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MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-ntcza 3. sz.

Volt és nines.
Volt és nincs és mégis van. 

Ezek a magyar kormányok. Ki
nevezik, lemond, megbízzák az 
ügyek további vezetésével. Eköz
ben kihallgatásokat rendeznek, 
a koalíciót puhítják, a koalíció 
puhít. Majd megnyitják az or
szággyűlést, aznap be is csuk
ják és mégis van magyar par
lament, aminek különösen azok 
az országgyűlési képviselők örül
nek, akiknek még az idén be 
kell hozni a választási költsége
ket. Örülnek pedig azért, mert 
nem lévén parlament, nem kell 
Budapesten lakni, otthon meg
takaríthatják a fizetésüket. Ha-

Nem okolunk mi ezért senkit. 
De azt mégis csak meg kell 
kérdezni, meddig tart ez az 
áldatlan állapot? Azt hiszszük, 
nem sokáig. Hiszszük pedig 
azért, mert Magyarországon nem 
fog már akadni ember, aki a 
mai rendetlen állapotok között 
az ügyek vezetésére áiljon, s 
beálljon Fehérváry utódjának. 
Ezt teljesen lehetetlennek tart
juk. Mumusnak senki kedvéért 
sem vállalkozik magyar politikus. 
Egyetlen magyar politikus sem 
teheti kockára ezentúl a magyar

tották elő a szükségét annak, hogy 
az elhatározásaihoz szigorúan ra
gaszkodó kormány a lemondást be
nyújtsa.

A koalíció soraiban a legkülönbö
zőbb szempontokból bírálják meg a 
kormányválságot. De az már általá
nos nézet, hogy most már haladék
talanul megindulnak a tárgyalások a 
korona és a koa.ició között.

A szövetkezet ellenzéki pártok ve
zérei ma délelőtt hosszasan tanács
koztak a helyzetről a függetlenségi 
pártban, ügy volt, hogy 11 órakor 
a választási reform dolgában kikül
dött albizottság konferál, de tekin-kormány tekintélyét.

Hogy Fehérváry lemondott,i tettel a kormányválságra, az elmarad 
azzal senki sem törődik. Azt s e s  helyette a pártok vezérei vitatták 
tudjuk, mit akartak a kineve- meg behatóan a helyzetet. Ott voltak 

nem azér mégis van páriámé it. zésével, azt se, hogy inért kel- a függetlenségi körben: Kossuth Fe- 
Az osztrák kormánynak ré tté -! lett neki lemondani. Ezzel azon- j renc, Andrássy Gyula gróf, Apponyi 

neles ellenségei voltak Magyar- j ban már igenis törődnie kell a
országon; de az osztrák kor-j nemzetnek, törődnie kell a ma- 
mányt segítségül kellett hívni gyár parlamentnek. Azt nem 
az általános szavazati jog ellen, tűrheti a parlament, hogy a ma 
A olt ellensége az osztrák kor- ■ gyár kormány tagjait Paprika
mánynak, most nincs és mégis 
van ellensége.

Hát uram Istenem, ilyenek

Albert gróf, Zichy Aladár gróf, Bánffy 
Dezső báró és Vázsonyi Vilmos.

A tanácskozás mely 11 órakor 
kezdődött még egy óra után is tar
tott.. A kiszivárgott hírek szerint a

Jancsi módjára rángassák elő, beállott helyzetet vitatták meg és 
s a hátuk mögül osztrák has-J megállapították a vezérlőbizottság 
beszélő mondja a mondókájukat, | délutáni ülésén teendő előterjeszté-

ma a magyar közállapotok. Bi-Js ha a mondökáját a hasbeszélö seket 
zony vigasztalan közállapotok.
Az a kérdés, meddig fog tar
tani. Mert az már még sem 
járja, hogy Magyarországnak a 
kormányai, a parlamentje és 
mindene játékszere legyen bár
kinek.

Ha lemond egy kormány,

megunta, eltüntessék, a magyar 
meg ne mondhasson az egész
hez mást, mint csak ezt a két 
szót: volt, nincs. ' ,, „ * , . *

Végtére is a nemzetnek c sa k ' . Verö“ rae« íe közigazgatási bízott.
szabad megtudnia, hogy mért j * 4nak, te8"al” ™ des ha' '  kOzCT“- 
neveznek ki egy kormányt, s h a ' lésén Charval petr,etc' lelltész azt

Holnap az összes politikai pártok 
értekezletet tartanak.

indítványozta, hogy utasítsák a pénz

telt Házat, nem törődik vele imént még kegyelt férfiakat ? A 
senki sem. Lesznek uj válasz- nemzet tekintélye még Bécs 
ások, lesz uj parlament. Ue hogy játékszere sem lehet, 

legyen is kormány, meg ne is,

tatását látják ebben a bünpörben, a 
melynek szálai egyre inkább többfelé 
ágazódnak. Tegnap éjjel 3 óráig 
tartott Lakatos László újságíró val
lomása, amely tudvalevőleg báró 
Bánffy Dezső ellen irányul.

Ma az első tanú Weisz Julián szer
kesztő volt. Wesz Julián maga kezdett 
a nyomozásba, melynek folyamán 
meggyőződött arról, hogy a röpiratot 
Zigány Árpád irta. Bérezi Béla 
rendőr tanácsos körülbelül 20 percig 
hallgatta a szerkesztő val omását, 
aki elmondta, hogy augusztus 25-én 
az ügyészségnél a röpirat révén isme 
retten szerző ellen feljelentést akart 
tenni, de az ügyészség a vád képvise
letét nem vállalta el. Összeköttetése 
révén aztán a berlini* nagykövetség
hez fordult, ahonnan energikusan 
hozzászóltak az ügy tisztázásához és 

! ennek a befolyásnak tulajdonítható,
' hogy az ügyészség is megindította a 
vizsgálatot, de csak Gajári Ödön lap- 
szerkesztő feljelentése következtében.

Weisz Julián különben az általa 
folytatott nyomozás okmányait, a 
melyekről tegnap közjegyző jelenlé
tében fényképfelvételeket készíttetett, 
nem adta át a rendőrségnek, hanem 
megtartja s az ügyészségnek fogja 

! rendelkezésére bocsátani.
Weisz Julián után Bérei rendőr- 

tanácsos Fekete Józsefet, a „Magyar 
Szalon" társszerkesztőjét idézte be, 
akinek kihallgatása főleg a Weisz 
Julián vallomásának adatai folytán 
vált szükségessé. Bérei rendőrtaná
csos főleg arra a kérdésre óhajt a 
szerkesztőtől választ, hogy micsoda 
érdeke volt abban, hogy Zigány ko
rábbi röpiratait, többek közt a Ka
landorpolitika, vagy éljen a 48!cimü 
pamfletét ő vitte el a kiadókhoz s 
mit keresett a múlt hónap elején 
majdnem naponta a budai Korona- 
kávéházban, ahol ugyanabban az 
időben mindig ott volt Zigány Ár
pád is?

Zigány Árpádot különben ma 
délben átkisérték az ügyészséghez. 
Dr Halmai Elemér ügyved, a terhelt 
védője az aktához csatolta előter
jesztését, melyben Zigány Árpádnak 
azonnal való szabadonbocsátását 
kéri.

Glag pénzügyigazgató szavazata ellen 
elfogadták. A pénzügyigazgató felleb
bezést jelentett be a határozat ellen. 
A határozatot Horvát-Szlavónország 
összes megyéinek és törvényhatósá
gainak megküldik. A f. év első nyolc 
hónapjában majdnem egy fél millió
val kevesebb egyenes adó folyt be,

legyen is parlament meg ne is, ■ 
ez tűrhetetlen. Tisza után Fehér-j 
váry kénytelen a van és nincs i 
játékot végig játszani és ezt
kénytelen nézni a parlament is, ! Félhivatalosan is megerősítik, hogy ' Inint a mulL év me8felel0 időszakában, 
a nemzet is. Az még nem is Fejérváry Géza báró tegnap benyuj-1 
vo na jaj, ha csak nézni kel-; tóttá (a kormány lemondását. A le- 
íene;  A .  j azonban az, hogy mondás közvetlen okairól a legkü-

S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l  
Budapest, 1995. szept. 13.

ez a játék nagyon veszedelmes 
a lelkekre. A lelkeket meghódít
hatja s olyan tettre késztetheti, 
amelynek bizony megadjuk az 
árát.

A Zeysig-botrány.
lönfélébb hírek vannak forgalomban. A Zeysig-röpirat miatt támadt bot- 
A „Pester Lloyd" jelentése szerint I ránY e8Yre szélesebb hullámokat ver. 
Gautsch osztrák miniszterelnöknek I A világ érdeklődését a kor-
ellenvetései a választási reform dől- |,en |etogja s á |ta|4ban „ ké, év

! gaban feltétlenül első sorban mozdi-1 előtt lezajlott parlamenti affér foly-

A tanitónőképző és a
szabadkai leányok.

Nagy felháborodást keltett az a 
körülmény, hogy az idén a szabadkai 
állami tanitónőképző intézet első 
évfolyamába egyetlen szabadkait sem 
vettek föl. A Sz. és V. tette először 
szóvá ezt az ügyet, az igazgatónőt 
okolva, amire az igazgatónő a la
pokban a tényállást közölte.

C zlw js  lakjegyzék.
a szabadkai
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Az ügy az augusztusi közgyűlés 
elé került, s Perticli Mihály indít
ványára elhatározták, hogy feliratban 
kérik a vallás é3 közoktatásügyi 
minisztert vegye föl a szabadkai 
leányokat az intézetbe, mert ehhez 
Szabadka már csak azért is jogot 
formálhat, mert az intézet felépíté
séhez tetemes anyagi áldozatokkal 
járult.

A felirat elment, s már meg is 
érkezett rá a minisztériumtól a 
válasz.

E szerint a leirat szerint a felter
jesztettek között csak négy szabad
kai volt, akik közül csak kettőt mi
nősítettek arra alkalmasnak, hogy az 
intézetbe felvétessenek. A miniszter 
ezeket fel is vette. Most azonban, 
tekintettel arra, hogy a város külö
nös kérelemmel fordult a miniszter
hez, a másik két felterjesztettet is 
felveszik az intézetbe, eltekintve attól, 
hogy ezeket a felterjesztésben a fel
vételre alkalmatlannak minősítették.

Támadás a rendőrség ellen.
— Megkínzott házaspár. —

A szegedi lapok ma a Rádics-féle 
betörés alkalmával gyanúsított Janó 
Mátvás és neje Pévics Gavran által 
irt levél alapján szenzációs leleple
zéseket közölnek a letartóztatás és
nyomozó eljárásról. A közleményekre 
vonatkozólag László Géza kapitány 
nyilatkozatot küldött be a lapoknak, 
melyben sorra megdönti az alaptalan 
vádakat. A letartóztatás ugyanis a 
nyilatkozat szerint a vádtanács hozzá
járulásával töitént és a nyomozást 
az ügyészség rendelte el. A levélben 
élénken kiszínezett kínzások pedig 
légből kapott koholmányok, mert a 
kulcsár felelős lévén a foglyok testi 
épségéért, azok bántalmazását nem 
engedhette meg, de különben is a 
rendőrség fogháza mindenkinek hozzá 
férhető lévén, „a középkor í rémes 
kegyetlenkedéseire emlékeztető.; kín
zásokénak okvetlen tanúi is lettek 
volna. Janóék különben belső bizal
masai voltak a tettesnek.

A háromcimü szenzációs közle
mény, amely a „Szeged és Vidéké"- 
ben jelent meg, a következő:

Letartóztatott család
A Szeged és Vidéke is megírta 

hogy ez év junius 17-én reggel Bá- 
dics Dusán gazdag szabadkai ház- 
tulajdonos lakását kirabolták. Azon 
a napon Janó Mátyásnó, a házmes- 
terné észrevette, hogy az előszoba 
ablaka be van törve s az ablak 
rácsa el van görbülve. A helyszínén 
azonnal megjelent két titkos rendőr: 
Maródics Szávó meg Kuk la István 
és Király Imre rendőrbiztos, akik úgy 
Janót mint a feleségét kikérdezték. 
Ezután eltávoztak, de kevés idő 
múlva László Géza alkapitánynyal 
jelentek meg, aki rögtön gyanúba 
fogta a házmesterpárt s azt tapasz
talta, hogy Janó Mátyás lábnyoma 
teljesen összevág a lakásban talált 
lábnyomokkal. A kapitány rendele
tére az egyik titkosrendőr durva sza
vakkal fölszólította Janót, hogy kö
vesse s bekísérte a városházára, ahol 
egy külön cellába zárta el. Az ott 
maradt Janó Mátyásnét még vallat 
ták, de aztán egy 8 hónapos és egy 
két éves gyermekével szintén be
kísérték és elzárták.

Ugyanaznap este az alkapitány 
Janó Mátyást magához vezettette. 
Ekkor már ott volt a káros Rádics 
Dusán is, aki ezer korona jutalmat 
tűzött ki a tettes kézrekeritésére. 
Vallatták Janót, akit azonban hama
rosan visszakisértek cellájába, mert 
tagadta, hogy ő és neje lennének a 
betörők.

Gúzsba kötött fogoly.
Amikor bekísérték a cellába Janót, 

Maródics titkosrendőr vasbottal tá
madt rá. Durván szidalmazta:

— Kivallode mindjárt, hol van
nak az ékszerek ? — s a vasbottal 
többször derékon és vállon ütötte.

Ezután két kezét a derekán hátra
kötötte s összekötötte a lábaival, a 
kötél végét pedig a cella falába erő
sített két karikába befűzte, a köte
let megrántotta, úgy hogy az ember 
n kötélen összegörnyedve függött, 
mig öntudatát el nem veszítette. 
Közben pedig a két detektív egy 
rendőrrel együtt vasbottal ütötte.

Mik a kötélen függött Janó, egy 
detektív bicskát vett elő. Kinyitotta 
s Janó szeme előtt hadonászott vele.

— Ha meg nem mondod, hol az 
ékszer, mindjárt kiszúrom a szemed.

Tizenhat óráig a szekrényben.
Ezután bevezették a kulcsár szo

bájába, ahol mezítelen lábára tapostak 
s mellbe lökdösték.

Később pedig levetkőztették s a 
falba épített vasajtóval ellátott szek
rénybe zárták, egy szál ruha nélkül. 
Itt hagyták délután négy órától más
nap reggel b óráig.

Másnap fölvezették László alkapi- 
tányhoz s ott mikor ezekről panasz
kodott Janó ezzel a szavakkal uta
sították el:

— Ez még semmi! Eztán lesz, 
ami lesz!

K ötéllel verték a 
m ezítelen  talpát.

Másnap reggel ugyanebbe a cel
lába zárták az asszonyt is, aki 
délutánig sínylődött ott.

Akkor egy detektív fölvitte Pertics 
Ernő hivatalos szobájába. Itt. haris
nyáját levetette s mivel az asszony 
nem akart vallani, a talpára kötéllel 
negyven-ötvenet ráhúzott. Egy másik 
detektív tétlen nézője volt a kínzás
nak, de mikor Janóné kétségbeesetten 
jajgatott, ő is segítségére sietett 
társának az ütlegelésben. Fojtogatták, 
rúgták, ütötték, úgy hogy elájult. 
Mikor főieszméit, a cellájában találta 
magát.

E lvett gyermekek.
Janó Mátyás junius 17-től junius 

30-ig, a felesége pedig junius 17-től 
junius 19-ig volt fogságban. Szabad
lábra helyezésük után a rendőrség 
ismét letartóztatta őket s gyermekei
ket elvették tőlük A két gyermeket 
a bajai gyermekneveidében helyezték 
el, akik érthetetlen okból még most 
is ott vannak, dacára annak, hogy 
a szülők már szabadon bocsájtattak.

Természetesen kiderült a házaspár 
ártatlansága, amennyiben a betörőt 
Holdos Antal személyében letartóz 
tatták, akinél az elvitt ékszerek nagy 
részét meg is találták. így hát min
den alapos ok nélkül tartóztatták le 
a házaspárt.

Nyom orékká verték.
A megkínzott Janó Mátyás ház

mesteri állásától megfosztva él fele
ségével. Régi mesterségét, a szabó
ipart folytatná, de nem bir dolgozni, 
mert a cellában jobb válát vasbottal 
nyomorékká verték, hogy mozdítani 
nem bírja.

A házaspár a legnagyobb nyomor
ban sínylődik s a jólelkü szomszédok 
alamizsnájából él.

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai kiaköny vtAr éa mtueum, Nyitva 

pztTdán RzombKon délután ft-ir
Vasárnap déloifift 9 4öl 12-ig.

Országos vásár esept. Ifi. Ófnttak.
Szeptember 27. A niAv. altiszti kör bzü 

réti mulatnága saját kerthelyiségóben

— Ssemélyl hír. Dr. Biró Károly 
polgármester ma este a gyorsvonat
tal hazaérkezett Pancsováról, ahol 
a törvényhatósági városok polgár
mestereinek kongresszusán vett részt.

— Iliróavatás. Teljes ülése volt 
tegnap a budapesti kir. táblának, a 
melynek egyetlen tárgya az volt,hogy 
Polgár József volt szabadkai törvény- 
széki elnök, az újonnan kinevevett 
táblai biró a hivatalos esküt Csat hó 
Ferenc elnök kezébe letette. Polgárt 
a Kúriához kisegítő bírónak rende
lik ki, ahol a hetedik polgári tanács
ban fog elnökölni.

— Egyházm egyei hírek. A ka- 
locsa-egyházmegyei érseki hatóság a 
következő személyi változásokat esz
közölte az egyházmegyei papság kö
rében: Winkler Lénárd szabadka- 
szentterézi káplán Kelebiá.a ideigl. 
adminisztrátornak kineveztetett. — 
Kápláni minőségben áthelyeztettek: 
Káich József Szabadka Szt. Rókus- 
ból Szt.-Terézbe, Mészáros Béla Sza 
badka-Szt.-György bői Szt. Rókusba, 
Gsatalinácz Mátyás, Gr.onopláról Sza
bad ka-Sz.t.-György be, Kanyó Gyula 
Bácsalmásról Gsonoplára, Leszich 
István Sükösdről Bácsalmásra, Ván
dor Antal Paripásról Mélykutra, Jun- 
gert Péter Bácskertesröl Paripásra. 
— Wolf József Militicsre, Lantos 
Mihály és Lakos Antal Péterrévére 
rendes, Schneider Zsuzsanna Péter
révére és Beivinkler Ferencz Futakra 
ideigl. tanítókká kineveztettek.

— Katonáink hazaérkezése. Há
rom hétig nagyon csekély számú 
helyőrség volt városunkban. A kö
zösök, ngy mint a honvédek is az 
őszi nagygyakorlat viszontagságait 
szenvedték át. Tegnap végre elhang
zott a megváltó lefuvás, a nagygya- 

i korlatok véget értek. A 8ö. gyalog
ezred zászlóalja ma hajnalban érke
zett meg, a honvédek pedig az éjjel 
jönnek meg a táborozásból.

— M ijatovics Milán m eghalt. A
messzeföldön ismert szabadkai ga
vallér, ki már hónapok óta elborult 
elmével sínylődött a helybeli kórház 
elmebeteg osztályán, ina megszaba
dult a földi kínoktól. Ma reggel 4 
órakor csendesen elhunyt. Temetése 
holnap délután 4 és fél órakor lesz. 
A család a következő gyászjelentést 
adta ki: Fájdalomtól megtört szívvel 
jelentjük összes rokonainknak, bará
tainknak és ismerőseinknek, hogy 
felejthetetlen fiam, öcsém illetve nagy
bátyánk Mijatovics Milán lókereskedő 
f. évi szeptember hó 13-án reggel 
4 órakor életének 46 évében hosszas 

1 és súlyos betegség után jobblétre 
szenderült. A — megboldogult hült 
teteme szeptember hó 14-én délután 
4 és fél órakor fog a helybeli gör. 
kel. szerb templomban beszenteltetni 
és ezután a helybeli gör. kel. szerb 
temetőben az anyaföldnek örök nyu
galomra átadatni. Mijatov szült. Hor- 
vátzki Evica anya, Mijatov Száva 
testvér, Mijatov szül. Beslin Julka 
sógornő, Mijatov Miklós Teofánovics 
szül. MijatovMiloszava unokatestvérei.

— Á llatk iú llitás Tem erlnben.
Bácsmegye gazdasági egyesület e hó 
8-án pénteken Temerinben ló- és 
szarvasmarha díjazással egybekötött 
állatkiállitást rendezett. A kiállításon 
a temerini gazdák nagy mennyiségű 
feltűnően szép anyaggal voltak kép
viselve. A dijakat túlnyomó részben 
temerini gazdák nyerték el. A gaz
dasági egyesületet Városy Károly 
képviselte aki tartalmas gazdasági 
kérdéseket felelő beszéddel üdvö
zölte a gazdákat. Kívüle még Ver
mes Vince jegyző és InhofT József a 
szövetség kiküldötte beszéltek. Lati
novits Pál főispánt táviratilag üd

vözölték. A kiállítást késő estig tartó 
bankett követte.

— E lfogott betörők. A Vojnics 
Gyula dr. és Barta Antal dr. laká
saiban elkövetett betöréses lopások 
tetteseit elfogták. Székesfehérvárról 
érkezett rendőrségi értesítés alapján 
állapította meg rendőrségünk, hogy 
az ott hasonló bűncselekményeknél 
tetten kapott betörők egyike Boj- 
niczki Miklós szabadkai ember, aki 
épen a betörések elkövetésekor vá
rosunkban tartózkodott. Bojniczkinál 
akkor egyesek betörő szerszámokat 
is láttak. A betörőket most a székes- 
fehérvári vizsgálóbiróságnál hallgat
ják ki, hol a Szabadkán elkövetett 
betörésekért is kérdőre vonják őket.

— H alálozás, özv, Latinovits 
Lázárné szül. Sztrilicb Mária 75 éves 
korában rövid szenvedés után Bács- 
topolyán elhunyt. Az elhunyt mat
rónát, kiben Császár Péter topolyai 
főszolgabíró anyósát gyászolja, Bor
sódra szállították s ott tegnap a csa
ládi sírboltba helyezték örök nyu
galomra.

— Csikódijazás Zentán. A zentai 
gazdakör ló- és csikódijazásán dijat 
nyertek: Tóth János, iMalácski János, 
Kikirics Lajos, Kazincy Károly, Bu- 
rány Ferenc és Szél Ferenc.

— Csőd. Az újvidéki kir. törvény
szék Bugarszky M. Pál bácsszent- 
tamási lakos kereskedő ellen a csődöt 
elrendelte. Csődbiztosul Rehák Fe
rencz törvényszéki biró, tömeggond
nokul dr. Pavlovits Lyubomir bács- 
szenttamási, helyettesévé dr. Bállá 
Emil újvidéki ügyvédek neveztettek ki.

— Halál a vonaton. Rigó Lázár 
48 éves borotapusztai napszámost 
tegnapelőtt Magda Mihály nevű 
szomszédja, akivel ismeretlen okból 
ö szetüzött, hasba lőtte. Az életveszé
lyesen sérült embert felesége gyógy
kezelés véget a helybeli közkórház
ban akarta elhelyezni, evégből tegnap 
este a bajai vonattal Szabadkára 
hozta. A szerencsétlen ember azonban 
útközben a vonaton meghalt. Holt
testét a mentők a bajai temető 
hullaházába szállították, hol holnap 
délelőtt fogják a törvényszéki bon
colást megejtem.

— Lóverseny Zomborban. A
Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági 
Egyesület Zomborban, 1905 évi ok
tóber hó 7-én és 8-án lóversenyt 
rendez.

- Tekeverseny. A szabadkai 
vas- és fémmunkások 1905. szep
tember hó 17-én saját helyiségükben, 
afcVörösökör iskolával szemben levő 
„Zöldfa" korcsmában tekeversenyt 
rendeznek A verseny kezdete d. u. 
fél 3 órakor.

— V isszavarázsolt feleség. jKét 
cigányasszony csalafintasága miatt 
került bajba egy jámbor képű sváb 
atyafi. Kiing Antalt elhagyta a fele 
sége. Az elhagyott férj mindent meg 
tett, hogy feleségét visszatérésre bírja. 
Mikor látta, hogy a rábeszélés nem 
basznál, elment a falu végén lakó 
Joanovits Anna és Mária cigányasszo
nyokhoz, kérve őket, hogy varázsolják 
vissza a feleségét. A cigányasszonyok 
kijelentették, hogy ez nagyon könnyű 
dolog, csak hogy 6 darab selyem
kendő szükséges. A jámbor alyali 
hitt a két sibillának és ellopott a 
sógornőjétől 6 darab értékes selyem
kendőt. Ez meg feljelentette sógorát 
lopásért. A bajai bíróság megindította 
az eljárást. A két cigányasszony a 
bajai bíróság fogházában várja a 
varázslatos ügy végét.

— Automata a kutban. Egyik 
köri rendőrőrszem ma délelőtt nagy 
diadallal sietett a központi rendőrség-



1905. szeptem ber 14. BACSM EGYEI NAPLÓ.

hez, hogy egyik közkutban pénzes 
szekrényt találtak. A hivatalos közeg 
a helyszínére ment, hol azonban nem 
Wertheim kasszát, hanem egy parfüm 
automatát talált, amelyet körülbelül 
egy hónap előtt Sugár Manó fűszer- 
kereskedő üzlete elől lopott el isme
retlen tettes, a ki az automata ki 
ürítése után dobhatta azt a kútba.

— Szép és biztor m ellékkereset. 
Tanítók, jegyzők, papok vagy oly 
egyének, kik a szőlészethez csak 
némileg is értenek és oly vidéken 
laknak, hol a szőlő megérik vagy a 
hol a filoxera a szőlőket már el
pusztította és ennek következtében 
azok újból lennének beültetendők, 
tehát a hol szőlőmiveléssel foglal
koznak: szép, állandó és biztos mel
lékkeresetre tehetnek szert, ha cí
müket beküldik: „Hirdetési iroda“ 
Budapest, váci-utca 20/b. 1178—11

— Valóságos orvosság számba 
mennők a kecskeméti cognacgyár r. 
társaság gyártmányai, kivált influenza 
elleni likőrje, különlegességei, melyek 
világszerte hirdetik a magyar ipar 
dicsőségét. Tessék árjegyzéket kérni!

1178—4
— Ha jó l és olcsón akarjuk szük

ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fia ö ltön yök , úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított V ersenyáru üz
leth ez Szabadka, papucs piac. 1082

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

Innen-onnan.
Nemrégen történt. Hogy hol, azt 

nem áruljuk el, mert hátha nincs is 
igaza a szőnyegen forgó pesti urnák 
és ok nélkül kár volna szabadkai 
vendéglőst megbántani.

A pesti ur a bankett közepe tá
ján, vagy az elején felállt és tósz- 
tozni kezdett.

— Szokása a magyar embernek, 
hogy feláll a harmadik fogásnál és 
köszöntőt mond. Én nem tartok 
ugyan még a harmadik fogásnál, 
de már háromszor kértem valami 
ennivalót, teljesen eredménytelenül.

A hallgatók derültek a vidám be
vezetésen, volt. azonban a közelben 
egy ur, aki elkomorodott. A vendég
lős volt. Sötét arccal szólott oda 
egyik ismerősének:

— Hát ti ezt hagyjátok beszélni ? 
Hát ez is szónok ? !

* *♦
A minap éjjel nagy ribillió volt az 

egyik helybeli vendéglőben. Egy is
meretlen iparossegéd okozta a lár
mát és verekedést, aki illuminált 
állapotban azt akarta megmutatni, 
hogy miként mulat az idegen város
ban. A vendéglős végre kidobta a 
duhaj magyart. Az utcán egy rendőr 
utána rugaszkodott és nyakoncsipte. 
Majd.noteszt vett elő s kihallgatást 
rögtönzött:

— Hogy hívják?
— PityakuJ Janu.
— Hol született?

— Pokolfalván.
— Mi a mestersége?
— Asztalos.
— Hol dolgozott?
— A műhelyben.
— Mi a vallása?
— Római katolikus.
Mindezt följegyezvén, igy zárta be

a rendőr a párbeszédet:
— Mehet!
Pityaku Janu el is ment, de úgy, 

hogy senki sem akadt rá.

T Á V I R A T O K .
Még egy m egseinisités.

Kecskem ét, szept. 13. Kristóffy 
belügyminiszter megsemmisítette a 
törvényhatóság jun. 28-iki határo
zatát, a melyben a passzív rezisz
tenciát kimondja.

Az orosz forradalom .
Tiflisz, szept. 13. Egy tüntető 

tömeg behatolt a városházára s 
minthogy hiába való voit a távozásra 
való felszólítás, kozákcsapat jött, 
amely a tömegre vetette magát. 
27-en meghaltak és nagyon sokan 
súlyosan megsérültek.

Tiflisz, szept. 13. A főkormányzó 
temetése alkalmából az izgatott tömeg 
közbe vetette magát és meg akarta 
akadályozni a temetést. Csak a ka
tonaság asszisztálása mellett történ
hetett meg a temetés.

Var ó, szept. 13. Miembicki 19 
éves cipészsegédet, kit a haditörvény
szék azért, mert egy gyalogost az 
ostromállapot kihirdetése előtt az 
utcán megsebesített, kötél általi ha
lálra ítélt, ma kivégezték.

Családi dráma.
Pécs, szept. 13. Keleníi József 

volt pécsi hentes előkelő pécsi pol
gárcsalád tagja, vagyonát elvesztette 
és minthogy családja megtagadott 
tőle minden támogatást, ma a sző
lőben fiatal felesége nyakát elvágta 
és a présházba menekült, a hol 
felakasztotta magát.

Üjabb földrengések.
Innsbruck, szeptember 13. Az 

éjjel ’/a Izórakor 6 —10 másodpercig 
tartó erős földlökést éreztek. Dél
északi irányban.

Cosenza, szeptember 13. Tegnap 
este 8 órától hajnali 2 óráig három 
újabb földöklést érezte. A kár je
lentékeny és az újabb földlökés még 
fokozta a pánikot.

A titokzatos hajó.
Stockholm , szept. 13. A Stock

holmer Tidingen részleteket közöl 
Helsingforsból a Jakobstadt mellett 
zátonyra jutott hajó sorsáról. A 
jelentés szerint szerdán éjjel egy 
ismeretlen gőzös közeledett Jakob- 
stadthoz 25 kilóméternyire. A dü
höngő viharban és a sürü ködben a 
gőzös négy kilóméternyire a parttól 
homokzátonyra jutott. Pénteken két 
vámhivatalnok átkutatta a gőzöst, 
hogy szállítmányát megvizsgálja. Mi
kor a hajóhoz közeledtek, a hajó 
legénysége angol nyelven azt kiáltotta 
feléjük, hogy választhatnak a leve- 
gőberöpités vagy a partra való visz- 
szatérés között, mire a vámhivatal
nokok megfordultak. Húsz perccel 
később a hajó már a levegőbe 
röpült. — Legénysége a robbanás 
előtt csónakokon hagyta el a hajót. 
Az esetet azonnal bejelentették az 
illetékes hatóságnál. A jelentés foly
tán a kormányzó 100 orosz katona 
kíséretében a helyszínére ment. A 
hajó neve festékkel olvashatatlanná 
volt téve úgy, hogy csak azt a szót

lehetett kivenni, hogy „John Don1. 
A Lloydtársulat hajójegyzóke szerint 
a hajó neve valószínűleg John Gref- 
don és a londoni kikötőhöz tartozott.

H elsingfors, szept. 13. (Ritzau- 
ügynökség.) A Jakobstadt közelében 
lakó népnél a katonaság 5009 fegy
vert foglalt le. A fegyverek valószi- 
nüleg a felrobbant hajóról származ
nak. A hajó legénysége partraszállott, 
további sorsukról azonban mitsem 
tudnak. A finn vámgőzösök azt a 
parancsot kapták, hogy figyeljék meg 
a botteni tengeröböl partvidékét. A 
vámfőigazgató Jakobstadtba ment.

^Építkezések és árlejtések
a m egyében.

Zombor. Bács Bodrog vármegyé
nek az 1906. évben szüksége lesz 
205 méterről tengelyen szállított 
hasábos cser tűzifára (vagy 200 
méteröl tölgytüzifára.) E mennyiség 
1905. évi október hó 15-éig lesz a 
vármegye székházában kijelölt helyen 
felrakásolva átadandó. A szállítandó 
tűzifa egy egész vágásból eredőnél, 
fiatalabb és két éves vágásból ere
dőnél idősebb nem lehet. A fentebbi 
tűzifa mennyiség szállítását elvállalni 
szándékozók felhivatnak, hogy a vál
lalat után esedékes 19% bánatpénz
zel felszerelt ajánlatukat f. évi szep
tember 17. napjának d. e. 11 óráig 
„Ajánlat tűzifa szállításra*, féliratu 
borítékban lepecsetélve a vármegyei 
közigazgatási iktató hivatalba adják 
be. Az általános árlejtési és szerző
dési feltételek Sztrilich Béla vár
megyei aljegyzőnél betekinthetők. A 
kikiáltási ár. cserfára 5945 korona.

Zcnta városa elhatározta, hogy 
háromszáz család elhelyezésére meg
felelő munkáslakóházakat épittet, a 
mely célra a földmiveiésügyi kor
mány megfelelő kamatmentes — 
segélyt engedélyezett.

Zombor. Bácsmegye alispáni hi
vatala a vármegyei székház épület
ben 6132 kor. 39 fillér előirányzat 
ke ‘étén belül végzendő kőmives, 
asztalos, lakatos, szobafestő és bá
dogos ajánlatokat szeptember 23-án 
d. e. 12 óráig az alispáni hivatal 
igtatójában kell beadni, Bánatpénzül 
600 korona teendő le. A műszaki 
műveletek és feltételek a zombori 
államépitószeti hivatalnál tekinthe
tők meg.

Újvidék. Újvidék szab. kir. város 
polgármesteri hivatala árlejtést hir
det az ártézi fürdőnél teljesítendő s 
1920 korona 58 fillérrel előirányzott 
kibővítési munkákra, melyeknek — 
mérve felül a városi mérnökség 
nyújthat felvilágosítást.

REGÉM CSARNOK.A  H A R E M N Ö .
Ir ta : Dugovich Imre. 28

— Akkor semmi sem hiányzik a 
boldogságából.

— Nem, uram, higyje meg, nem 
Akik szeretnek, mind körülöttem 
lesznek és én vigyázhatok valameny- 
nyire.

— Adjon az Isten erőt hozzá, 
Iván, -— szólt még Máté s azután 
kezetfogva a tanítóval távozott.

A leikébe visszatért a nyugalom, 
melyet a tanító családjáért táplált 
aggodalom űzött ki. Eéltette Zorkát, 
Ivánt, a menyasszonyt Iván szenve
délyétől. Most meggyőződött, hogy 
Iván örömmel házasodik meg, mert 
ezzel Zárkának szerez boldogságot s 
mert a lakodalom után is közös ház

tartásban maradhatnak. Azt akarta 
hogy Zorkát szüntelenül láthassa s 
ez az akarata házassága után is tel
jesedhetik. Máténak jól esett a fiatal 
tanító különleges boldogsága, ő  meg
értette a lélek nemességét, bármilyen 
hihetetlennek tűnt is föl. Zorkával 
szeretett volna még beszélgetni, hogy 
azután jó kedélyhangulatban készül
hessen a főhadnagygyal versenyezni.

Csakhogy Zorka már el volt fog
lalva a dalos leányokkal. Ma már 
kevés helyen ismerik a lakodalmas 
menetnek ezeket a kísérőit, de negy
ven év előtt még nem hiányoztak a 
menetből. Dalluk kisérte a házasu
landókat az esküvőre, dalluk fogadta 
az esküvő után. Zorka úgy nézett ki 
közöttük, mint a boldogság király
néja. Mosolyogva, ragyogó szemekkel 
magyarázta a leányoknak, hogyan 
kell viselkedniük, mint kell énekel
niük. Máté közéjük akart ugyan ele
gyedni, de Zorka enyelegvo küldte 
vissza.

— Máté bácsi, gmost nem szabad 
közöttük legyeskednie, nem érünk rá. 
Majd az esküvő után, akkor elcsá
bíthatja akár valamennyit.

Máténak vissza kellett fordulnia. 
Távozás előtt azonban mégis meg
kérdezte Zorkától, hogy hova tette 
Kálmánékat.

— Bent vannak a vendégszobában, 
kerüljön beljebb Máté bácsi, — volt 
a felelet s azután ismét a leányokkal 
kezdett bíbelődni.

Anya nem cicomázhatta volna 
jobban a leányát, — mint Zorka 
a dalos leányokat. És minden moz
dulatában melegség, szeretet volt. 
Talán nem is a leányoknak szólt ez 
a bensőségteljesség, mint inkább az 
uj párnak, különösen Ivánnak, akinek 
szerelmét ismerte és most bámulta 
azt a lelki erejét, melylyel aláveti 
magát az imádott akaratának, az 
imádotténak, aki megtiltja az imá
datot, a szerelmet.

Eközben Máté megérkezett társai
hoz. A főhadnagy Zorkáról beszélt 
elragadtatással, mikor Máté belépett. 
Belépésekor Olga szakította félbe a 
rajongását.

— Máté bácsi, megérjük, hogy 
kérőnek küldik oda.

— Nem ajánlanám, hogy engem 
válasszanak. Hanem ha már annyiba 
vagyunk, mert hát ’sejtem, hogy 
Zorkáról folyt a beszéd, figyelmez
tetnem kell a főhadnagy urat a meg
állapodásunkra. Főhadnagy ur, Zorka 
előtt veszteni el a versenyt, nagyobb 
vereség, mintha csak mi magunk 
lennénk a tanuk, — mondta Máté 
gúnyosan.

A főhadnagy nagyon csipősen fe
lelt volna, ha Olga, észrevéve a ven
dég izgatottságát, elejét nem vágja 
a feleletnek.

— Most ne helytelenkedjenek az 
urak. Itt az ideje az indulásnak, nem 
pedig annak, hogy előre is azzal ve
sződjenek, melyikük nyeri meg Zorka 
tetszését.

Folyt. köv.
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1185 Cint a kiadóhivatalban.
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden sxó 3  f i l l é r  betllkböl S
•A1 é r  L e‘kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Uny Petőfi utca főhelyén, 30 év óta fen- 
IlílZi álló vendéglóhelyiséggel a gimná
ziummal szemben 1000 négy az. m. terület
tel előnyős feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet Jstván-utcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
bet Dr. Blum Lás ló orvosnál Petőfi-u.

1031

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnusiumznnL A világhírű >Prog- 
rest cigaretta hüvely fóraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 tn, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc ók. Kölcsön 
könyvtár havi d ija  80 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba. 1010

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

a németfranczia nyelvben 
l l v f v l v l l v  perfect, 3 elem L kő i ás fiú 
mellé azonnal felvétetik. Érfcnkezhetui dr. 
Blum László orvosnál S zabdka  Petőfi- 
utca. 1030

va^y a villanyoson vagy a O/jvili "fl.mil földműves iskolában el
veszett egy ezüst fogantyus bot. Megtalá'ó 
jutalm at ksp

Helybeli ügynökök fix fizetés és 
jutalék mellett 

felvétetnek. Cira a kiadóhivatalban 1034.

M egbízható és szorgalm as

ü g y n ö k ö k
olyan vidékről, ahol a szőlő  
megterem és szőlőmiveléssel fog
lalkoznak és ahol a filoxera pusz
tításait már megkezdette vagy 
pedig ahol szőlőültetésse 1 foglal
koznak: szép, állandó és biztos 
mellékkeresetre tehetnek szert, ha 
címüket közük Hegyi Lajossal 
Budapest, K irály u. 13. I. ir/8

Első Aiíóidi Cignacgyár Részvény'ársaság és 
S?e3zfinomi ógyár Kecskeméten

1166—1. A JÁ N LJA :

4 8 - a s  L I K Ő H
POR':? R O Y ^ .L  R U M
ÖRDÖG LIKŐR:: :: ::
JÉ 3- LIKŐR ::
HA BACK LIKŐR:: ::

-COGNAC M. x -PÁLINKA Minde utt 
V-C U É M E  k a p h a tó .

KECSKEMÉTI MENYECSKE-IIkőr gyártmányai

CM szabadiét Vizes-
agorka 0  saV?ttyopaprika-kon$eW.

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

iigorkát cs paprikát
tettem el, amely az idén különösen 
sikerült; tehát ha a t. közönségnek 
tetszik, úgy a telefon utján is meg
rendelheti. (Telefon-sz. 269. Lakás: 
1. kör, Külcsei-u. 252. sz., a volt 
régi Schönstein-fóle ecetgyár. Saját 
ház.) ötven darabtól fölfelé házhoz 
szállítom. Azonkívül még jó

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

Szives pártfogást kór 

1155 B e r n s t e i n  E m i i .

Kiadó lakások
Vili. kör Kelet-utcában 414 a’att,

Értesítést ad
M  agyamé

VJ. kör Széchenyi tér 98 87.1177

H ely iség-vált o ztatás föl y tán
a gimnáziummal szemben lelő
dr. Blum-féle házban

két üzlethelyiség
együtt vagy külön-külön 
és az udvarban egv

n a g y  r a k tá r
mely műhelynek is alkalmas,

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

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

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

női Kalap- és Kísz t w  
® w r  Ko«fdci$'8zlít«t
nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
szám ítok.

Dós Választék gyermek mbácskákban 
és gyermek-kalapokban.

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

Becses pártfogásukat kérve 
1154 maradtam kitűnő tisztelettel

S í é i n  M a r is k a .  
Ugyanott tanuló-leányok felvétetnek.

Szőlő-vessző!
A világhírű „D e la w a re "  adja 

a legjobb b o rt!

Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kincse.

A filoxerának ellent áll!
Leírását és árjegyzéket 
ingyen küldünk bárkinek.

S zö iőo ltván yok  m é r sé k e lt  
áron kaphatók .

Nagymennyiségű sima és gyökeres
Belawíire-vessző eladás.

Cím: 1153

Szigyártó és Takáts
szőlőlelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd. Központi iroda: 
Felső-Segesd. (Somogy-m.)

Rendeléseket felvesz: Mezödy Károly 
ur Szabadkán, 1. kör, Asztalos-utca 

202. szám.

A L ifk a - fé le  
tö k é le te s í te t t

t é r e n .Szabadkán,
Színház. Szenzációs események legtökéletesebb bemutatása,'egy ezen 

célra épített nagy csarnokban, egy 20 lóerejü gőz dynamo-gép villanyos 
világítása melle t.

M ű s o r  s z e p t e m b e r  1 4 ,  1 5 ,  1 6 .  é s  1 7 - é n :
1. Diszmutatvány II. Vilmos német nagyvezére. SokoleíT tábornok, a

császár megérkezése alkalmával Tan- i vezérkar parancsnoka. Schedelmann 
gerben. tábornok, a vezérkar parancsnoka.

2. Egy jó újságcikk. Boudnefi', a »Variag« parancsnoka.
3 —7. Drama a felhőkben, a) A Belaieff, a »Korietz« parancsnoka.

léghajó felszállása, b) Marseille és A tengerészek visszajövetele a harc
kikötőjének látképe a távcsővön át térről, valamennyi a Szent György- 

, nézve. — A tenger hullámzása, c) renddel kitüntetve.
11 U i Zivatar. A léghajó meggy ullauása' 13 Egy váratlan zuhany cyy ka-

Ertekezhetui K é r i  é s z  i egy villámcsapás következtében. pitanynak.
A lb e r t n á l  ugyanott. Annak égése és leesése, d) a lég

hajósok megmentése.
8. Mulattató varázslás.

17— IS. A szamárbör. Operette 5 
felvonásban : a) a csodaszerig szamár, 
b) a szamárbőr menekvése, c) a

9— 12. Sergius nagyherceg öfen- szerelmes fejedelem, d) a szamár
ságé f  ki 1905 febr. 17-én meggyil- bőrnek a gyűrűvel való felfedezése.VI. kiír, Harmath-utea

perv mírvkitpripflésü u tcára néző áltatott. utolso fényképé. Az orosz- e) az eljegyzés, egy n Agyk J Ó S  < £ "o i japáni harctér és Oroszország leg- 19. Halászat akadályokkal.
! kiválóbb férfiainak arcképei, u. m.:a

szabadkézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban. 1136

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
= =  Valódi Növény Essenezia-Fluid =
csak „K A TO N A .-féle“ „K. A. 4 véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta K A .T 0N A  55 
------- név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. -------

B u d a e w te n  Törik Jázssf gyógyszer- 
Eöraktár: tára Király-utca és Katona gyógyszerésznél

Budapesten, í. Pálya-utca 5. ..... ;
Valódi világhírű KíIíníii arckrém és JC dinin

o

s z a p p a n  a főraktáron kapható.

20. Az ördög leányai. Ezen mutat- 
Trepov tábornok, Szentpétervár hely- vány a színes fényképezésnek nagy
tartója. Bouüguine belügyminiszter, hatású mestermüve.
Gaützine herceg helytartó. A gárda í Minden 3 nap egeszen uj műsor.

Naponkint 7, 8 és 9 órakor este előadás. Vasár- és ünnepnapokon 
4, 5, 6, 7, 8 és 9 órakor.

Helyárak: 1. hely 80 fillér, II. hely 60 fillér, 111. hely 30 fillér. Kato
nák őrmestertől lefelé és 10 éven aluli gyermekek a III. helyen 20 fillért 
fizetnek.
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Ma már minden ember tudja, Imgy a világhírű
Valódi Növény Esscnczia-Fluid

csak „K A TO N  A -féle* „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt
Kittinő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert
megerősíti. Mint kiilszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. ------- ------
Cim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 5

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




