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Előfizetési árak :
Egész évre 12 kér., lói évre 6 korona 

^negyed évre 3 kor.

S ze rk csz tö ség  és kiadóhivatal 
KLADF.K és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-utcza 5. sz.

Kire szavazz
Választó polgárok, erre a kér

désre: kire szavazzunk? na
gyon egyszerű a felelet. Vojnich 
Sándorra és Törley Józsefre.

Hogy m ért? Ezt most inár 
fölösleges rs megismételni, mert 
a választó polgárok zöme érzi, 
tudja már a feleletet. Azért, 
mert ezek a férfiak az egyedül
boldogító munkál akarják, en-í llát nem tudjátok-e, hogy az!pedig 
gedelmeskedve ennek, a népek obstruálók nemcsak hogy nem 
ajkán évezredek óta élő igaz- törekedtek a rend fentartására, 
súgnak: hanem még a parlamentet is

Imádkozzál és dolgozzál! , összerombolták. L’gy tettek, mint 
Igen, ők dolgozni akarnak a az a pityókos ember, akit a

hazáért. Rendet akarnak a ma
gyar haza háztartásában, segí
teni akarják a rend megterem
tését, mint ahogy kötelessége a
családtagoknak segíteni a csa- népét, összetör mindent a ház- 
ládfőt, hogy rend legyen a ház- |)an, kiszórja a ládából a család
tartásban. És mikor ezt teszik, 
ismét csak egy oly igazságnak
engedelmeskednek, amely a nép; tagjainak főzött reggelit leveri
leikéből fakadt és azóta szent Választó polgárok, vájjon eze- 
hagyomán\képen él év tizedek ig  meggondolva szavazhattok-e
óta a nép lelkében. Ezt az igaz- : másra, mint Vojnich Sándorra | Mukies Simon híveinek lelkesedése; 
ságol a nép ajka ezekkel a sza-’és Törley Józsefre? 
vakkal fejezi k i : . Nem lehet az, hogy másra

Rend a lelke mindennek. szavazzatok. Kérdezzétek meg 
Igen, ők rendel akarnak aj otthon a családanyát, aki leg- 

munka révén, hogy gyarapod- jobban érzi a rend szükséges- 
jék a nép, boldoguljon a ma- ségét. Mondjátok el neki őszintén 
gyár haza. Mert amint a csa- i ezeket az igazságokat. Meglássá- 
ládoknak a boldogsága a rend;tok, hogy a családanyák azt
és a munka, úgy a nemzetek
nek és a népeknek is csak ez 
biztosítja a boldogulást, a ha
ladást.

Különben is, választó polgá
rok, ti nektek ezt fejtegetni fö
lösleges, mert ezt a ti lelketek 
igazságaitól tanulták meg az 
államfők és a kormányok egy 
aránt.

Választó polgárok, lehetetlen, 
hogy ti a saját magatok igaz
ságait megtagadjátok. Mert hi 
szén tudjátok fi, hogy arra a 
népre jár a sorscsapása, amely 
a saját igazságait megtagadja. 
Epén ezért, ha hívek akar
tok maradni azon igazsághoz, 
amelyek a ti lelkeitekböl fa
kadnak, nem tehettek mást,

minthoyy Vojnich Sándorra és maradt rátok, s amelyeket bol- 
Törley Józsefre, a munka és a \ dogitó örökségképen hagytok 
rend, szóval a nép iyazsá.yalnak ‘majdan ti is gyermekeitekre. 
hiveire szavaztok. ■ Gondoljatok ezekre az igaz-

Vátasztó polgárok, Varya Ká-1 Ságokra :
roly és Mukies Simon a ti lel-, „Imádkozzál és dolgozzál?4 
ketek igazságainak az ellenei, i „Rend a lelke mindennek?4 
Nem kell azt a népnek, ezen, Es ha ezek fölött az igazsá- 
államfentartó erőnek megmagya- gok fölött tanakodtok, nem sza
rázni. Ez a mindenható erő í vazhattok másokra, mint a 
tudja, érzi ezt. i munka és rend embereire. Ezek

felesége megdorgál, mikor reggelí 
a már dolgozó háznépe közé 
visszatér. Es ahelyett, hogy 
hagyná legalább dolgozni házi

ruháit, kimegy a konyhába és 
a tűzhelyen a család munkás

fogják mondani, hogy arra, aki 
nem a rend, nem a munka 
ifivé, szavazni nem szabad.

Higyjétek el, választó polgá
rok, a rendellenség és a rnun- 
kátlanság hívei még imádkozni 
sem tudnak. Nincs reá idejük.
Eelkeiket a munkátlanság és a 
rendetlenség következtében tá
madt vágyak töltik el. Ezek 
pedig nem férnek össze az 
imádkozással. Ezért pusztul el 
a rendetlenségben, munkátlan- 
ságban élő család.

Már pedig ima nélkül nincs 
Isten áldása.

Választó polgárok, gondoljá
tok meg mindezt. Ismételje ajkai
tok azokat az igazságokat, me- Ztítiségi. 
lyek atyáitoktól örökségképen /etn •. 2676 szavazó. Képviselte:

Vojnich Sándor és 
Törley József.

Választási mozgalmak.
Választási naptár:

Szabadka január 26.
Zombor január 26.
Vármegye január 26.
Szeged január 26.
Baja január 30.
Zent a, jauuár 27.
Újvidék január 26.

** *
Törley József ina Szabadkára ér

kezett.
Szabadkán fogy Varga Károly és

őránkint nő azonban Vojnich Sándor 
és Törley József híveinek kitartása, 
lelkesedése.

A kik a helyzetet és viszonyokat 
alaposan ismerik, állítják, hogy a még 
hátralévő két napon, ha a lelkese
dés igy nő, akkor Törley József és 
Vojnich Sándor okvetlenül diadallal 
kerülnek ki a választási küzdele- 
inekből.

* *♦
Itt közöljük Bácsmegye városainak 

és kerületeinek volt képviselőit, a 
jelölteket és a szavazók számát.

Baja; 1378 választó. Képviselte: 
Bajk Aladár Kossuth párti. Jelölt: 
Bajk Aladár K. p. és Érti József 
sz. p,

Szabadka: I. kér. 2853 választó 
Képviselte il’j. bajsai Vojnich Sándor 
szab. párti. Jelölt: Vojnich Sándor. 
Ellenfele Varga Károly füg. p. 11. 
kér 2630 választó. Jelöltek: Mukits 
Simon füg. párti és Törley József 
pártonkivüli.

Újvidék: 2156 szavazó. Képviselte: 
Bohonyi Gyula szab. párti. Jelöltek: 
Szalay Lajos szab. párti, Hock Já
nos Bánffy párti, Musicky dr. nem-

Bartha Miklós füg. párti. Jelöltek: 
Kovács Pál szab. párti és Barta 
Miklós függ. párti.

Zombor: 2490 szavazó. Képviselte: 
j D vaku lies Pál szab. párti. Jelöltek. 
Drakulics Pál szab. párti, Toraies 
Jásó szerb radikális Pernbach Péter 
p. k. és Malasics Géza sz. d. p.

Apatini kér: 2557 szavazó. Kép
viselte: Pernbach Péter pártonkivüli. 
Jelöltek: Matkovics Béla szab. párti 
és gróf Vigyázó Perenc p. k.

Bácsalmási kér.: 3116 szavazó. 
Képviselte: Latinovics Géza szab. 
párti. Jelöltek: Latinovics Géza szab 
párti és Lázár Pál Kossuth párti.

Hódsági kér.: 3094 szavazó. Kép
viselte: Molnár Károly szab. párti. 
Jelölt: Érti János szab. párti.

Kernyai kér.: 2754 szavazó. Kép
viselte: Piukovich József szib. párti. 
Jelöltek: Piukovich József szab. párti 
és Fernbacb Károly függ. p.

Kulpini kér.: 2713 választó. Kép
viselte: Mihajlovich Kornél szab. 
párti. Jelölt. Mihajlovich Kornél szab. 
párti és Hodzsa Milán nemz. p.

Obecsei kér.: 32Ó2 szavazó. Kép
viselte: Radovánovics György szab. 
párti. Jelöltek: Radovánovics György 
szab. párti és Mihajlovics Endre 
I .rton kívüli.

Ókanizsai kér.: 2664 szavazó. Kép
viselte: Lovas Márton Kossuth-párti. 
Jelöltek: Ruday Pál szab. párti, Lo- 
vászy Márton Kossuth-párti, Ludaics 
Vit. nemz. párti és Schönherr Fe- 
rencz szocialista párti.

Rigyiczai kér.: 2804 szavazó. Kép
viselte: Plósz Sándor szab. párti. 
Jelölt: Piukovics Elemér szab. párti 
és Bállá Jenő néppárti.

Titeli kér.: 2640 választó. Képvi
selte: Jovanovics István szab. párti. 
Jelöltek; Miloszávlyevics Milán szab. 
párti és Musicky Döme n. p.

Tovarisovai kér.: 3301 választó. 
Képviselte: Grotnon Dezső szab. p. 
Jelöltek: Gromon Dezső szab. párti, 
Ponovics Bozsidár nemz. párti, és  
Adamovics István néppárti.

Verbászi kér.: 3511 választó. Kép
viselte báró Vojnits István szab. párti. 
Jelöltek: báró Vojnits István szab. 
párti és Grossman Miksa szocialista.

♦ *
B u d a p est, jan. 23. 

S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  -

Az ország 413 kerületéből: Január 
26-án 37 | kerület, jan. 27-én 15, 
jan. 28-án 6, jan. 29-én 2, január 
30-án 3, jan. 31-én 3, február 1-én 
1 kerület, összesen január 26-tól 
február 1-ig 404 kerület választ 
Ennélfogva még három megyének

h íd o n  2 0 2 . sz, —  papuo-piac.
Ebben u aztik esztendőben ha már mu
latni megyünk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
versenyképes árakban szerezzük be, 
e o o o o o o o • • o o és azt csak a

SztojkoVics p.festflfiizlelg mellett.
-ben érhetjük el, hol mindennemű báli 
c/.ipöket, k i/tyu k et, harisnyákat, iu- 
gekel, nyakkendőket és sok-sok más
cikkeket bámulatom olcsón szerezhet
jük be o o o o o o o o o o o o o o
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•5 és kát városnak 3 kerületében I nem csalnak — Bajk Aladár alatt
még nem lűzték ki a terminust.

A jelölések számát itt adjuk: 
Szabadéi vülvüpárti (volt 226 kép

viselő) 376 jelölt, hivatalos Kossuth- 
párti (v. 126 k.) 197 jelölt, hivatalos 
néppárti (v. ál k.) 42 j., hivatalos 
ujpárl 'V. 5 k.) 21 j., hivatalos szö
vetkezett ellenzéki 6 j., nem hivata-
los ellenzéki 17 j., tót nemzetiségi i elnöklése alatt katonai tanácskozás 
(volt 5 képviselő) 9 j , román akti volt, amelyen báró Beck táborszer- 
vista ív. 1 k.) 31 j., szerb nemzeti- nagy, vezérkari főnök, Pitreich tábor- 
ségi (v. 1 k.) 19 j., disszidens (volt szernagy, közös hadügyminiszter, to- 
23 k.) 27 j., összesen 745 jelölt a vábbá báró Beinlamder táborszer- 
113 kerületben. nagy és Waldstaetten táborszernagy,

Egyhangú választás lesz 14 kerti-1 csapat főfelügyelők vettek részt.
letben.

Haláleset eddig 5 fordult elő.

A bajai sziibadelviipárt jelöld
nagygyűlése.

— Saját tudóftitónktól. —
Baja, jan. 23.

Méreteiben és lefolyásában egyfor
mán impozáns volt a bajai szabad- 
elvüpárt vasárnapi képviselőjelölö 

nagygyűlése, melyen egyhangú 
lelkesedéssel Érti .József földbirtokost, 
a bajai szabadelvüpárt elnökét kiál
totta ki 500-nál több választópolgár 
képviselőjelöltjéül.

Baja város szine-java, a lateiner 
és merkantilis osztály egész számot
tevő tábora jelent meg ezen a lelkes 
összejövetelen, melyet Bodrogi Gyula 
kir. közjegyző nyitott meg délután 
2 órakor a „Nemzeti szálló" nagy
termében.

Dr. Herman Adolf ügyvéd szólt 
azután a polgársághoz lelkesen és 
lelkesítve őket a szabadelvüség iránt, 
melynek jegyében egyedül remélhető 
az ország és ennek a mostoha gaz
dasági viszonyok között élő városnak 
jövő fejlődése és fölvirágozása.

Beszédét sűrűn szakította meg a 
lelkesült hallgatóság zajos éljenzése, 
mely a legmagasabbra fokozódott, 
mikor az Érti Józsefért járt deputáció 
a városszerte és párt különbség nél
kül közbecsülésben álló jelölttel meg
érkezett a nagygyűlésbe.

Érti József jelszava a bajai pol 
gárság érdekeiért való munka volt, 
izzó lokálpatriotizmus szólt ki szavai
ból, melyeket a jelenlévő nagy kö 
zönség, mely a népingerlő és fana
tizáló ellenzéki éra alatt égé-szén 
elszokott ettől a komoly és becsü
letes hangnemtől, frenetikus lelke 
sedéssel fogadott. s

Ezután Dr. Lembergcr Annin fő- 
szerkesztőnek, a párt agilis jegyző
jének indítványára üdvözlő sürgönyt 
küldöttek Tisza István gróf minisz
terelnöknek, Podmanczky bárónak és 
óúró Vojnits Istvánnak, Baja város 
ügyei lelkes szóvivőjének. A két utóbbi
már felelt is nagy lelkesedést keltett négy ezred legénysége máris velünk 
sürgönyökben. Gyűlés után felszapo- 1 tart.
rodott polgárság kísérte díszes lo-j \ levelező megjegyzi, hogy akikkel
bogós menetben e> allando OVi*c>0! jjeg2^n mindenkinek az arczán 
közben Érti Józsefet a lakasara. .....  , , . ............ .

Este oOÜ választó polgár részvé- soLé\  elszántságot látott, tizenegy 
telével pártvacsora volt, mely mind- sztrájkülésen vett részt es egyetlen 
végig igen emelkedett hangulatban ülést sem oszlathatott szét a rendőr
folyt le. ség, sőt nem is ellenőrzött.

A bajai szabadelvüpárt táborában 
a tegnapi események hatása alatt 
óriási a lelkesültség és ha a jelek

biz megingott a talaj.
Az ellenzék konsternálva néz a

szabadelvü3ég terjedése elé.

Forradalom Oroszországban.
Becs, jan. 23.

Szombaton a Hofburgban a király

Eredetileg csak a hadsereg organi
zációjának kellett volna a katonai ta
nácskozáson szóba kerülni, de Orosz
ország mai helyzete az orosz for
rongás és annak esetleges átcsapása 
a Balkánra, szükségessé tette, hogy 
a katonai tanácskozáson első sorban i 
is ezekkel a kérdésekkel foglalkoz
zanak.

Amig az orosz forrongás Oroszor
szágnak belügye, aduig ezzel a szom
szédoknak nem kell törődin, de attól 
lehet tartani, hogy az a tüzcsóv t 
melyet a pétervári ágyúból lőttek ki, 
a Balkán puskaporos hordóját is fel
robbantja és erre az eshetőségre 
a monarkiának már jó előre el kell 
készülni és minden intézkedést meg
tenni.

L on d on , jan. 23.
Több orosz helyőrségben a legény

ség megtagadta az ei gedelmességet.
— Forradalom van mondták — 

nem parancsolnak a tiszt urak.
Azt is beszélik maguk között, hogy 

Mandzsúriából nemsokára hazatér a 
hadsereg és az elkergeti majd a cárt. 
Az izgalom mindenfelé nagy.

P éter v á r , jan 23.
Egy újságíró beszélgetést folytatott 

a sztrájk-bizottság egyik tagjával, 
akinek a többi közt azt mondta, 
hogy a czár vasárnap aligha lesz a 
téli palotában. Erre ezt a feleletet 
kapta:

— Ott kell lennie. Semmiféle hi
vatalnokra, bármilyen nagyállásu is, 
nem bízzuk a kérvényt, mert eddig 
hiába kopogtattunk mindenütt. Csak 
a czárnak magának adjuk át. Ha 
nem veszi át, megostomoljuk és le
romboljuk a palotát, a várost pedig 
fölgyujtjuk.

— Es a katonaságtól nem félnek ?
— Nem. Hírünk van arról, hogy

Sz. Vince-egyeshlet évi kéz-
gyűlése.

A szabadkai társadalom kellő kö
zepében, de egészen csendben és 
észrevétlenül működik egy egyesület, 
mely működésnek nagvszerő áldásain 
csak akkor csodálkozunk el, mikor 
az évi közgyűlésen a titkár, a pénz
tárnok beszámolnak működésükről. 
A Sz. Vince-egyesületet páli sz. Vince, 
Franciaországnak e nagy szentje és 
szociális reformátora alapította. Ha
mar elterjedt egész Európában.

A nagy városok szegénységének, 
lelki és testi nyomorának áldást 
osztó enyhítője, a népkonyhák és 
jóték ny egyletek csak az anyagi 
szükségleten segítenek, ennek az 
egyesületnek legszebb jellemvonása 
a beteg lelkek gyógyítása. Városunk
ban a szegényügynek legkörültekin
tőbb orvoslója. Előkelő, gazdag bu- 
nyevác gazdák, iparosok, tanárok, 
papok tartoznak az egyesületbe, akik 
a segélyre szorulókat személyesen 
keresik fel otthonukban, hogy elvigyék 
oda az anyagi segély mellett az 
emberbaráti vigasztaló szót is.

Az egyesület minden hétfőn d. u. 
5 órakor tartja üléseit Itt beszélik 
meg a segélyezés módjait

A mai közgyűlésen a következő 
adatokat terjesztették elé: Az 1904. 
évben segélyeztek 54 családot, 174 
személy; összes bevétel 2675 K. ki
adás 2399 K. 86 f. Kenyérre és lisztre 
kiadatott 1515 K. 48 f. m lyből 1949 
drb. kenyér és 3047 kiló liszt került 
ki. Házbér segély 15 esetben lett 
kiutalványozva; betegeknek orvos
ságra 14 K. megszorult utazóknak 
úti költség 59 K. i52 K értékű hús 
segélyt osztottak.

Az egylet tisztikara a következő: 
elnök: Jandek Mátyás, alelnök: Knézy 
Péter, titkár: Hegedűs Lénárd, pénz
táros: Winkler Lénárd

A inai közgyűlésen Hegedűs Lénárd 
■ tartott egy mély szántásu beszédet, 
a melyből az az igazság domboro 
dott ki erős vonásokkal, hogy min- 

, den jó tett szakadatlan sorban kö
vetkező újabb jótetteknek lesz szülő
anyja ; ez az egyetlen módja a beteg 

I társadalom gyógyításának a felebaráti 
jótét. S a sz. Vince-egyesületben erre 
hatalmas tág mező nyílik.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeura. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 3-t<U 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9-től 12-ig.

Január 22. A katbolikus kör bálja a 
P est szálloda összes termeiben.

Január 28.Az izralita nőegylet tánc mu
latsága a Pest szálloda összes termeiben.

Február 2. Bunyeváe nagy préló a P e s t
szálloda összes termeiben.

Február. 4. A m. á. v. altisztikor bálja 
Pest szálloda Öszes termeiben

Február 5. A szabómunkások szabadkai 
szak egyesületének mulatsága a Pest szál- 

1 loda termeiben.
F e b ru á r  12. A szabadkai famunká ok 

szakegyletének táncmulatsága a Szarva* 
vendéid'iben.

Február
Nemzetia

lő. A szabadkai pincéri kar bálja 
kaszi nó é11érméi»en.

— A K a tb o lik u s kör k ö zg y ű lé se .
Egy agilis s közhasznú intézmény, 
a katholikus kör tartotta vasárnap 

' délután évi, egyszersmind alakuló 
közgyűlését. Az alakulás fényes ered- 

linénynyel záródott, mert a körnek

sokkal több tagja van, mint a múlt 
3 éves ciklusban. Antunovich József 
elnök távollétében Hegedűs Lénárd 
társelnök nyitotta meg a gyűlést 
Utalt arra, hogy e kör hivatása, hogy 
a politikai s egyéb társadalmi h a r
cok által egymástól elszakított pol • 
gárokat a kereszténység lundainen 
tumán egyesítse. Módosították az 
alapszabályokat a választmányi tagok 
választását illetőleg. A számadások 
körülbelül 5r Ü korona tiszta jöve
delmet mutatnak fel. Hogy két al
elnök választassék, elvetették. A 
tisztikart sem választották meg; te
kintettel a küszöbön álló választási 
izgalmakra, a tisztujitást egy újabb 
rendkívüli közgyűlésre halasztották el.

— E ljeg y z és . Milassin János hely
beli gyakorló mérnök ma este tar
totta eljegyzését. Decsy Bella ur- 
hölgygyel, Decsy Dezső helybeli gyógy
szerész leányával.

— K in ev ezések  Az igazságügy- 
miniszter Hermann Nándor kulai 
járásbirósági dijnolot az apatini 
járásbírósághoz Írnokká, a zombori 
pénzügyigazgatóság Varnyu István 
ó-becsei és Wiener Gyula zombori 
adóhivatali gyakornokot az ó-becsei, 
illetve titeli adóhivatalhoz segélydijas 
gyakornokká nevezte ki.

— H a lá lo zá so k . Súlyos csapás 
érte Horovitz Ignácz bankigazgatót, 
a helybeli izr. hitközség ügybuzgó 
kultuszelőljárójat. Legifjabb fia, Hen
rik f. hó 21-én éjjel hosszas szen
vedés után életének 23-ik évében 
elhunyt. A korán elköltözött fiatal 
embert rokonszenves, törekvő egyé
niségéért valamennyi ismerőse be 
csülte, ami a ma délután végbement 
véglisztességadáson megjelent nagy
számú gyászolóközönség részvétében 
nyert kifejezést. Dr. Singer Bernát 
főrabbi könnyekre indító gyászbeszé
det tartott a ravatal fölött, a tem
plomi énekkar pedig megható gyász- 
dalokat adott elő. Az elhunytban 
HoroviLz Gusztáv, a „Bajái Hírlap" 
szerkesztője fivérét gyászolja. A csa
lád a következő gyászjelentést adta 
ki: Horovitz Ignátz és felesége szül. 
Weisz Bella és gyermekeik Gusztáv, 
Ernő és Anna nevében mély fájda
lomtól megtört szivvel tudatják, hogy 
szeretett kedves fiuk és a jó testvér 
Henrik f. hó 21-én éjjel l órakor 
ifjú életének 23-ik évébert meghalt. 
A boldogultnak hüli tetemei f. hó 
23-án délután 3 órakor fognak a 
szülői háztól (VI. kör, István-utcza) 
az izr. sirkertben lévő családi sír
boltban örök nyugalomra helyeztetni. 
Szabadkán, 1905. évi január hó 22-én. 
Béke lebegjen a felejthetetlen porai 
fölött 1 — Koch Ármin szabadkai 
illetőségű budapesti kereskedő teg
nap 62 éves korában Budapesten 
elhunyt! Halálát kiterjedt helybeli 
rokonság gyászolja.

— Fizetésképtelenség. Meznerits 
József helybeli füszerkereskedő a 
napokban fizetéseit beszüntette.

— A hideg áldozta. Gomboson 
a következő megrendítő eset történt; 
Két három nap előttEilsardt vasúti 
altiszt tífuszban szenvedett. Éjjel láza 
annyira fokozódott, hogy önkívületi 
állapotában kiment a Dunára hol 
léket vágott s beleült. Heggel talál
ták meg csont keményre fagyva. 
Nagy a részvét, mert özvegyén kívül 
hét gyermeket hagyott hátra. A gom
bosi vasutasok gyűjtést indítottak 
a szegény család részére.
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— N é v m iig y a r o s ltá s . Kiskorú 
Griinbergei* Stefánia zombori illető
ségű ugyanottani lakos csa.áili ne
vét belügyminiszteri engedélyivel 
Vargáira változtatta.

__ H azatért ze n e k a r . Mtaey
Béla cigányprímásunk, aki sok éven 
át volL kedvence a jó cigányzene 
mellett szórakozni szerető közön
ségünknek, hosszabb távoliét után 
mely idő alatt a fővárosi előkelőbb 
zenés kávéházában gyönyörködtette 
édes bus magyar dalaival a buda
pestieket, a napokban zenekarával 
haza érkezett és zene estélyeinek 
sorozatát az Otthon kávéházban ' 
kezdette meg.

—  B a le se t  a jé g e n . Tegnap dél
után a Zombori-uton csuszkáit né
hány fiú, akik közül Evetovics József 
nevű 9 éves napnyugati ugarokból 
való fiút súlyos baleset érte. Miköz
ben ugyanis a jégen végig siklott, 
egyik társa hozzáütődött úgy, hogy 
Evetovics elesett és jobb lába kettó- 
törött. A súlyosan sérült Hut a men 
tők a kórházba szállították. !

— F ig y e le m r e m é ltó  ú tm u ta tá s  
egy v a rr ó g ép  v é te lé n é l. A hírla
pokban gyakran találunk hirdetést 
a melyben Singer varrógépek hir- 
dettetnek ennyi és ennyi koronáért 
és a járatlan vevő, aki ilyen hir
detést lát, azt hiszi, hogy a hirdető 
üzletben világhírű »eredeti Singer* 
varrógépek nagyon jutányos árban 
kaphatók, míg valóságban ilyen ára
kért csak a Singer Go egy régibb 
rendszerű gépének egy utánzatát 
kapja, a mely a családi használatra 
szolgáló újabb Singer varrógépek 
által úgy szerkezet mint használha
tóság és tartósság tekintéből rég 
túlszárnyaltatok Bizonyára senkit 
sem lehet abban meggátolni hogy 
ne utánozza a Singer Go állal már 
ezelőtt 40 évé gyártott, gépeket 
A Singer Co világhírét azonban 
különösen az által érte el hogy 
szüntelenül azon volt, hogy újabb 
szolgáltatókópes varrógépfajokat ál
lítson elő és a technika által elér 
hető legjobbat nyújtsa. A jelenlegi 
»eredeti Singer* varrógépek az előbb ; 
említett régi gépekkel szemben ép 
oly javítást jelentenek, mint a varró
gép a kézivarással szemben javítást 
jelent. Természetasen van elég gyár 
a mely a hír jelentőség tekintében 
a Singer Go.-val éppenséggel nem 
mérkőzhetik ás a mely nem resteli 
a Singer Go. régibb rendszerű gé
peit utánozni, sőt ezen gyártinányá- 
nyikat mint »Singer«, »javitott Sin
ger* vagy pláne »valódi Singer* 
megjelölni. Minden vevőnek ilyen 
hirdetésekkel szemben különösen
óvatosnak kell lennie és vigyáznia 
arra, hogy az igazi helyre jusson 
men Singer Go. varrógép részvény 
társaság varrógépeit kizárólag saját 
üzleteiben árusítja el, ilyen üzlette
lep pedig majdnem minden nagyobb 
városban van és a vevő, ha eredeti 
lakhelyéről elköltözik is, azt min
denütt megtalálja és ott gépébe 
illő géprészeket, tűket slb. kaphat 
valamint igazításra szoruló gépét 
is ugyanott megigazittathatja és 
karbahozathatja.

Óriási tűzvész a fővárosban.
T ű zo ltó k  k a ta sz tr ó fá ja

— Saját tudósítónktól. —•
Budapest, jan. 23.

Ma hajnalban óriási tűzvész pusz
tított a fővárosban, aminő a Vik
tória malom és Párisi nagy áruház 
égése óta nem volt.

A Beimel és Baseli cég tulajdo

nát képező Unió keményítő gyár 
gyuladt ki és égett le.

A tűzvésznek sebesültjei is van
nak, igen nagy azon tűzoltók száma 
kikel a fagy tett munkaképtelenné.

A tűzvészről jelenti tudósítónk:
A Szvetenay-utca 3 ik szám alatt, 

a Mester-utca sarkán áll az Unió 
keményítőgyár.

A gyár saroképületet képez, hom
lokzata a Szvetenay-utcára szól.

Itt vannak a keményítő és csi- 
rizszállitók és itt támadt a tűz

Bórák Bernát gyárvezető család
jával az épületben lakik. Hajnalfelé 
arra ébredt, hogy füst és égés sza
got érez

Kisietett a lakásból és azt látta, 
hogy az első emeleti száritóból füst 
tódul ki.

Akkor már az éjjel is dolgozó 
13 munkás is észrevette a hajt és 
rémülten szaladtak ki a munka te
remből.

A központi tűzoltóságot azonnal 
értesítették és bár az összes ői sé
gek valóságban csodálatos gyorsa
sággal érkeztek meg, mert félket
tőre már munkában is állottak, 
addigra a tűz inár belekapott a gyár 
mind a hat épületrészébe.

A tűzoltóság, melyet Scerbovszky 
főparancsnoksága mellett Janicsek 
és Breuer vezényeltek, reggelig dol
goztak a tűz lokalizálásán, ami csak 
óriási erőmegfeszitéssel sikerült, igy 
belekapott a tűz a szomszédos Virágh 
Károly kovácsmester tulajdonát ké
pező ház tetejébe.

A tűz valóságos katasztrófája az, 
hogy a tűzoltóságnak egész csomó 
embere lett munkaképtelenné, a 10 
fokos hidegben a vizzel dolgozva, 
kezük, lábuk, orruk el fagyott.

A mentőknek nagy munkája volt, 
Összesen 11 esetben nyújtottak se
gélyt.

A tűzoltók közül munkaképtelenné 
lettek: kösse József, Baranyai József, 
Vizling Lajos, Gsikics József, Olajos 
János Torday István, ezek mindnyá
jának keze, lába, orra vagy füle el
fagyott.

Ugyancsak a fagynak áldozata lett 
Barta Mihály 28 éves bérkocsis, 
Vincze Mátyás bérkocsis, Varga Mi
hály lóápoló, valamint Schlachter 
János rendőr.

A kár közel 150.009 korona, a
melynek nagy része a biztosítás ré
vén megtérül.

Nagyobb baj, hogy télviz idején 
ismét 2'(> munkás és családjuk ma
radt tanya nélkül.

T Á V I R A T O K
U s z k á r svéd király meg- 

bénult.
Minden czáfolat daczára is fenn

tartotta a Daily Telegraph azt a hírt, 
hogy Oszkár svéd királyt szólhüdés 
érte, amelynek következtében meg 
bénult és állapota anu.ira rosszabbra 
fordult, hogy felépülésében kételked
nek. Készletek hiányoznak, mert 
Stockholmban féltve titkolják az
esetet.

József főherceg állapota.
Budapest, jan. 23Fiuméböl jelentik: 

József főherceg egészségi állapotáról 
ma reggel kiadott orvosi jelentés 
a következő: Az éjjelt a főherceg 
jól töltötte. Állapota változatlan.

Földrengés.
B udapest, jan. 23. Athénből tá

viratozzék: Egea vidékén (Thesszália) 
a földrengés több községet teljesen 
elpusztított. A földrengés — folyton 
tart. A Pineusz magas vízállása 
következtében Larissza mélyebben 
fekvő részeit árviz fenyegeti.

A szultán hald ok lik .
B udapest, jan. 29. A török nép 

és a külföld előtt — mint egy lon
doni távirat jelenti, eltitkolni igye
keznek, hogy a szultán halálos beteg. 
A szultánt hátgerincsorvadása és hát
gerincgyulladása már hetekkel ezelőtt 
a sir szélére vitte, de a szultán nem 
akm't lefeküdni és nem engedte ma
gát megoperáltatni, mert attól félt. 
hogy az orvosokat ellenségei meg
fizették, hogy tegyék el láb alól 
Most már nincsen segítség  a szá
mára es attói tartanak, hogy a ka
tasztrófa igen hama-* be fog követ 
kezni A minapi Bájramünnepen a 
szultán többször eszméletét veszítette 
A porta különben már minden előké
születet megtett a trónváltozásra. A 
szultánt a trónon fivére. Resád ef- 
fendi követi, ki az V-ik Mohamed 
nevet veszi fel.

M U LA TSÁ G O K .
A Keres k e d d  mi E gyesület 

egtélye.
Zsúfolt terem — gyönyörű asszo

nyok és leányok — élénk hangulat 
jellemezték a Loyd szombati esté
lyét. A gyönyörű nagyterem már l/2 
9 előtt megtelt fényes, előkelő kö
zönséggel; mindenki kíváncsian várta 
a hangverseny kezdetét. Az egyesület 
rendező bizottsága oly magas nívójú 
programmal lepte meg a közönséget, 
a milyent Szabadkán egyhamar nem 
hallottunk.

Elsőnek Milkó Izidor, kitűnő Írónk 
lépett a dobogóra felolvasást tartandó 
Nem tartjuk magunkat hivatottaknak 
a kiváló irót, Baedeckert bírálni és 
csak tények constatálására szorítko
zunk. Tehát Milkó Izidor felolvasott 
Délolaszországrúl. Elvitt bennünket 
Capri szigetére. Szinte láttuk ma
gunk előtt a hatalmas mészkupokat, 
csúcsúkon a szép capriota leányok
kal, kik „szegények ugyan, de be
csületesek. “ Valósággal elbűvölt ben
nünket a csodás „kék grolta“ leírása. 
Az egész leirás különben méltó volt 
szerzőjéhez, kinek felolvasását viha
ros tapsorkán jutalmazta. A prog- 
ramm második pontját Dr. György 
Gáborné úrasszony szavalata töltötte 
be. Kiss József „Babasszony" című 
költeményét adta elő oly lendülettel 
és drámai hévvel, mely nemcsak 
műkedvelőnél, hanem hivatásos drá 
inai művésznőnél is ritkaság. Előa
dása erősen emlékeztet bennünkei 
Hegyesy Marira, a Nemzeti Színház 
előkelő művésznőjére. A mint körül
néztem alig láttam hölgyet, a ki nem 
könnyezett volna. . . .  És a mint a 
szép dilettáns művésznő befejezte a 
költemény előadását a lelkesedés és 
taps oly elementáris erővel tört ki. 
hogy ráadásul még egy szép köl
temény „Visszavárlak" (Endrődytöl) 
elszavalásával hálálta meg a tapso
kat Befejezésül Milassin Andor — 
a mi Bandink — énekelt magyar 
dalokat. Milassin Bandit mindannyian 
ismerjük és tudjuk, hogy olyan ba
ritont, mint az övé, az Operában is 
ritkán hallunk. Meleg érzéssel énekelt 
néhány gyönyörű magyar nótát a 
mit természetesen többször meg 
kellet ujráznia. Énekét főtiszt. Kersch 
Mihály ur kísérte zongorán diseréten. 
Evvel a rövid de szép műsornak 
vége volt. A termet pár pillanat 
alatt kiürítették és kezdetét vette a 
tánc.

Járták is buzgón fáradhatlanul. A 
kedélyes szép estélynek a késő reg
geli órákban szakadt vége. (Egyes 
szavahihető egyének állítása szerint 
a soirée matinéévá fejlődött. E hír 
azonban nem nyert megerősítést.)

: Itt alant adjuk a megjent hölgyek 
' névsorát — mely azonban valószí
nűleg hiányos, — oly 3ok és szép 
hölgy volt, hogy nem csoda ha tu
dósítónk esetleg egyen felejtette a 

i szemét és többeket nem látott meg.
Asszonyok: Ur. Blau Gézáné, dr 

Barta Antalné, Bellányiné, Bende lg- 
náczné, Braun Ulésné, Connen Vil
m osáé, dr. Dömötör Miksáné, Deutsch 
Zsigádé, Ernuszl Gyuláné, Fábián 
Gyuláné, dr. Fischer Jákóné, dr. 
Gruber Károlyné, dr. Geréb Mihályné, 
dr. György Gáborné, Halbrohr Adolfné. 
Hartmann Kafaelné, Halász Béláné 
(B-Csaba), Hoffmann Mihályné, Ja-

1 kab Dezsőné, özv. Kovacsics Károlyné, 
dr. Kertész ígnáczné, Kralschinaver 
Jánosné, Kammerer Mihályné, özv. 
Kuzinanovichné, Kunetz Ígnáczné, 
dr. Kertész Sándorné, Kramer An
talné, Kainer Vilmosné, Lányi Mórné,

' Szilberleitner Ferenczné, Schreier 
: Sándorné, dr. Singer Bernátné, dr. 
[‘Tauszig Izsóné, Vass Ferenozné, dr.
■ YVeisz Jenőné, Vali Gyuláné, dr. 
Vécsey Samuné dr. Vécsey Jenőné. 
Leányok: Dörner Ilonka (Eszék), 
Hoffmann Riza, Fábián Ilonka, Fá
bián Mariska, Kramer Boriska, Ker
tész Márta, Kunetz Sarolta, Kunetz 
Paula, Kuzinanovits Margit, Löbl 
Mariska, Löbl Jolánka. Pilich Mariska, 
Rothbaum Terka (Kecskemét). Taus
sig Erzsiké.

A K atholikus Kör bálja.
Folyó hó 22-én vasárnap tartotta 

a »Katholikus Kör* ez idei táncmu
latságát a Pest Szálloda összes ter
meiben, a mely igen szépen sikerült 
úgy anyagilag mint erkölcsileg. Je
lenvoltak: Dr. Bíró Károly polgár
mester, ifj. Vojnics Sándor Dr. Li 
pozencsics Lázár, Törley Gyula stb,

Asszonyok: Lendvay Jeremiásné, 
özv. Pertics Istvánná, Sztipics Jó- 

! zsefné, özv. Dulics Jánosné, özv. 
I Mácskovics Gyuláné. Dulics Mártonná 
Petkovics Lukácsné, Kosztics Péterné, 
Sztantics Pálné, Dulics Györgyné, 
Sztipics Albertné, özv. Matkovics 
Jánosné, Sztipics Péterné, Rómics 
Jánosné, Mukics Péterné, Ivandékics 
Márkué, Sztipics Ferencné, Sztipics 
Simonné, özv. Dulics Tamásné, özv. 
Návai Antalné, Polyákovics Jánosné, 
Lamics Péterné, Gzrenkovics Péterné, 
Gzrenkovics Fülöpné, Mukics Józsefné 
Gzrenkovics Mártonné, Lányi Elekné, 
özv. Szkenderovics Jánosné, Piuko- 
vics Ferenczné, Sztantics Károlyné, 
Matkovics Lázárné, Szkenderovics 
Alajosné.

Leányok: Lendvay Tera és Margit, 
Báics Katicza, Lányi Etelka, Vuko- 
vics Eszter. Ivies Boriska, Sinkovics 
Regina, Sztantics Margit, Kuntics 
Maliid, Matkovics Erzsiké, Kiss Ma
riska, Vidákovics Tera, Kuluncsics 
Anna, Szkenderovics Liza, Plelikoszits 
Ilka, Mukics Ilka, Dulics Gyulka, Du
lics Róza. Malagurski Erzsiké, Ma- 
rinkity B. Mariska, Polyákovics Ma
riska, Matkovics Anna, Siinics Ma
riska, Dulics Rozika, Piroska, Mala- 
gurszki Mariska, Rómics Ilka, Mat
kovics Káté, Sztipics Etelka, Ku
luncsics Mariska, Horváczki Mariska, 
Vujkovics L. Berta, Kuluncsics Liza. 
Tikviczky Macza, Szkenderovics Tilka 

j Mamuzsics Margit, Szkenderovics 
J M iczn, Mukics Mariska, Pertics Ma
riska.

Irodalom.
E lő fiz e té s i fe lh ív á s  Kondor Oltó 

a szabadkai színműpályázaton részt- 
vett „Tábornok leánya*1 cimü 3 fel- 
vonásos társadalmi drámáját regény- 
kötetbe dolgozta át, amelyre előfize
tési felhívást bocsájt ki. A dráma
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hatásos jelenetei, nyelvezetének szép-
sége, az átdolgozásban bizonyára terembe, most mindent csendben
csak nyerhet. — A regénykötet már
cius hónapban jelenik meg, előfize
tési ára két korona.

SZÍNHÁZ.
H eti m ű sor.

Kedden : A dolovai nabob leányaw
(Pethes Imre vendégfelléptéveli. 

Szerdán: Gyuikovieh leányok
(Pethes Imre vendégfelléptével).

Csütörtökön: Udvari Kaland nagy | búcsúztak. Nemsokára csak Durham Megrendeléseket elfogad és jótállás 
Percy és a két jóbarát álltak a ; '“ Nett pontosan teljesít a vidéket, is

tereml£"• . .. KARSAI BERTALAN— Későn van, monda Henry,:
missis Klimpsonhoz lépve. Ha meg- 9  Magyar asp al* részvénytársaság k̂ pvise'öjs 
engedi, úgy búcsúzzunk. _ _

operette.

P e th e s  Im re ven d égjá ték a
Pethes Imrét,a Nemzeti színház kitűnő 
drámai művészét sikerült a direk
tornak egyelőre kél vendégfellépésre 
megnyerni. Eredetileg úgy volt ter
vezve, hogy az „Egyenlőségében 
fogja Crichton szerepét nálunk is 
bemutatni, de Vécsey Ilona közbejött 
betegsége folytán az Egyenlőség pró
bái elmaradtak és így csak a leg
közelebbi — remélhetőleg mielőbbi — 
lejövetelekor fogja e nagy hirü sze
repét színpadunkon is eljátszani. 
Ezúttal pedig két ismert jeles ala
kítását A dolovai nábob leányában 
Tarján főhadnagyot és aGyurkovich 
leányokban Horkay Ferit fogja bi
zonyára telt házak előtt holnap és 
holnapután bemutatni.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
Az a n y a g y ilk o s  Í té le te . Ma hir

dette ki a kir. törvényszék Mészáros 
Csiha József előtt, aki a nyáron édes 
anyját agyonütötte, a kir. Curia íté
letét, mely az esküdtbiróság által 
kötél általi halálra ítélt gyilkosra

Missis Klimpson néhány pillanatnyi 
csevegésre visszatartotta még őket, 
majd mégis eltávoztak, Klimpson a 
a kert ajtajáig kisérte vendégeit. 
Kezet szorítottak; Durhan Percy ko
csiba ült és elhajtatott. Klimpson 
nejével együtt visszament a házba a 
két barát pedig gyalog indult haza
felé a pompás éjszakában

'l öbb nap múlt el minden esemény 
nélkül. A letartóztatott testvérek 
sorsán a legkisebb változás sem tör
tént. A vizsgálat akadálytalanul s a ! 
végtárgyalás felé közeledtek. A hosszú 
fogságtól elkeseredve egymást vádolta 
a két testvér és ezt a vádaskodást 
tartották a legnagyobb bizonyítéknak.

Egy este Róbert meglátogatta I a- 
rátját. Ezekkel a szavakkal lépett 
be hozzá.

— Végre is unalmas lesz, ha sem
mi újat sem találunk. Mivel Henry 
nem felelt, csodálkozva folytatta: — 
Mi baja van? Felfedezett valamit?

--  l&en’ válaszolt Henry, de most 
tizenöt évi fegyházbüntetést mért, | ,n^g n^m mondom el önnek, mert
amelyből négy hónapot a bíróság 
kitöltöttnek vett. Az Ítélet teljesen 
hidegen hagyta a megrögzött gonosz
tevőt, sőt már az elnöknek ama kér
désére, hogy miért van bezárva, 
szörnyű tettét letagadta, azt mondta, 
hogy csupán a lopás bűne terheli 
lelkiismeretét. Néhány nap múlva 
elszálitják valamelyik országos fegy
intézetbe.

—  Az é p ítk e zések  to lv a ja . A
betöréses lopások egész sorozatát 
követte el Szuvajcsics István több
ször büntetett foglalkozásnélküli 
egyén. Reichl Ferenc, Nagy Miklós 
és Löbb vállalkozó építkezéseinél, 
mikor is különféle szerszámokat és 
és építkezési anyagokat tulajdonított 
el. A kir. törvényszék büntető La 
nácsa ma tárgyalta a többszörös bű
nös ügyéi és a bizonyító eljárás be
fejezése után lopás büntette miatt 
kilenc havi börtönbüntetésre ilélLe.

REGÉNY CSARNOK. 
A  S Ö T É T  T I T O K .

27.
— De életének a titka? Mert hi

szen létének alapján titkot rejteget 
minden nő, aki ilyen állást különös nmndla Henry mosolyogva. Ha Ro
ntonmódon ért el. jsabell. meglátogatom, úgy ezt nem

Mindenütt kalandot és regényt 
lát. mondta mosolyogva Róbert.

Mert azok is.
— Ismerje inkább be, hogy még 

mindig halálosan szerelmes a szép 
indus leányba.

— Epén nem. de érdekel, felelte 
I lenrv. I) L V O V I C H  i II it E.

Es amg (‘gyedül őreá gondol. Laptulajáonosok : AZ A L A P Í T O K  
Szerkesztőségi es kiadóhivatali 

telefon szá m : 62.
elfeledi esküjét, hogy minden erejét 
és ügyeiméi más ügynek fogja 
^zenlelni.

Semmit sem feledek. Jöjjön a

megfigyelhet.
Henry megbántva érezte magát 

Róbert azon kijelentésére, hogy még ' . . . .  , .  , ,
mindig szerelmes missis Klimpsonba.! T *  '" '^ónek —
Ne.11, eziránt a keleti kalandornő !az e,glT Í 8 . .? ’5 6vas’ .sz?m£on«á‘>(’1 
iránt nem érzett már semmi féle
vonzalmat sem. h 
elleni küzdelemben
gett szemei előtt És csirája volt a z ; érhetjük el biztosan a ce lt;  minden 
első komoly szerelemnek, mely mind-1 egyó|, anyaa alkalm azása k ö ltsé g e , 
inkább gyökeret vert a szivében. hiáhQüain bioArinta,A»«nL uí,„„ ....i

n Jane képe lebe- term észetes asphaltta l

Eközben az utolsó vendégek is el-

bizonyára képzeletem játékának tar
taná az egészet

Róbert figyelmesen nézte barátját, 
majd megfogva kezét, úgy találta, 
hogy Henry lázban ég.

- - Ö n  annál az asszonynál volt ?
— Nem.
— Akkor hozzá akar menni. Ön 

irt neki.
— Nem, ő irt nekem. Látja, hogy 

nincs titkom ön előtt. Olvassa ezt a 
levelet.

Róbert a következő sorokat lvasta:
„Az indus rabnő, nem felejtette 

önt el. Ha még emlékszik a szép 
keleti éjszakákra, ak or a mai éj
szakát 'annak a palotájában fogja 
tölteni, akit egyszer szeretett. Az ur 
nem lesz otthon. Az ajtók nyitva 
lesznek; teljes biztonságban lesz 
minden. Rosabel."

Róbert végig olvasta a levelet s 
visszaadta Henrynek enyit mondott:

— Ön nem fog hozzá menni.
— Még ma este tiz órakor nála 

leszek, volt a nyugodt felelet.
— Ez egyenlő a veszedelembe 

rohanással. Ettől az asszonytól fél
tem önt. Félek, hogy bele vész. 
Tudja, hogy kinek okoz ezzel nagy 
fájdalmat ?

— A múló kacérkodásnak semmi 
köze sincs az igazi szerelemhez,

szenvedélyből teszem, nem a múltra 
való emlékezés késztet reá, hanem 
egy újonnan felfedezett nyomot 
követek.

Folyt. köv.

N e d v e s  l a k á s o k  
=  s z á r a z z á  t é t e l e

elengedhetetlen szükség. De csakis

hiabavaló kísérletezésnek bizonyul

“ SZABADKÁN.
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Szép és tarlós szőlője
osak annak lesz, n ki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
Rpgelylyei és állami felügyelet mellett 

létesült.

Fin’d egyike a legelterjedtebb ósíe&ha
lZI gyógyszereknek

A KATONA-féle Nttvóuyesszenela- 
.  .n’d egyike a I ~  - - - -  
tásosiibb HÁZI

Páratlan!! NólktHÖzhetetlen !!
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyediül valódi, 
s évek óta forgalomban levő KATONA- 
féle jő illatú , igazi Ntfvényesseueiit- 
Fluidról „K . A.“ védjegygyei, au- 
— nak gyógyerejéről és hatás Aró!. — 

V alódi KATÓN A -fé le

„K. A.“ Növényesszeneia-
Pllliíl “ttk eSJ’etlei1 ogalád-1 UHU hű 8em szabadon hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az ár«ik oly olcsón vannak szabva, 

miszerint
1 próbu-Uveg 20 kr. *0 II dér.
12 üveg i  kor. póstadiijal együtt.

KATONA-féle Növényesszeneia-Fl üld
teljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt 1 inaágban
KATÓN A-féle Növéuyesszencia-Fluid 
megszünteti a gyomor- és hasgörcsöt, 
gyumorrendetlenségnek minden nemét.
KATÓN A-féle Növényesszencia-Flnid 
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, valtólázt, hideglelést, vérza

vart és áj u’ást.
KATÓN A-féle Növény esszeneia-Fluid 
megszünteti a szivszoru’ást, légzési za
varokat, fulzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kólika mellfájdalom, tü- 
dőbántalmak éi vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi elé, az egész Ideg
rendszert megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve van 1 ! Mint 
kiilszer „KATÖNA-féle Fluld“  léven 
ismeretes, igazán népszerű házi szer, 
már több mint 20 év éta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fémesen bizonyult 
kosz vénynél, csuznál, tagszaggatásoál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátrau aján -
lia tó! — ------ Utasítás mellékelve!
Minden n egrendelés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
VIII. kör Csernovies-utea.

B udapesten: Török József gyógyszer- 
tára, K irály-utca.

963 1905. polg. szám.

Hirdetmény.
A szabadkai kir. törvényszék mint 

úrbéri bíróság közhiiré teszi, hogy 
Kunbaja község határában Jlevő úr
béri birtokok tagosítása végett a 
tényleges birtokosoknak az 1880:»X. 
és az 1881: Xl’II. tez értelmében 
leendő megszavaztatása céljából ha
tárnapul 1905 évi március hó 8-ik 
napjának d. e. 9 órája Kunbaja köz
ség házához annak megállapítása 
végett hogy vájjon a birtokosoknak 
birtok szerinti többsége kivánja-e a 
tagosítást.

A nem szavazók a tagosítást kí
vánókhoz számíttatnak.

A szavaszási lajstrom összeállítása 
ugyanazon napon történik.

Szabadkán 1905. évi január hó 19 
napján.

S tr e lic k y ,
lörv. bíró.

Alapos oktatási ad
Zongorajáték. továbbá 

magyar, német, ffanczia
és ’atin nyelvtanból egy e téren
több mint 30 évi gyakorlattal 
bíró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki- 
adóhivatalban kapható.

Nyomatéit a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.




