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A helyzet és a külföld.
Hogy mi lesz ? Erre a kér

désre hasztalanul keressük a 
választ itt, távol a magyar poli
tika gócpontjától, a mérvadó poli
tikusok nyilatkozatainak hiányá
ban

De ha nem is akadunk a 
várakozás és a tanakodás ideje 
alatt oly momentumokra, me
lyekből a kibontakozás esélyeire 
biztosan következtethetünk, — 
olyan időpontra mégis akadunk, 
amely előtt tatán hasztalan is 
minden tanakodás. Igaz, hogy 
ez a körülmény sem valami 
vigasztaló, de mindenesetre ol y an, 
hogy figyelmen kívül hagynunk 
semmiféle esetben sem szabad

Ez az időpont pedig a ház 
megalakulása Amig ez meg nem 
történik, addig a parlamenti 
pártok erősségére, magának a 
parlamentnek lényegére követ
keztetni korai Amint a ház 
megalakult, ez a megalakulás
megmutatja, mit óhajt a nem-Időseket ennek az alapján mo- 
zet képviselőtestületének több- difikálni
sége.

Ezután következik az alkot
mányos tényezők állásfoglalása 
A ház megalakulása után a 
megalakító többség vezérférfiai 
kifejthetik a korona előtt állás
pontjukat, megállapíthatják a
leendő kormány program inját, az összes alkotmányos ténye-
melynek megvalósítását a nem
zetre elkerülhetetlenül szüksé
gesnek tartják

Itt támadhat azután az a 
bonyodalom, melyekre vezér
cikkeinkben már utaltunk. Ha 
ezen már sejtetett program mól külföld fönt jelzett állásfoglalá- 
az alkotmányos tényezők ösü-lrtval pmejudikélni akarni as
szesége megvalósilhatónak tartja,; ónálló magyar vámterület l e h e - t ^  * Al
akkor nyugodtan, aggodalom | tétlenséget, de bizonyara oly 
nélkül nézhetünk a jövő elé, körülmény, amelylyel azt doku- 
akkor mellékes kérdés, ki lesz mentálja, amit az eddig ural- 
a kormányelnök és kik lesznek kodó szabadelvű 67-es többség 
a kormány tagjai, mert akkor mindig hirdetett.
már megkaptuk a másik, a Bizonyára kívánatos volna,
lényegesebb kérdésre a feleletet 
és ez a kérdés ezzel a két 
szóval fejezhető ki : mi lesz ?

Tegyük fel azonban a rosz- 
szabbik és valószínűbb esetet, 
hogy tudniillik ezt a kormány- 
programmot az egyik alkotmá

nyos téznyezö részéröl inegva- 
lósithatatlannak tartják. Ha ez 
bekövetkeznök, bekövetkeznék 
az is, amitől leginkább kell 
tartanunk, az igazi válság, 
amelyben az alkotmányos té
nyezők homlokegyenest ellen
kezésbe kerülnek egymással és 
amely válság illuzorissá teszi 
a Bánffy Dezső által Pápán
határozottan körvonalazott hely- 8íűtóat v4,'l‘,k’ lnint amll’en '">lL 
zet leié való törekvést. tUgylétszik azonban, hogy azország-

l)e c válsátí nem csak ai® "1̂  képviselőválasztások zajos 
helbonyodalmakat nevelné óriási hangulatit nem akarják bevinni a
módon, hanem befolyással lenne 
a külfölddel való viszonyunkra 
is, amenyiben ezen viszonyt 
illetőleg oly fontos kérdések, 
mint a kereskedelmi szerződé
sek várnak realizálásra.

A kereskedelmi szerződések!nöt az ()r9zigi:)an lalan egy ^ h i 
vatalnok sem. Ex a passzivitás pe
dig nem csak elismerést követel, ha-

kérdése ma különösen fontos 
azért, mert az érdekelt külföldi
államok bizonyára nem lesznek j nem tígyutLal bizonyítéka annak is, 
hajlandók egy még nem lé t e z ő ig  Biró dr polgármester
önálló vámterületet figyelembe | harü>,n évvel. <ízelfltt kile-Eett Prog~ 
venni és a már kész szerző- ramjának minden szavát hűségesen

Ez a körülmény tehát csak 
oly kormány lehetőségét téte
lezi föl, amely Ausztria és Ma
gyarország közös nagyhatalmi 
állását veszi fel programmul. 
itt fog bekövetkezni az össze
ütközés a parlamenti pártok és

zök között, bármire következ
tethessünk is a képviselöház 
megalakulásából, bárminő óhaját 
a nemzetnek fejezze is ki ez a 
megalakulás.

Nem mondjuk mi, hogy a

hogy ezt figyelembe vegyék a 
parlamenti pállok és tegyék 
lehetővé oly többség megalaku 
lásál, amely elejét veheti a ve 
szedelmesen fenyegető bonyo
dalmaknak.

Szabadka törvényhatósági bizott
sága ma tartotta meg, Bezerédy Ist
ván főispán elnöklete alatt, január 
havi rendes közgyűlését.

Az első széksorok üresek voltak, 
csak a hátulsók tel-'ek meg, legin
kább az uj városatyákkal. A képvi
selőválasztások után zajosabb köz-

közgyűlési terembe aminek igazán 
örülhet mindenki.

De nem is szabad bevinni, ha 
egyébért nem, azért, mert /hró Ká
roly dr. polgármester a választások- 

J nál oly passzivitást tanúsított, ami-

betartja, ami pedig a közélet folyton 
változó körülményei és megnyilatko
zásainak közepette eléggé nem mér
legelhető érdem.

Egyetlen bizottsági tag zavarta 
csak meg a mai közgyűlés békés 
hangulatát. Ez pedig Vojnich H. Jó
zsef dr. volt, aki felszólamlásában 
olyan kifejezéseket használt, ame
lyek méltán megérdemelték a pol
gármester komoly és igaz 
utasítását.

A 1904. évi lulkiadások 
tárgysorozatba voltak felvéve s ezt 
Vojnich József becsempészésnek ne
vezte. Biró Károly dr. nyomban 
visszautasító;ta e kifejezését, megje
gyezve, hogy nem tudja, minő kör-

vissza-

a pót

ügy ezzel el is volt intézve, amit 
Vojnich H. József Kölcsön adott, azt 
visszakapta.

Megjegyezzük még, hogy a tárgy- 
sorozat ötven tárgyát épen 50 perc 
alatt tárgyalták le. Igaz azonban az 
is, hogy fontos ügyek a tárgysoro
zatban nem voltak

A közgyűlés lefolyásáról 
különben tudósításunk a következő.

Betcrédy István főispán pontban 
9 órakor nyitotta meg a közgyűlést. ; politikáról nem nyilatkozik, politikai 

A póttárgysorozat felolvasása é s ! nyilatkozatot egyáltalán nem téti.

a polgármesteri jelentés tudomásul 
vétele után két belügyminiszteri lei
ratot veitek tudomásul. Az első en
gedélyezi, hogy az ásvány-, forrís- 
és gyártott vizek után szedendő di
jakról szóló szabályrendelet a további 
intézkedésig hatályban maradjon, a 
másik helyben hagyja a kelebiai 
homokföldök eladását szőlőtelepitési 
célokra.

A következő segélyek szavaztatlak 
meg: Baka József, Kiss György, Pav- 
lákovics Miklós 48 as honvédeknek 
havi 10 10 korona, özv. Pengő Gyu
láimnak 144 kor., a református kán
tornak 8 köbin. tűzifa; Szerencse 
József és társai és Födi Mátyás tűz 
károsultnak 20 -2 0  kor.; Paska Já
nos és társainak 25—25 kor.; az 
Eötvös országos tanító segélyegye- 
sülelnek egyszer és mindenkorra '.00 
kor.; a sándori gör. kel. szerb plé
bánosnak a további intézkedésig évi 
12 köböl fa.

A közgyűlés tudomásul veszi a 
lompakőrösi 226 lánc földnek 25 évre 
történt h a s z o n b ó rb o a d á s á t ,  amelynél 
lánconként a múlt évinéi 8 kor. 32 
fillérrel kedvezőbb bér éretett el.

Özv. Buttkay Mátónénak 400 kor. 
évi nyugdijat szavaznak meg.

Boszniai és kelebiai iskolákban 
ideiglenesen iiárom kisegítő tanítói 
állást szerveznek.

A 8. köri ovoda előtti tér kisajá
títását megszavazzák.

Az 19 4. évi költségvetés egyes 
tételeinél felmerült tulkiadások fe
dezésére vonatkozó tanácsi javaslat 
kinyomatását és a tagok között le
endő szétosztását elhatározták.

(Jsóvits Ilona festőmüvésznőnek 600 
kor. ösztöndíjat szavaznak meg.

A Kistompán, Radonovácon és Lu
dason felállítandó postagyüjtő állo
mások költségeire 400 koronát meg
szavaznak.

Matkovics Miklós tornatanárnak 3 
havi szabadságot engedélyeznek.

Tudomásul veszik ifj. Vojmts Sán
dornak előterjesztését, melyiyel a 
közigazgatási, szinügyi, ovodai és 
földműves iskolai bizottsági tagsá
gokról lemond.

A közgyűlést .* óra 40 perckor 
rekeszti be az elnöklő főispán.

C záfelu t. (Búd. Tud.) Illetékes 
helyről annak a kijelentésére hatal
maznak fel, hogy egy helyi kőnyo
matosnak az a híre, mintha Széli 
Kálmánt szombaton őfelsége Becs
ben magánkihallgatáson fogadta volna, 
minek folytán ö azonnal Budapestre 
utazotl, valamennyi ezen híreszte
léshez fűzött kombinációval együtt 
merő koholmány. Széli Kálmán nem 
jelent meg Őfelségénél, Budapesten 
is csak magánügyben tartózkodik,

Igen linóm minőségű egyptomi hüvelyek 
C leop n tre  100 drb — kor. 24 fill.
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A politikai helyzet.
— Saját tudósitónktól. —

Budapest. 1ÖÖ5. jan. 31.

A koronázott király — így tudjuk 
ezt a közjogból — a magyar állam 
feje, egységének és felségiségének 
személyesitője. Az 1848. évi III. t.- 
cikk és az 1867-ik éri VIII. t. cikk 
szerint pedig a király, mint a kor
mányzati hatalom feje, nevezi ki a 
felelős minisztériumot.

És ime, mi történik ? Valahány 
pártja a magyar parlamentnek van, 
az mind diktálni akar és megtör
tént az, hogy a király személye tel
jesen elsikkadt. Tessék végigolvasni 
a sajtó termékeit! Mindenike arró 
beszél, hogy mit mond egyik vagy 
másik politikus, vagy egyik vagy 
másik párt, arról azonban, hogy a 
dolgokhoz elvégre is a felséges ur
nák is volna szava, senki sem akar 
tudni. Pedig a felség az országgyű
léssel egyenlő faktor legalább is. 
ahhoz pedig, hogy kit nevez ki kor
mányelnöknek. senkinek hozzászó
lása nincs. Mielőtt tehát érdemleges 
bírálatot mondhatnánk a helyzetről, 
kell, hogy meghallgassuk a király 
szavát.

Tisza István gróf ma Budapestre 
érkezett és valószínűleg már holnap 
megjelenik Bécsben a felség előtt 
Az ő előterjesztései nyomán aztán 
hallgatják meg a király többi tanács
adóit. És csak aztán következik a 
döntés, csak aztán hangzik el a 
királyi szó, a melynek alapján alakul 
majd a helyzet. Addig, amig ez nem 
történik meg, a dolgoknak fordulása 
nem várható. Bízunk a király böl- 
cseségében, a mely a saját érdeké
ben is a nemzet javát akarja. Min
den kombináció meddő marad mind
addig, amig nem hallottuk meg, 
hogy a királynak mi a vélekedése, 
miniszteri jelölésekről pedig addig, 
a inig ez nem történt meg, — 
éppenséggel még csak szó se lehet, 
bár éppen a bécsi lapok azok, a 
melyek ebben elül járnak és már 
kész listával szolgáinak csudálatos 
képpen negyvennyolcas alapon. Pe
dig tessék csak Kossuth Ferencnek 
nyilatkozatait elolvasni, egyetlen egy 
betűje sem mondja azt, hogy kor
mányzásra törekszik, mert jó tudja, 
hogy a 67-es alap hívei túlnyomó 
többségben vannak a parlamentben, 
de tudja azt is, hogy a szövetkezés 
segítette a Kossuth*pártot abban, 
hogy 160 taggal vonulnak be a par
lamentbe és a szövetkezés egyrésze 
67-es alapon áll. Megállapíthatjuk 
például, hogy a 67-es néppárt mintegy
20 helyen segítette a Kossuth-pártot 
a győzelemhez, ha pedig a szövet
kezés nincsen a 67-es Banffy-párt 
mintegy 35 —40 kerületet hódit e! a 
4b as Kossuthéktól.

A helyzet ma is kritikus és dön
tésre, a mint ezt kifejtettük, csak 
akkor kerül a sor, ha a király ki
mondja a szól, hogy a kibontakozást 
milyen irányban óhajtja, akarja.

Osztrák rémitgetések.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, jan. 31.
Itt küldjük n eg nehány bécsi 

lapnak a magyar politikai helyzettel 
kapcsolatos ijesztgetését.

A „Reichs Post“ Írja:
Ha Ausztria és Magyarország kü

lönválnak, akkor a Horvátországgal 
való gazdasági szövetség a biroda 
lom bármelyik felére nézve az ok- 
kupált tartományok igen értékes 
bírását jelenti, xMagyarországra nézve 
azonkívül még Dalmácia bírását is.

Legyen mondja a cikk, — 
váljék el Magyarország Ausztriától, 
de ebben az esetben Horválorseág 
Ausztriához csatolandó és ez meg 
is fog történni, ha az osztrák poli
tikusokban van annyi energia, hogy 
szembe tudnak szállni a magyar 
radikalizmussal, annál is inkább, 
mert ma már teljes lehetetlenség a 
dunai államok szövetsége olyan ér
telemben, ahogy annak idején Kos 
suth Lajos képzelte el.

A „Vaterland“ pedig a követke
zőkkel ijesztget, hogy a magyaror
szági politikai helyzet korántsem fog 
abban a liberális irányban tovább 
fejlődni, amint azt a függetlenségi
párt és a magát csalfa illúziókban 
ringató nemzet hiszi.

Komolyan seembeszállanak a han 
gúlát seülte áramlattal és már ki is 
van szemelve az egyéniség (iulgótey 
táborszernagy személyében, aki Ma
gyarországba jön rendet csinálni.

Halottja van főgymnasiumunknak, 
de halottja van Szabadka társadal
mának is; Grohmann Vilmos, főgym- 
nasiumunk volt tanára január hó 
3U-án Losoncon, hosszas szenvedés 
után elhunyt.

Grohmann Vilmos húsz évvel ez
előtt jött Szabadkára a főgymnasi- 
umhoz, amelynél kilenc évig mükö 
dött mint helyettes tanár, amikor 
azután a közgyűlés rendes tanárrá 
választotta.

A megboldogult Szabadkára érke
zése után csakhamar kedvence lett 
a társaságoknak. Szellemessége, szi
porkázó humora, szatírája úgyszól
ván nélkülözhetetlenné tették. Szel
lemét, humorát, szatiráját a mulat
ságok alkalmával általa szerkesztett 
Bumberdó élclapban szokta érvé
nyesíteni.

De kitűnő volt hivatásában is, 
melytől két évvel ezelőtt volt kény
telen betegsége miatt megválni, amely 
azonban már régebb idő óta gyö
törte.

Végnapjait családja körében töl
tötte, ahonnan ma érkezett meg 
halálhíre, amely a városban általános 
részvétet ^keltett.

A főgyninasiurn tanári karának 
nevében Méreg Ágoston helyez ko
szorút a ravatalra. A tanári kar a 
következő gyászjelentést adta ki:

A szabadkai községi főgimnázium 
tanári lestülete fájdalommal jelenti, 
hogy szeretett kartársa Grohmann 
Vilmos nyugalmazott, rendes tanár 
életének 43-ik évében, e tanintézetnél 
eltöltött 20 évi buzgó és sikeres 
munkásság után, hosszas betegség 
következtében f. évi január 30-án, 
Losoncon elhunyt.

Lelke edveért az engesztelő szent 
mise áldozat folyó évi február 1-én 
délelőtt 9 órakor log e tanintézet 
kápolnájában azjllrnak bemutaltatni, 
hült tetemei pedig ugyanaz nap d. 
u. 3 órakor helyeztetnek szülőváro
sában: Losoncon örök nyugalomra.

Szabadka, HOö. január 31.
Béke hamvaira, áldás emlékére!

Forradalom Oroszországba n.
P é te r v á r , jan. 81.

Egy munkás felesége hat hó após 
gyermekével a karján Garekoje Seloba 
akart meuni, hogy a cárhoz juthas
son. A katonák megállították.

— Engedjetek a cárhoz! — könyör- 
gött az aszzony — éhes vagyok, a 
gyermekemet nem tudom táplálni.

A vezénylő tiszt, anélkül, hogy több 
szót vesztegetett volna tüzet vezényelt

Az anya és a gyermek szörnyet 
halt. Mikor ennek hire el'erjedt a 
városban, óriási izgalom támadt.

P é te r v á r , jan. 31.
A Nevszkij-féle gépgyár, a Ldbe- 

der-féle juttakézmügyár, a Szamszon- 
jev-féle kézműipar telep, a James 
Beck-gyár, valamint a cipőgyár ismét 
megkezdték a munkát. A Pudiloy- 
müvekben a munkásoknak több 
mint fele, a kisebb műhelyekben az 
alkalmazottaknak több mint három
negyede dolgozik. A Nikolszki-gyár 
ban ma ezer ember munkába állott, 
majd ismét csatlakoztak a szlráj kó
lókhoz. A magángyárakban még húsz
ezer munkás Jsutrájkol. A pétervári 
hajógyárban ma a raunkosok a mun
kál egy órával hamarább beszüntet
ték fáz előirottnál és kijehmletlék, 
hogy holnap egy órával későbben 
kezdik és egy órával korábban feje
zik be.

P é te r v á r , jan. 31.
A moszkvai városi kapitány je

lenti, hogy az a hirdetmény, hogy a 
sztrájk mozgalmat Japán angol pénz
zel szervezte, nem keltett ellensé
geskedést a Moszkvában élő angolok 
ellen. A kormány mégis a legnagyobb 
fokú rosszalásál fejezte ki Bocimét 
tábornoknak a hirdetmény miatt és a 
falragaszokat eltávolították.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabad Icai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
azerdán éa szoinbitoti délntán 3-tól 5-ig 
Vasárnap délelőtt ©-töl 1‘2-ig.

F e b ru á r  2. B.tnyeváv nagy préló a Pest- 
Rzáll-da ö ’8z»8 tőiméiben.

Február. 4. A in. á. v. aliUztikór bálja 
Pent szálloda öszes termeiben

F e b ru á r  6. A szabómunkások szabadkai 
uakegyisQletének mulatsága a Pest szál
loda termeiben.

Február 12. A szabadkai famunkáuok 
szaki gvletéu k tánomalatsága a Szarva* 
vendéri>ben.

Február 15. A szabadkai pincér! kar bálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

F e b ru á r  25. M á. v. szolgaazemé'yzet 
táiiczmnlatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

— M ak its E rn ő  h a lá la . Városunk
egykori országgyűlési képviselőjének 
halála egész társadalmunkban mély 
és őszinte részvétet keltett. A meg
boldogultnak hült tetemeit ina dél
után szállították Badoriovácról a 
helybeli vasúti állomásra, ahonnan 
3 órakor az egész család és számos 
résztvevő jelenlétében Fé

1005. február 1.

’ lix kanonok plébános által megtar- 
; tott beszentelési szertartás után Bu 
dapestre szállitouák, hol holnap dél
előtt 11 órakor fogják a Kerepesi 
temetőben ievő családi sírboltban 
szülei mellé örök nyugalomra he
lyezni. A koporsót a család Összes 
tagjai elkísérték.

— K ö v etésre  m éltó  példa. A 
Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület 
alapitó tagjai sorát ma egy fiatal 
népiskolai tanítónak, Gzuczy Bélának 
belépése gyarapította Jól esik regiszt
rálnunk e hirt, mert ebből látjuk, 
minő előzékenységgel néznek társa
dalmunk kebelében a mi első s 
pénteken este a nagy világ elé lépő 
kulturális és irodalmi egyesületünk 
elé. Ez a fiatal, nagyinüveltsóvü ta 
nító nem sajnálta áldozatát, csak
hogy a Szabad Lyceum-egyesület 
fennállását előmozdítsa. Az ő finom, 
ideális lelke élénken átérezte, hogy 
erre Szabadkán égető nagy szükség 
van, s nagy hibát követnek el azok, 
kik ezen intézmény mellett közöm
bösen haladnak el. Az ő lelkes pél
dája bizonyára vonzó lesz abban a 
nagy művelt körben, hol a kultúrát 
szeretik, de a kultúrának szabadkai 
exponensére még nem gondoltak. 
Itt közöljük még az újabb pártoló 
tagok neveit: Emmanuel Győző, Em
manuel Győzőné, Eperjessy Bőláné, 
özv. dr. Váli Gézáné, ifj. dr. Milkó 
Izidor, özv. Vukovich Gáborné szül. 
bajsai Vojnich Sárika, Szegheő A. 
Fülöp m. kir. posta-felügyelő. Az 
előadásokat falragaszok is fogják 
hirdetni ; családtagok és tanulók 
jegyei 20 fillér és rendes belépő
jegyek 50 fillér. Kaphatók Kunetz- 
testvórek, Taussig Vilmos, Sugár 
Béla, Heumann Mór üzleteiben és a 
a nagy tőzsdében.

—  E lje g y z é s . Szigelhy István, in. 
á. v. művezető Kolozsvárról, e l je 
gyezte Borza Flóra kisasszonyt, Borza 
Antal szabadkai raktárnok leányát.

—  A K er e sk e d ő -Ifja k  T á r su la ta
ez évi farsangi mulatságát március 
hó 4-én fogja megtartani a Keres
kedelmi Egyesület termeiben. — A 
táncmulatság előtt Zcrkovdz Emil 
fővárosi kereskedelmi szakíró fog 
felolvasást tartani. A hálózó közön
ség érdeklődése, mint már évtizedek 
óta bizonyára ez alkalommal is 
fényes sikert fog biztosítani a derék 
egyesületnek, amelynek vezetői űgy- 
buzgóságuKkal méltán veszik fel a 
versenyt városunk hasonló egyesü
leteivel.

— S z d lő te lc p ltö k  f ig y e lő ié b e . A
város tulajdonát képező kelebiai föl
dekből a közgyűlés jóváhagyásával 
nagyobb területet február hó első 
napjaiban árverés utján lánconkint 
szőlőtelepítés céljaira el fognak adni. 
És pedig a Katancsics járási köz- 
legelőből 252 lánc 1500 négyszög 
ölet, a szkenderjárási csőszháztól 
északra a Székely Lukács és Deutsch 
és társai tulajdonát képező szőlők 
előtt elboruló erdőterületből pedig 
4 » lánc <50 négyszög ölet február 
hó 14 tői kezdődőleg.

— Megcáfolt eljegyzési hir. A 
Zombor és Vidéke után megírtuk, 
hogy Patek A. Béla ur eljegyezte 
színtársulatunk tagját, Bródy Irénke 
kisasszonyt. Bródy írónkét betegsége 
akadályozta eddig, hogy e hirt meg
cáfolja; ma felkért bennünket, hogy 
a hir valótlanságát jelentsük ki.

— G arázda  ló a lk u iz . Nagy ria
dalmat okozott tegnap este 9 óra 
tájban egy garázda lóalkusz, aki a 
Nemzeti Kaszinó előtti téren levő 
Milassin féle gyógyszertárba beállí
tott és a kiszolgáló alkalmazottól va
lami mérget kért, amelyet azonban
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nélkül a gyógyszer-: tanyájáról két ismeretlen 
szabad kiszolgálni. A ■ cigány két lovat és cifra 

óriási lármát csa- kocáit, továbbá ugyanezen

orvosi rendelet 
tárban sem 
tagadó válaszra 
pott az alkalmatlan látogató, akiről 
később kitűnt, hogy Zvekán János
nak hívják. Fölkapta az asztalon 
levő tintatartót és a menekülő al
kalmazott fejéhez vágta, azután pe
dig beverte az ablakokat, és minden 
törhetőt, amit csak meglátott, a 
földhöz csapott. Az előhívott rend
őrök végre megfékezték és a rend
őrség fogbely iségébe szállították.

— S ik á r á r v e r é s . A városháza 
udvarán pénteken délután 2 órakor 
elárverezik a város tulajdonát ké 
pező összegyűjtött sikárt, amelyet 
bűnjelként foglaltak le a sikárgyö- 
kér ásóktól. Az elárverezeedő sigár 
gyökér mintegy nyolc-tiz méter- 
mázsányi.

— Lóállomány összeírása. A
szabadkai lóállomány összeírását, 
mint minden évben, az idén is a 
város gazdasági ügyosztályában esz
közük. Az összes lótulajdonosok kö
teles k birság terhe alatt a tulajdo
nukban levő lovak, kocsik és szeke
rek számát bejelenteni. Az összeírás 
tiz nap óta folyik és bezárólag február 
hó 2-ig fog tartani.

— C saló k ö n y ö r a d o m á n y g y tlj
tő. A miskolci rendőrségtől érke
zett figyelmeztetés rendőrségünkhöz, 
hogy egy magát Kiss Lajos ág. ev. 
lelkésznek nevező könyöradornánv- 
gyüjtő járja b- az országot, akinek 
Zelenka püspök aláírásával és pe
csétjével ellátott hamis bizonyít
vány van a birtokában. A raffinált 
szélhámos északamerikai hittérítő
nek adja ki magát és ezen minőségé 
ben már sok hiszékeny embertől 
csalt ki nagyobb összegű adományo
kat. Fölhívjuk rá a jótékony közön
ség figyelmét.

— A c se lé d  ruhája . Mindenkit 
érdekel az a döntés, amelylyel a 
közigazgatási bíróság utóbb a gaz
dának a cseléd holmijaira venatkozó 
visszatartási jogát szabályozza. Azt 
mondja az Ítélet, hogy a gazda visz- 
szatartási joga a cseléd ruhane
műire ki nem terjeszthető. De tovább 
megy a döntés. Azt is kimondja, 
hogy a gazda polgári per utján ér
vényesítheti csak a kártérítést, ami 
azt jelenti, hogy a kár értékét a 
a cseléd béréből önkezűleg le nem 
vonhatja.

==• U aiu ia  ö tk eroR ísok . A székes
fehérvári rendőrség felhívta a hely
beli rendőrség figyelmét, hogy az 
utóbbi időben nagyobb mennyiségű 
alumíniumból készült hamis ötkoro
nás került forgalomba. A megtévesz
tésig hü utánzatok 1900. évi veret
tel vannak ellátva.

— Megveszett tehén. Eddig na
gyobbrészt csak kutyákról hallottunk 
eféle híreket. Hát ez nem privilégiu 
műk a derék házőrzőknek Csataalja 
bácsmegyei községben Sujer János 
parasztgazdának megbetegedett a 
tehene. Feleségestül s két fiával gyó
gyítani kezdték. Szájába öntögetlek 
mindenféle háziszert. Közi en meg
sérültek kezükön s a tehén elhullott. 
Az állatorvos megállapította, hogy a 
tehén veszett volt, miért is az egész 
családot folszillitották a Pasteur-kór- 
házba gyógykezelés végett.

—  E lv e s z e tt  b o b . Tegnap, hét
főn este, a színháztól a Deák-utcáig 
egy selyemmel bélelt fekete bois el
veszett. A becsületes megtaláló ju
talomban lészesül.

—  R en d ő ri h írek . Rosenfeld 
helybeli lókereskedőtől tegnapelőtt 
este ismeretlen tettes két, darab ló- 
pokrócot ellopott — Szeged alsó

kóbor- 
festésü 

tettesek
Szalay palicsi kézbesítőtől egy pár 
lószerszámot elloptak.

kereskedelmi és ipar
kam arán kb ó l.

A szegedi kereskedelmi és ipar
kamara tegnap tartotta meg e havi 
teljes ülését, melyről a következő 
tudósítást közöljük:

Az elnöki jelentés után Gál Kál
mán beltag indítványára kimondta a 
kamara, hogy kérni fogja. -  mikép 
a szegedi és az ehhez közelfekvő 
Szatym íz, Központ, Kamarás, Király- 
halom, stb állomások közötti fórja 
lomban kedvezményes áru utazási 
jegyfüzetek adassanak ki.

Tudomásul vette a teljes ülés a 
kereskedelemügyi miniszter leiratát, 
melylyel közli, hogy az ipari mun
kások szorgalmának és alkalmazta
tásuk elismerésére rendszeresített 
100 koronás jutalmak közül ötöt 
adómányozott a szegedi kerületnek 
a még 1903. évben kihirdetett pályá
zaton résztvevő munkásainak.

Szűcs Ödön bajai gépgyáros ké
relme folytán fölterjesztést határozott 
el a kamara, hogy a vidéki keres
kedelem fejlesztése érdekében oly 
vasúti bérletjegyek adassanak ki, 
amelyek csak valamely körzetben 
kijelölt útvonalakon érvényesek és 
olcsóbbak, mint a Máv. egész vona
lán érvényes mostani bérletjegyek.

Véleményt szolgáltatott a kamara 
Torzsa és Mozsor községeknek a 
hetivásárjaikra állatfölhajtás megen
gedéséi kérő folyamodásairól, Baja 
város vásárrendtartási szabályrende
letéről, Szentes város helypénzszedési 
dijazabásáról és Szabadka város kö- 
vezetvámszedósi jogának meghosz- 
szabbitáaáról.

Jelentést tett az elnökség, hogy a 
füldmivelésügyi miniszter í5"0 ko
rona segélyt engedélyezett gyékény- 
fonó nyersanyagoknak a kerület házi 
iparosai között való ingyenes kiosz
tás céljából és hogy a kamara a se
gélyakció kivitelében az előre meg
állapított programra szerint közre
működött.

Pártolta a kamara a brassói társ
kamarának az utlevélügy tárgyában, 
a pozsonyi kamarának az adókivető 
bizottságok összeállítása és az ál
lamvasutak igazgatási szervezetének 
módosítása alkalmából tett főiter
jesztéseiket.

A szegedi ipartestülel azon kéré
sét, hogy a Szegeden tervezett mun- 
kaközveliiő intézet fölállítását sür
gesse meg a kamara, teljes ülés 
mellőzi, mert csak alig nehány hó
nap előtt tett a kamara e tárgyban 
sürgető lépéseket.

Reitzer Lipót szegedi kereskedő uj 
távirdai űrlapok alkalmazása érde
kében kér fölterjesztést tenni A 
teljes ülés mellőzte a kérés íöller 
jesztését, mert ily űrlapok már for
galomban vannak és használtatnak.

Jelentési tett még az elnökség a 
kerületben 1901. év folyamán tar
tott 0 ipari tanfolyam eredményei
ről és végül segélyt szavazott meg 
a teljes ülés a szegedi nőipariskola 
föntartási költségeire és a szegedi 
kereskedő tanonciskola szegény.sorsú 
tanulóinak ingyen könyvekkel való 
ellátására.

SZÍNHÁZ.
P c íh e s  Im re v en d ég sz er ep lé se .

Két művészi élvezettel teli estét biz-

tositott Pesti Iliász Lajos színigaz
gatónk a színházat látogató közön
ségnek. A Nemzeti Színház nagy 
művészét, Pethes Imrét nyerte meg 
két esti vendégszereplésre Először 
ma lépett fel, másodszor holnap 
szerdán este fog fellépni az Egyen
lőség cziinü színműben.

Katonák vasúti szerencsét-
lensége.

— S a j a t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  —
Budapest, 1905. január 31.

Egy lemOergi távirat alapján a 
mai reggeli lapok már megírták, 
hogy a Magyarországból katonákat 
szállító katonai vonatot baleset érte 
és hogy több katona súlyos sérülé
seket szenvedett.

Lemb'ergi tudósítónk jelentése sze
rint ez a vasúti szerencsétlenség 
sokkal nagyobb szabású, mint első 
pillanatban hinni lehetett.

L em b erg , jan. 31.
Magyarországból egy .35 kocsiból 

álló vonat hozta haza a katonákat 
és lovakat fulánusoki, kiket a vá
lasztási rend fentarlására rendellek 
volt Magyarországba.

Kroscienka és Cbyrov között, hibás 
váltóállítás köve'keztében a vonat 
négy kocsija kisiklott, felborult, a 
következő kocsik föléjük torlődtak 
és a 11-es számú kocsit teljesen 
szétnyomták.

Óriási jajveszékelés, segítségért 
kiáltás, halálhörgés, a lovak nyerí
tése réínséges káosszá egyesült.

Kroscienkából haladéktalanul se
gélyvonalot küldtek.

Hat halálesetszámos súlyos és 
számtalan könnyű sérülést konsta
táltak. Hivatalos jelentést még nem 
adtak ki és a részleteket titokban 
tartják.

Egész szakaszra való ló lett szol
gálatképtelenné, sokat ott a hely
színen kellett agyonlőni.

T Á V IR A T O K
Nagy poslarahlás.

B u d ap est, jan. 31. Zilahrál táv
iratozzék a Budapesti Tudósítónak: 
A zilahi adóhivatal két kasszáját az 
elmúlt éjjel ismeretlen tettesek feltör
ték « 7Ö.000 koronát elraboltak] a 
pénzszekrényekben elhelyezett taka- 
rékkönyvecskékel éa hagyatéki drága
ságokat nem vitték el. A tettesek, 
akik valószínűleg utazó betörők, 
úgy követték el a rablást, hogy a 
kasszák zárait a fedőrész körül ki
vágták. Jóllehet az adóhivatal egy 
külső utcáról a kerten át megköze
líthető, katonai őrséget nem rend 
szeresitetlek.

Lup pa P éter .sírját k ira b o l
ták.

B u dap est, jan. 31. A poinázi te
metőben ina Luppa Péter néhai 
országgyűlési képviselő sírját eddig 
ismeretlen tettesek felbontották, a 
koporsót kiemelték belőle, aztán mi
után a bullát átkutatták, eltávoztak 
anélkül, hogy a koporsót visszahe
lyezték volna. A vizsgálat eddig 
annyit eredményezett, hogy a sir- 
rablók nem vihettek el semmit inert 
a volt képviselőről semmiféle érték
tárgyat el nem temettek.

Választás M iskolcon és 
Szászsebesen.

B u dap est, jan. 31. Miskolcon a 
választás este fél 8 órakor véget ért. 
Tiszára 401, Bizonyra 533 szavazott, 
tehát Bizonyt 132 szótöbbséggel 
megválasztották. Szászsebesen lliero- 
nymi győzött.

A fé lté k e n y  bitesül rs.
— Esküdtszéki tárgyalás. —

Fülöp Sándor helybeli vásosi ut- 
biztos múlt év szeptember 7-én bi
zalmas találkozáson volt egyik barát
nője társaságában, de ezúttal rajta 
vesztett, mert felesége, aki alapos 
féltékenységének már több ízben 
tanujelét adta, kileste a kedvező al
kalmat és kicsapongó férjét a kellő 
időben leleplezte.

A féltékeny hitestárs, aki különben 
is rendkívül hevülékeny természetű 
és ez alkalomra szeszes ital élveze
téből is fokozta bátorságát, elkese
redettségében revolvert rántott és 
azzal hűtlen férjére lőtt. Szerencsére 
% golyó Fülöpben nem tett nagyobb 
kárt, mert a zsebében levő két jegy
zőkönyv papírlapjain hatolt keresztül 
és igy csak jelentéktelenebb hor
zsolást okozott. Ezután még egy 
lövést akart az asszony ellene in
tézni, de ebben férje megakadályozta.

A szabadkai esküdtbiróság ma 
tárgyalta Fülöpné bűnügyét dr. Polgár 
József elnöklete alatt. Szavazó bírák 
Marián Miklós és Strelicky Antal 
voltak. A vádhatóságot dr. Eperjessy 
Béla kir. ügyész képviselte, vádlottat 
dr. Pillér Arthur ügyvéd védte. Es
küdtekül kisorsollattak: Pércsics Pé
ter Boholy Imre, Lendvay Mihály, 
Reiter Károly, Keller István, Kádár 
György, Angeü Henrik, Masa Antal, 
Létmányi Mihály, Terzin József, Su
gár Béla, Rómics Pál, póttag Kunetz 
Ignác.

A sértett férj, aki időközben ki
békült feleségével és most ismét 
békés egyetorté.sben élnek, nem je 
lent meg a tárgyaláson és előzőleg 
kijelentette, hogy vallomást tenni 
nem hajlandó.

Vádlott kihallgatása folyamán az
zal védekezett, hogy önvédelemből 
emelt fegyvert férje ellen, aki elő
zőleg tettíog bántalmazta, ez azon
ban a tanuk vallomásából nem nyert 
beigazolást.

A vádhatóság képviselője bár a 
vádlott megbüntetését kéri, a leg
enyhébb büntetés alkalmazását kéri, 
a dúlt házas élet izgalmaiban kime
rült vádlottra, akinek bűnösségét 
számos körülmény enyhíti.

Az esküdtek verdiktjükben erős 
felindulásban elkövetett szándékos 
emberölés kísérletében mondták ki 
vádlottat bűnösnek, minek alapján 
az esküdtbiróság cyy havi fogház 
büntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.

A S Ö T É T  T IT O K .
32.

— fos te, amióta a házába jársz, 
semmit sem fedeztél föl?

— Semmit. A könyvei teljesen 
rendben vannak. Ha a bíróság be
hatol hozzá, semmi gyanúsat sem 
talál. A legkitanultabb gonosztevővel 
van dolgunk és hogy czélhoz jus 
sunk az ő saját fegyvereivel kell le
vernünk.

— Mit akarsz ezzel mondani ?
— Úgy cselekszik mint a tolvaj 

és rabló, vele szemben nekünk is 
mint a tolvajoknak és rablóknak kell 
eljárnunk. Akarsz segíteni?

— Tudod-e, hogy minket is tol
vajoknak, rablóknak fognak tartam, 
ha meglepnek ? Azután meg üzlet- 
helyiségei mindig csukva vannak. 
Hogyan hatolhatunk be észrevétlenül ?

— Egyszerűen kinyitjuk az ajtó-
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kát. Valahányszor nála voltam, a 
kulcsokról viaszlenyomatokat készí
tettem. Van egy lakatos ismerősöm,
aki megcsinálja a kulcsokat és aki- j vállalkozásaim révén sikerűit, hogy

visszafizethetem önnek azon össze
get. melyet valamikor szives volt 
rendelkezésemre bocsátani. Kitűnő

Vasárnap vagyis febrár hó 5-én 
délután 2 órakor a majsai szőlők 
közti u. n. Vojnics Alajosnó-felö 

erdőterületemen

nek a hallgatására számíthatunk. 
Kjjel behatolunk az üzletébe és ha 
senki sem vesz bennünket észre, 
akkor biztonságban vagyunk. Ott 
azután tetszésünk szerint kutathat
juk át ennek a gazembernek a rej
tett fiókjait.

.Jól van, veled megyek, szólt 
Róbert. Egyszer már közelebb kell 
érnünk czélunkhoz, hogy visszaadjuk 
barátnőink b ldogságát és nyugalmát.

Néhány nappal később Henry kö
zölte barátjával, hogy a szükséges 
kulcsok elkészültek. Vacsora után, 
tizenegy óra felé elindultak. Társal
gás közben értek Klimpson utczá- 
jába, amely, mint. azt Henry előre 
számította, teljesen néptelen volt. 
Két rendőr lépkedett a járdán. Mi
kor ezek a sarkon befordultak, 
Henry gyorsan kinyitotta az üzlet 
ajtaját, amelybe Róberttól együtt 
észrevétlenül lopódzkodtak be.

Egy pillanattal később az ajtói

mellékelve, különféle értékpapírokban 
küldjék önnek százötvenezer dollárt. 
Az értékpapírok jegyzékét a másik 
oldalon találja meg.

Fogadja köszönetéin nyilvánítása 
mellett barátságom és nagyrabecsü
lésem kifejezését. Smithwork. “

Folytkév.

Felelős szerkeszt#:
»  U G 0  V I C H I M R E .  

Laptnlujdonosok : A Z  A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatalt

telefon szám : 62 .

Hirdetmény
a lia d m e n te ssé g i d ij a lá  ta r to z ó  
e g y é n e k  á lta l te e n d ő  b e je le n té s e k  

tá r g y á b a n .

19U5 évi március hóban tartozik 
az, ki: ,

1. mint hadiszolgálatra alkalmat- 
ismét be volt csukva Azután óva-' lan, az állítási lajstromból töröltetett;
tosan mentek föl a csigalépcsőn. mint fegyveres szolgálatra al---  - - 1 / f 1 ' • *

Henry alaposan tanulmányozta a 1 kalmatlan, fegyverképtelennek nyil- 
hetyiséget és így Klimpson irodájának : vánittatott;
minden zugát ismerte. Kísérőjét ha-: •’!. a katonaszolgálatból oly testi
hozás nélkül vezette

jlgálatból oly 
fogyatkozás miatt bocsáttatott el,I 7— Mindent, ami közvetlenül ke-! mely őt keresetképtelenné nem tette, 

rül szemeink elé, érintetlenül hagy- ; s mely nem a katonai szolgálat lel-I < 1 ff 1 . W Ml — — - 1 Z t 1 1 •• al /Henry Ez rendben van. i jesitésének következménye: 
lakat kutasd nem látsz E az 1808. XI t.-c. alapjé

hatunk szólt
Inkább a fal:______________  ___
e hasadékot. vagy rejtett ajtót, mert j családfentartó fetmenlelt és az 1889. 
most ilyesmire kell figyelmünket: évi VI. t. c. életbelépte után is bár 

mely okból fel nem avattatott;
ö. külföldre költözési engedélyt 

nyert és hadtnentességi dijfizettsége 
még Larl, ama község elöljáróságánál 
városi adóhivatalánál) hol állandóan 

tartózkodik. -  az e célra szolgáló 
nyomtatványon:

a) polgári állását:
b) lakását;
c) ama sorozójárás, illetőleg köz

ség nevét, melyben a hadkötelezelt-
J ség alól mentesittelétt;

m  m in t

fordítanunk./
At nézti d már ezt a szekrényt?
Igen, nincs benne semmi ér

dekes A gazembernek lesz még másik 
szekrénye is. Hol. ezt nehéz lesz 
megmondani. Értékpapírjainak leg 
nagyobb részét, ebben a szekrényben 
láttam, de Metropolitan Railway rész
vényeknek még csak a nyomára sem 
akadtam.

Itt. van valami, folytatta, pró
báljuk meg a kulcsainkat. ( ...

Hasztalanul iparkodtak kinyitni a j d) azt a évet., melytől fogva a fel- 
zárt, mert egyik kulc-uk sem illett, mentés számítandó, bejelenteni és 
bele. Kis kulcslyuk volt, amely azon- e) a reá. esetleg ama családfőre, 
ban oly ügyesen illett a falszönyeg kinek családjához tartozik, a meg 
ábráihoz, hogy még a leggyakorlottabb ! előző évben ál andó lakhely űi, eset

ileg más községekben is kivetett 
egyenes államadók összegét hitele
sen kimutatni.

Ezen kivid tartozik: 
f) az a véd-, illetve díjköteles ki

nek hadmentességi diját a törvény 
keresnek e zár mögött van. Azt is 1 !• §-a értelmében a munkaadó fizeti a 
gondolta, hogy holnap talán m ár: munkaadó nevét és lakását bejelenteni 
elszalasztották a kedvező alkalmat.; Ezen adatok bejelentésének elmu- 

— Itt. van a levelezése, szólalt. lasztása az ISSö. évi XXVH (.cikk 
meg Robert, nagy csomagot huzva j '-’0. § a  ér elmében a kirovandó had 
eló KÜrnpson íróasztalának fiókjából. mentességi dij három, egész h ttszo 

E pillanatban mintha léptek zaját rosösszegének megfelelő pénzbírságé,. * ff

szem sem vehette észre.
— Még egyszer el kell jönnünk,

mondá Henry, ha megtaláltuk a kellő 
eszközt.

Csalódás vett erőt a két férfiún. 
Henryben az a hit támadt, hogy amit

hallották volna a lépcsőn. Meglepődve 
tekintettek egymásra Helyzetük, ha 
meglepik őket, rettenetes volt. Henry 
akaratlanul kapott revolveréhez.

Meg kell győződnünk, szólt 
néhány másodpercnyi várakozás után. 
Azután felvette lámpását és Róberttól 
kísértetve a csigalépcsőig ment és 
le világított.

— Semmi. A zaj az utczáról hal
latszott föl. Nyugodtan visszatér
hetünk.

A szobában folytattál-- kutatásukat. 
Robert Klimpson levelei között l i 
pozgatoll és különösen indiai leve
lezéseibe mélvedt. Most felkiáltott:

— Hl van egy kalkullai levél, 
valami Smithwork mestertől. Kérlek 
olvasd el.

Ilemy átfutotta a tartalmát és 
els,apadt. Azután hangosan olvasta:

„Kedves Klimpsonom!
Boldognak érzem magamat, hogy

w -t
von maga uláu.

Ha a munkaadó személyében az
alatt az idő alatt mely a bejelentés 
beadása és a dij esedékességének 
napja (az év október hó -je; között 
lefolvt. változás állott be, eme vál- 
tozást a díjköteles az ls-8'i. évi IX- 
t.-c. 4. § mik ít-iu pontja értelmében 
ott, ahol az első beje enté-L tette, 
szintén bejelenteni köteles.

Azon díjköteleseknek, kik állandó 
lakhelyükön kívül másutt adóval 
megróva nincsenek, megengedletik, 
hogy a községi elöljáróság (városi 
adóhivatal) előtt személyesen meg
jelenvén, vallomásukat ugyanott 
tollba mondhassák, de ha tenni ezt 
elmulasztják, a fentebb említett pénz
bírság ellenük teljes szigorral fog 
alkalmaztatni

Kelt Szabadkán, 190 . évi február 
hóban.

Városi udöliirulnl

IMS
E9W I f a

KIS HIRDETÉSEK.
M inden dió 3  VuMtag betűkből tó
f i n  é r .  L c rk h e b b  b lrdción  3 0  f i l l é r

M i n d ö n k i  az Antíkvft
al'llU V 'IIK I riu inban : Képes k iUT. 

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapon 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 az. Bluin háza gyomé 
«ium átallenébau. Kölcsönköuyvtár kavi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
e te tn ek  és eladatnak.

(tu sk ó y  g y ö k é r )  árverésen 
eladatni fog.

Dr. Pteszkovic Lukács.

H ftrü ltl lift VI helyetteaitéa céljából 
l i a i  GUI 11(1 VI okleveles r kath. tani 
tót keresek Oklevél m ásolattal és a fizetési 
igény megjelölésével e llá to tt ajánlatokat 
sürgősen kérem cím edre küldeni: Fehér 
Károly ta irtó , Péterréve. (Bács megye.)

j^ e d v e s  la k á s o k  
=  szárazzá té te le
az ember legdrágább kincsének —
az egészség megóvása szempontjából: IVpi/ftlóIld AlláHt keres (:8Mkil’
— elengedhetetlen szükség. De csakis „családnál egy .vóió, ki né-

term észetes a sp h a ltta l
érhetjük ol biztosan a cé lt; minden 
egyéb anyag alkalm azása k ö ltséges  
hiábavaló kísérletezésnek bizonyul
Megrendeléseket elfogad és jótállás 
mellett pontosan teljesít a vidéken is

KARSAI BERTALAN
i Magyal aszalt líszrtgjtiisasig k'p,li«íJ|i

=-= SZABADKÍN. = —
Evislal mods,iifie asph.H-bu-kólát ttsiiiésíl.

Lakás változás.
szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piaez) 
idb Illés Anta’ ur házába helyezte át.

met; magyar, francia nyelvből is ad okta
tás t Cim a kiadóban.

Jó házból Való jS ;
íaszobrász a gázgyárral szemben.

Egy csinosan liatorozöfi
ratu  alkof szoba, villany világítással a 
K ossnth-utcibau azonnal kiadó.

t í i c z i s l o U t o
A KATONA-fél# Növónyesszencia- 

Fluid egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

P á ru tla a  ! ! N ólkttlttahetetlcn  ! !
Tessék egy p ró b á t teim l. s m indenki 
meg fog győződni az egyediül ru lód í, 
s évek ó ta  forgalom ban levő KATONA* 
féle jó  i l la tú , Igazi Növónyesseneln- 
F lu ld ró l ,.K . A .“  védjegygyei, au* 
— mik gyógyerejérőt és hu tásá ró l. —- 

V alódi K A T O N A -féle

„K. A.“ Növényesszencia-
F ll l l í l  ,iak egyetlen magyar csaló d- 
■ UHU ,uy  sem szabadni! hiányozni 
éa hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse m agá
nak, az ár k oly ö csön vannak szabva, 

miszerint
1 próba-üveg 20 kr. — 40 fi lér.
12 Üveg 4 kor. póstadi jal együtt.

KATONA-féle N övényexszencia-F luid
t ljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt 1 inságban
KATONA-féle Növényesszencia-Fliiid
megszünteti a gyomor és basg rcsöt, 
gyjinorrendetlenségnek minden nemét.
KATONA-féle Növény esszencia-F lnid  
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fej szédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, vál tólázt, hideglelést, vérza

vart és ájuiást.
KATÓNA-I'éle N övényesszeneia-F luid 
megszünteti a szivszoru’ást, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kólika mellfájdalom, tü 
dőbánta Írnak éi vérszegénység el en 
G yorsan «trá g y á t  gerjeszt, Így a  te s ti 
erő fokozódását, a te s t súlyának nö
vekedését idézi eló , az egész id eg 
rendszer n» gerösiti. Pontos haszná
la ti u ta s ítá s  m ellékelve v a n ! !  Mint 
k tllszer „K A TO N A -féle F lu id 44 : éven 
ismeretes, igazán népsz r ll házi szer, 
már több mint 20 év ó ta  fájdaloiucai - 
lapít) bedörzsölésnek fényesen bizonyult 
kösz vénynél, esuznál, tagszaggatásiál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy in in dm  betegnek b á tran  a ján  -
h a tó ! — ------ -  V tasitás m e.lék elve!
Minden »regren ’elés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógy »zertár»  a Szent H árom sághoz,

SZABADKÁN,
V il i .  kör C sernovics-utca. 

B u d ap sten : Török Jó zsef gyógyszer- 
tára, Király-utca.

a ,

Van szerencsém a n. é. kö
zönség b. tudomására hozni, 
hogy vidéki utazásomból haza
tértem és a Hungária-szállodá- 
baii levő

személyesen fogom vezetni, hol 
a legkülönbözőbb és legújabb 
táncok kerülnek bemutatásra.

Beiratkozni minden este lehet.
Tisztelettel

D a n d u ii J jáz lir .

O lc só  c s e h

á g y tó  II!
ő kiló uj, sütés fosztott K 9.60. 
Jobb, fehér, dunnalágy, fosztott K 
Iá.-—, K24 —. Hófehér, dunnalágy 
fosztott K 30.— , K 36.- . Szétkül
dés bérinentve utánvéttel. Kic-e 
lélés és visszaküldés a postadij 

megtéri l ése ellen, megengedve.
Beívdikt Sachsel, Lobes 155.

Posta Pilsen, Cdehorizág.

Alapos oktatást ad
Zongorajáték, továbbá 

magyar, német, franczia
és latin nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
biró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki
adóhivatalban kapható.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyemd jában Szabadkán.




