz 
a vádlott, aki május hó 6-án a zen
tai főgimnázium nyolcadik osztályá
nak tantermében rálőtt iskolatársára, 
Katona Imrére, akit a golyó életve
szélyesen megsebesített. Katona azóta 
már túlesett a veszélyen, de a bíró
ság a szándékos emberölés kísérleté
nek minősített bűnügyet az esküdt
szék elé utalta, s ennélfogva ez lesz 
a jelenlegi cyklusban a negyedik 
bünügy, melyet a szabadkai esküdt- 
bíróság fog tárgyalni.

E gy b ü n p e r  {epilógusa. A sza
badkai kir. törvényszék Perlesz Fü
löp bajai kereskedőt sikkasztás 
büntette miatt 8 havi börtánre Ítélte. 
Az ítéletet a kir. tábla hat hónapra 
szállította le s a kir. kúria a má
sodfokú bíróság ítéletét helyben
hagyta. Ma volt a he'ybeli kir. 
törvényszéken az ítélet kihirdetése, 
mely alkalommal a vádhatóság kép
viselője ama széles körben szenzá
ciós meglepetést előidéző kérelem
mel fordult a kir. törvényszékhez, 
hogy a bünpör egyik tanújának, 
Fischer Emil előkelő bajai kereske
dőjének vallomásában hamis tanu- 
zás bűntettét látja fenforogni s az 
eljárás megindítása végett a bűnügyi 
iratoknak az ügyészséghez leendő 
áttételét kéri.
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— Hercegein! Ön bizonyára nem 
emlékszik arra a fiatal személyre, 

É rte s í té s .  A közs. polg. fiuiskolá- ki tavaly a Scala színházban annyira 
fölkeltette érdeklődését.

TANUGY.
ban, az évelzáró vizsgálatok folyó 
1905. év junius hónap 15-ik napján 
veszik kezdetüket és folytatólagosan 
tartanak junius hónap 20. napjáig; 
még pedig junius 15-én az I. A) 
oszt., jun. 16-án az I. B) oszt, jun. 
17-én a 11. oszt., 19-én a 111. és 
20 án a IV. oszt. szakbeli tárgyainak 
a vizsgálatai tartatnak mindenkor 
d. e. 7—12 óráig. Junius 20-án d. u. 
4—6 óráig az összes osztályok torna
vizsgálata ejtetik meg, junius 28-án 
pedig lesz a Te-Deum, s közvetlen 
utána az énekvizsgálat, mint évzáró 
ünnepség és a jutalmak és bizonyít
ványok kiosztása következik. Sza
badka, 19 0 \ junius hónap 14. napján. 
Abrasich Antal igazgató.

SPORT.
M eghívó. A „Bácska" sz. a. c. 

1905. junius 19-én d. u. fél 6 órakor 
a Hungária szállóban levő club helyi
ségében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a t. tagokat ezúton is tiszte
lettel meghívja az elnökség. Tárgy. 
Dr. Biró Károly diszelnökké válasz
tása.

O rszágos a th le t ik a i  v iad a l P a 
lic so n . A „Bácska" sz. a. c folyó 
évi julius hó 16-án a palicsi ver
senypályán országos athletikai viadalt 
rendez a következő sorrenddel: 1. 
100 yardos síkfutás. 2. Diszkoszdobás. 
3. Magasugrás. 4. 400 m. futás. 5. 
Rúdugrás. 6. Sulydobás. 7. Távolugrás. 
8. Gerelyvetés. 9. 1 angol mf futás.

REGÉNY CSARNOK.
Á  f e k e te  b o r íté k .

Németből: KUrmöczy Ernő. 13.

— Csak nem Rajmundnak hív
ják ? — kérdezte Spavento

— Mi az? Talán ismered? — kér
dezte bámulva a herceg.

— Oh, csak úgy félig-meddig! De 
mindenesetre kedves ember — mit 
kell tennem vele?

— Ha valami biztatót hallasz róla, 
vezesd Musselinéhez, ki pár nap 
előtt . . .

Spaventó nem hagyta tovább be
szélni, hanem olyat kacagott, hogy 
még a holt báró is fölébredhetett 
volna tőle. A herceg összeráncolta 
homlokát.

— Ejnye herceg ur! — szólt Spa
vento, tiz perccel utóbb, ahogy ön 
Longvillierst elhagyta, Henrik ur az 
ismert fogaton megjelent, és mii 
gondol kivel? (Spavento újra nagyot 
nevetett) hát Mussalinével! Paris 
ból jött veh'. Csakhogy az urfi nem 
nem igen mert hölgyével apja előtt 
mutatkozni s beszálásolta az „arany 
csizmába" . . .

— Mi a manó ?
-  Csakhogy amint kitette lábát 

a szállodából Musseline már vissza- 
robogott Párisba s inig Henrik iliur 
a papánál viziteli, add g szépen Baj 
mundol. csalta lépre szép dolog 
a változatosság! most már bajo
san gondol Henrik barátjára.

— Szegény ördög! — szólt gú
nyosan a herceg, — s most ismer
kednek ?

— Győződjék meg róla 1 Epén 
most üti a nyolcat, ha felkészülünk 
kilenc órára helyben vagyunk, 
fogadok, hogy megcsípjük a turbé- 
koló gerlepárt

— Annul tetszik.
Spavento távozni akart, de még 

valami jutott eszébe.

— A nubiai nő? kiáltott fel meg
lepődve a herceg.

— Persze! Legalább annak mond
ták, Ugyan nem lett volna nehéz 
valódi kilétét megtudni.

— Hát sikerült kinyomozni? A 
múltkor kevés szerencsével jártál!

— Tegnap láttam az olasz szín
körben.

— Egyedül volt?
— Nem. Hisz ha magányosan lett 

volna, föl sem tűnik; de jószágigaz
gatója is vei volt, — ezt az akasztó
favirágot pedig aki egyszer látta, el 
nem felejti soha.

— Bérelj ki egy szemközt levő 
lakást! — parancsold a herceg — 
majd meglátjuk, mire megyünk vele.

— Nyergeltessek, herceg ? — kér
dezte Spavento.

Nem bánom. Menjünk Long- 
villiersbe, — válaszolta a herceg — 
azt hiszem Henriket alaptalanul 
gyanúsítottad Musselinével.

Kilenc órára az „arany csizmá
nál" voltak s ott láttak már az ud
varon egy kettős fogatot. A kocsi
párnákon egy rikító öltözetű hölgy 
ült, mellette utazó ruhában egy fiatal 
ember állt.

A leány azonnal megismerte őket.
— Nini! Ön az kedves hercegem! 

— kiáltá, — végtelenül örülök, hogy 
itt látom. Épen szökni akarok, amint 
látja.

— Páris vissza nemde ?
— Még pedig a báróval
— Ah! Tegnap ugyan szépen itt 

hagyott. De most, hogy atyját el
vesztette, feleséget keres.

Közben a herceg üdvözölte Raj- 
mundot.

— Ejnye! hát ismerik egymást? 
kérdezte Musseline.

(Folyt, köv.)

Fülelő* :
D r  G 0  V I C II I v  II K 

Laptulnj (Ionosok : A Z A L A P I T Ö K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám : 62.

való fiú füHzerkereHke- 
désbe tauoneul felvétetik.

levele 
van a

.In házból
Óim a kiadóban.

Jobb családnál Ö f i S Ő
állást keres a házvezetés minden ágában 
jártas középkorú nő. Megkeresések e lap 
kiadóhivatalába intézendők

Boldogságra vágyónak
kiadóhivatalban.

SZÓlíC** levêe van a kiadóhivatalban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gyninasiuminal. A világhírű »Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók Kölcsön 
könyviár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Német levelezónó vebb felvilágo
sítást a kiadóhivatal nyújt.
Iá  I r r / im l  való fiú tanoncul felvétetik

ŰV llílZíMvl Müller Mór fűszer és cse
mege üzletében.

Öt fajból álló, 25  kapa

s z ő l ő
eladó a városliget közelében.

Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal

Palicson
2 villa lakás

a földműves isko’a közelében 
levő fenyvesben

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

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

hivatal.

Konyhamérleg 3 60 kor. és feljebb 
Húsvágó gép, valódi

Standard 4 ‘— kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai

cedrús fából 12'— kor és feljebb
Vaj készítő 3 6 0  kor. és feljebb
Zsemlyereszelő gép 2 80 kor. és feljebb

valamint nagy választék

háztartási és m ezőgazdasági
c ik k e k b e n .

Mezőgazdasági gépek az eredeti 
---------------gyári árakon.----------------

M indennem ű vasáru c ik k e k  a legjutányosabb árako n  !
P o n to s  és figyelm es k iszo lg á lás .

T  Meg nem felelő tárgyak készséggel lesznek kicserélve.

VASKERESKEDŐSCHNIER IMRE az ARANY HARANGHOZZ1BADK1I, R u d ica -u tca .

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O  f i l l é r  Vastag bellikből S  
f i i  é r  Leír kisebb hirdet és 3 0  f i l l é r

Könyvelésben és irodai S S :
mint a gépírásban is jártas leány irodai 
alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.

f  0’y  j ó kar'ban levő
eladó. -  Polgári 
szálloda, pincér.

I’énzbeszcdó csekély óvadékkal, aki 
egy házi ipari cikk el- 

árusitására is kápesnek érzJ magát, fix fize
tés és magas jutalék mel’ett azonnali belé
pésre állandó alkalmazást nyer helyben 
egy elsőrendű gyári cégnél. Cim a kiadó
hivatalban

|?0'V soraógymegyei 
vezetésben és «

faüzletben a könyv- 
de t a i 1 el ad ásban j ár ta s 

fiatal ember, katonamentes, teljes ellátás 
és 40 korona havi fizetéssel szeptember, 1-én 
'a ló  belépésre felvétetik Ajánlatok Auster- 
lic fatelepe, Kiskorpád, Somogy megye kül
dendők.

í ié n ir n n n  Tel-iesen« 'ak<,rl r Remiiig-Uv|JII vllv. ton gépirónő. Ki jó magyar 
gyoisiró. vidéki nauy ügyvédi irodába azon
nali állandó alkalmazásra kerestetik. Cim 
megtudható : Eckstein Be rn t hirdetési 
irodájában. Budipest Fürdő-utca 4.

több 100 korona állandó mellékül I jövedelzmbez ju that minden állású 
egyé , legkisebb risikó nélkül Szives meg
keresések kéretnek ,,Stein Hausen A Cie,
Karlsruhe 1 B cimre

li O l'P vto iiL  cimptoirista, déli-
■ S lv l ln  gyümölcs és délitermén - 

behozatali üzletem' ez. Előnyben részesül 
oly egyén, ki gyarmatáru ügynökségben 
gyakorlott. Világos, átirt ajánlatot kér
Kassowitz S Fiume.

Érzékeny lemezek,
Papírok,

Csinos kartonok,
Teljes felszerelések,

Vegyszerek,
Álványos és

Kézi kamrák

nagy választékban.

u. m.:

M oly-irtó  s z e re k
Ckrysantot,
JlapMalin 9 I ső rendű, a legolcsóbb napi árban.

SVíá- ís  ruszin-bog ír,
p'ra’oin,

kipróbált, biztos, kellemes illatú moly por. 1 kő. 6 
k o ro n a , dobozokban 59 fill., 1 kor. és 1.50 fillér.

valamint 
50 fillér és korona.

p ó ló b a -irtó szerek 
dobozokban

a legújabb poloska-irló sz«r; szagtalan, I üveg 1 kor.

W a e h s m a n n  é s  V e l n e i
ezelőtt Zalán Béla

drogua üzletében S zab a d k án , K ossul li-utcz.a.

i : -U . J I- - - --- - - - • • « j te •" . . - (a, , * x -1 • ' ' ■* .
Nyomatott a Kiadók Kiadok éf Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




