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Batthyány-utcza 5. sz.

A gazdasági nehézségek.
Budapest. 1905. febr. 4.

A szabadelvű párt egy 
előkelő közgazdájának vélemé
nyét tükrözik vissza a követ 
kezö fejtegetések:

— Tagadhatatlanul nehéznek 
látom a helyzetet akármelyik 
oldalról, akármelyik szempont 
ból is tekintsem. Sőt tovább 
megyek. Ebben a pillanatban 
még egyáltalán nem látok élet
képes kibontakozási módozatot. 
Azt az egyet azonban kétség
telennek tartom, hogy a helyzet 
mindenféle nehézségei közölt 
legóriásabbak azok, melyek gaz
dasági téren tornyosulnak.

— Tekintse csak egyszer a 
gazdasági helyzetet. A monarkia 
két állama között ma vámterü
leti közösség áll fenn 1907-ig. 
Már most a kérdés az, mi lesz 
1907, után? Vagy inkább, mi 
lehet 1907. után? Tudjuk, hogy 
egy további vámszövetség tér 
vezele a parlamentek előtt van. 
Vájjon számithatunk-e megálla
podások elfogadására? Magyar- 
országban mindenképen nehéz 
volna egy kormánynak kelyzete, 
a melyik a vámterület közössé
gét venné programmjába. A 
megnövekedett függetlenségi — 
párt alig-alig tenné lehetővé a 
vámkérdésnek a közösség alap
ján való megoldását.

— Dehát tegyük fel, hogy
elvégre a közös vámterületnek átlépni i 9O7-ben, akkor a nem- 
és az olyan becsületes kiegye
zésnek, mint a Széll-Körber 
egyezség, akadna töbhsége a 
magyar parlamentben. Ám ez 
teljesen ki van zárva, ... hogy 
Arsztriában a kiegyezési javas
latok letárgyaltathassanak. Eny- 
nyire a legvérmesebb optimis
ták reménységei sem terjednek.
Gautsch ur boldog lesz, — ha
kap budgetet. újoncot és mégí gégét és erről foly mostanában 
és még egy-két államszükséglet | a iegtöbb szó a király kabi- 
jellegévei biró törvényt. Ebből 1 netjében.
most már az következik, hogy 
mint ..szabad állam szabad ál-

lammal" a népképviselet utján 
nem intézhető el a kiegyezés. 
Megint csak valami szurrogá
tumhoz kellene nyúlni. Teszem 
azt a 14. §-hoz. Hát elkép
zelhető egy ilyen vállalkozás a 
mai helyzetben? Hiszen a 14 
szakasz alkalmazásához nem 
mertek nyúlni akkor, a mikor 
a magyar kormányok háta mö
gött kompakt, hatalmas többség 
ült, hogyan nyúljanak tehát ma. 
ellenzéki többség létében? He 
meg hát a 67-es alapon álló 
pártok sem kaphatók meg a 14. 
szakasz alapján való gazdasági 
rendezésre és ez ellen például 
a néppárt és az uj párt végle
tekig menő harcot folytatna

Ebből pedig az következik, 
hogy 1907-en túl a gazdasági 
jövendő legalábbis problemati
kus. Igen ám, de a Tisza-kor- 
mány Németországgal is, Olasz
országgal is szerződött 1917-ig, 
tehát tiz évvel a monarkia két 
állama közötti rendezés határ
idején túl. Ezek a külföldi szer
ződések ennek daczára a közös 
vámterület alapján köttettek s 
a jövő, 1906-ik februárjában 
lépnek éleibe. Ennek egyenes, 
elengedhetetlen következménye, 
hogy a kiegyezést jövő év feb- 
márig, tehát egy éven belül fel
tétlenül biztosítani kell szintén 
1917-ig, a mig a külföldi szer
ződések tartanak. Mert, — ha 
önálló vámterületre készülünk

zetközi szerződések a parlament 
által el nem fogadhatók. Itt te
hát már nemzetközi kompliká
ciók előtt állunk. A monarkia 
által kötött — szerződéseknek 
idehaza való elfogadása vált 
igen igen problematikussá. Azt 
hiszem, nem csalódom, ha azt 
állítom, hogy Bécsben is ez a 
kérdés okozza a legtöbb nehéz

A politikai helyzet
(Saját tudósítónktól).

Budapest, 1906. február 4.

Andrássy Gyula gróf tegnap a 
királytól megbízást kapott,hogy a poli 
likai pártokkal érintkezzék. Andrássy 
Gyula gróf ebbe a munkába ma 
belefogott. Ez a pozitívum. Minden 
más csak kombináción alapulnak. A 
kombinációk szintén két részre oszt
hatók: valószínű és valószínűtlen 
kombinációkra

A szabadelvüpárlon tegnap azt 
kombinálták, hogy Andrássy Gyula 
gróf misszióját nem fogja siker ko
ronázni.

— És lássa én is azt tartom — 
jelentette ki e sorok Írója előtt a 
függetlenségi pártnak egyik jeles tagja. 
Meg is okolom. A 67-es alapnak 
legortodoxabb képviselője Andrássy 
Gyula gróf. aki ezenfelül ebben az 
alapban atyjának, a volt miniszter- 
elnöknek alkotását is tiszteli. Nem 
tudnék olyan esetet elképzelni, hogy 
Andrássy Gyula gróf a 67-es alap- 

I ból egy betűt i? engedne Felfogása 
ebben a kérdésben még gróf Tisza 
Istvánénál is ridegebb. Már pedig 
mi nemcsak akarjuk, hanem egyene
sen követeljük, hogy a 67-ből enged
jen és abban a pillanatban, a mikor 
nem enged, missziója már is be
fejezett és jelentheti majd odafönt 
Bécsben, hogy küldetése sikerrel 
nem járt.

Hogy vájjon ennek az ellenzéki 
vezérférfiunak a kombinációja való- 
szinü-e ezt talán már a hétfői nap 
igazolni fogja, mert körülbelül hét
főn fejeződnek be a tárgyalások.

De akár sikerre vezetnek ezek a 
tárgyalások, akár nem, annyi bizo
nyos, hogy Andrássy Gyula gróf nem 
lesz az egyedüli magyar államférfiu, 
a kit a király kihallgat. Az auden- 
ciák sora indul meg a jövő bélen és 
bizony sok időbe telik, a mig teljes 
megállapodás jön létre és még több 
idő. ha az előértekezletek meddőek 
maradnak.

Nézetünk szerint két dolog külö
nösen bonyolultá teszi a helyzetet. 
Az egyik BáníTy Dezső báró maga

Ara 2  fill.

tartása, a másik a néppárt vezéré
nek, Zichy Nándor grófnak kijelen
tése, hogy az a körülmény, hogy a 
néppárt 67-es alapon áll, nem azt 
jelenti, hogy minden 67-es alapot 
támogat, és különösen nem, hogy a 
föderális 67 et támogatni köteles
sége volna.

A n d rá ssy  K o ssn th n á l.
Andrássy Gyula gróf délelőtt l/2 11 

órakor meglátogatta Józsefköruti la
kásán Kossuth Ferencet, akivel teljes 
2 óra hosszáig tanácskozott. A ta
nácskozás után Andrássy gróf a 
Nemzeti kaszinóba hajtatott, Jahol 
több politikussal konferált. A Kossuth 
lakásán összegyűlt újságírók kérdé
sekkel ostromolták Kossuthot az 
Andrássyval folytatott tanácskozásra 
vonatkozólag, de Kossuth kijelentette, 
hogy arról nem nyilatkozhat.

Mit k ív á n  a n ép p á r t?
Sok szó esett az utóbbi időben 

arról, hogy a hatvanhetes pártok 
egyesülve, többséget alkossanak. Kü
lönösen arról beszéltek sokat, hogy 
a néppárt szövetkezik a szabadel- 
vüpárttal.

A szabadelvüpártbau ugyan tilta
koztak az ellen a föltevés ellen és 
azt mondották, hogy Jreakciónárius 
párttal soha egy utón haladni nem 
fognak. Zichy Nándor gráf is kije
lentette csütörtökön, hogy jők meg 
a liberálisokkal nem hajlandók ke
zet fogni.

Mint értesülünk, a néppárt mégis 
hajlandó lenne egy feltétel mellett 
szövetkezni s ez a Jföltétel az, hogy 
az egyházpolitikai javaslatok közül a 
felekezetnélküliséget törüljék el. Ha 
a jövendő kormány arra vállalkozik, 
akkor a néppárt hajlandó támo
gatni.

A Szabiid Lyceum megnyitó
előadása.

• •
ünnepe volt tegnap Szabadkának. 

A szabad líceum tegnap este tartotta 
megnyitó előadását a Nemzeti Ka
szinó összes termeiben. Büszke lehet 
az egylet vezetősége, hogy tegnap a 
kaszinó termei gyülhelyei voltak Sza
badka társadalmának, hogy ez a tár
sadalom megjelenésével szentesítse

2 0 2 . sz. —  ?aptt(5-piac.
Ebben a szűk esztendőben ha már m u
latni m e.yüuk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
verseny képes á ra k b a n  szerezzük be, 
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6s azt csak a Versenyára iiztet SztojtoVlCS p. fgstéhüzlgtg PKllttt

-len  érhetjük el, hol m indennem ű báli 
czipöket, k á ty ú k é t ,  h a risu y ák a t, fü
gékéi, nyakkendőket és sok-sok más
cikkeket bámulatos olcsón szerezhet
jük be o o o o o o o o o o o o o o
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azt a célt, melyet az egyesület a 
kultúra érdekében maga elé tűzött, 
s bátorítsa az egyesületet a további 
lankadatlan működésre. A kaszinó 
termei megteltek a hölgy és férfi 
közönséggel úgy, hogy a inognyitó 
előadás sikeréből bátran következ
tethetünk a következő előadások si
kerére is.

Milkó Izidor dr., az egyesület el
nöke, a nagy szabadkai novellista 
megnyitó beszédével kezdődött az 
est. Minden tekintetben szép. kivá
lóan tartalmas beszédében ismer
tette az egyesület célját, feladatait, 
s kérte a közönséget, hogy az egyesü
letet céljainak eléréséhez segítse. A 
megnyitó beszéd felkeltette az ér
deklődést, melyet azután a másik 
két előadó mindvégig ébren tudott 
és birt tartani.

Az első előadó Weseely Ödön dr. 
volt.

Dr Weseely Ödön „Az esztétikai 
hatás" cim alatt azokat a lélektani 
folyamatokat fejtegette melyek ben
nünk végbemennek, mikor a szép 
ben gyönyörködünk.

Bevezetésül tájékoztatta a közön
séget a modorn esztétika újabb irá
nyairól a fiziológiai, pszihoíizikai, po- 
sitiv és evolutiós esztétikáról, meg
említve ezek kiválóbb képviselőit: 
Grant Allent, Fechnert, Herbert 
Spenzert, Pilo Mariót, Beöthy Zsol
tot és Pékár Karolt t.

Az esztétikai hatás elemzését 
az érzéki benyomások vizsgálatával 
kezdte. Sorra véve az érzékeket, 
megállapítja, melyek azok a hálá
sok, melyek az esztétikai gyönyör 
alapjául szolgálhatnak. Föltünteti, 
hogy ezekből az elemi benyomá
sokból hogyan alakulnak az össze
tett érzéki benyomások.

Fejtegeti Fechner törvényét az 
esztétikai küszöbrül, s Beöthy tör
vényét az esztétikai alapról.

Az érzéki benyomásokból alakul
nak a képzetek s a képzetek alkot
ják lelkünk tartalmát.

A művész ezeket használja fül, 
hogy hangulatokat keltsen s a gyö
nyör érzelmét fölébressze.

Elemzi azután az élvező szubjec- 
tiv lelki állapotát, s azokat a ténye
zőket, melyek az esztétikai hatást 
elősegítik.

Majd áttér az esztétikai hatás 
azon föltételeire, melyek a művész 
lelkében vannak Sorra veszi az ösz- 
szes művészeteket, s példával iga
zolja az esztétikai közösség törvé
nyét.

Végzi a művészet jelentőségével, s 
rámutat arra a szellemi áramlati a, 
mely egész Európán végig vonul. A 
művészet ki Húszába akar elmerülni 
az emberiség, ettől várja most mind 
azt az üdvöt amit tudománytól hiába 
remélt.

A második felolvasó Lukácsy Ist
ván hitoktató volt. A gyöngyről ol
vasott fel. Érdekesen, szellemesen 
ismertette a gyöngyöt, a gyöngy ha
lászatot, a gyöngy történetét a régi 
időktől fogva a mai napokig. Színes 
előadása mindvégig lekötötte a h dl- 
galóság figyelmét, ami bizonyára a 
legszebb jutalom volt azért a ko
moly tanulmányért, amely előadásá
nak alapját kép zte. Úgy óhajtanék, 
hogy a líceum előadásai mind oly 
szinesek, szellemesek és tanulságosak 
legyenek, mint aminő Lkácsy  1st-

váné volt. így a líceum bizonyára 
célt fog érni.

Az előadást halvacsora követte a 
Nemzeti Kaszinó éttermében. A nagy 
terem zsúfolásig megtelt a vacsorá- 
zókkal.

Az első felköszöntőt Milkó Izidor 
dr. mondta Szabadka város főispán
jára Bezerédy Istvánra és polgármes 
terére Bíró Károly drra, akik meg
jelenésükkel is bebizonyították, hagy 
Szabadka kultúrájának előbbrevitelét 
fontos feladatuknak tartják. A má
sodik toasztot Bólils József dr. 
mondta a megjelent nőkre, a har 
madikat Biró Károly polgármester a 
Lyceum elnökségére, a negyedi
ket — Simrák Béla hitoktató a 
felolvasókra. A vacsora után. mely 
Ürmösi kitűnő konyháját dicsérte, 
tánc következett kivilágos kivirradtig.

A szabadkai villamostelep
kérdőre  vonása.

A magyar^vasmüvek és gépgyárak 
országos egyesülete legutóbb Förster 
Nándor miniszteri tanácsos elnöklé
sével tartott ülésén többrendbeli 
külföldi gépbehozatalról tettek jelen
tést. Nevezetesen :

1. Lajta-Szent Miklóson egy bécsi 
cég által létesített linoleum és kender- 
szövetgyár a száritó berendezést an
gol cégnél rendelte, bár ilyen be
rendezés az országban is kapható.

2. A magyar olajgyár hidraulikus 
sajtóberendezését hozatta külföldről, 
jóllehet erre hazai gyár is tett 
ajánlatot.

?. A fiumei városi vízvezeték ma
gas nyomású szivatytyukat svájci 
gyárnál rendelte meg, bár azok 
szállítására belföldi gyár is tett 
ajánlatot.

4. Az uj-verbászi kendergyár által 
létesített verbász-kulai villamtelep 
gépeit külföldről szerezték be.

5. A szabadkai villamostelep bőví
téséhez szükségelt dinamogépeket 
külföldi gyárnál rendelték meg.

6. Az ikervári villamostelep elek
tromos gépeket külföldről szerzett 
meg.

Elhatározták, hogy arra való te
kintettel, hogy a külföldről való be
szerzés s a hazai gépipar mellőzése 
a felsorolt esetek egyikében sincs 
megokolva s az illető megrendelők 
hazaíiatlan s az ország érdekébe 
ütköző eljárása szó nélkül nem hagy
ható, a kereskedelmi miniszterhez 
fölterjesztést intéznek s kérni fogják 
az illetők kérdőre vonását.

Egyröl-inásról.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  —

Irta: Lux Terka.
Budapest, febr. 3.

Eppur si muove! Sőt meg is in 
dúlt. Nagy rázkódások, viharos ébre 
dés, sok vér van a bölcsője körül 
és akasztófával, botütésekkel, Szibé
riával ijesztgetik az ébredező csecse
mőt, ha nem alszik tovább is. Be 
a modern Galileik, az orosz nép
szabadi lók, nem félnek a hóhérok

munkáitól. Csak mi félünk, a nézők, 
a müveit nyugot-európaiak, hogy azt 
az ébredést agyonkancsukázza a kö
zépkorbeli barbarizmus és hogy 
akasztófat farag a tulajdon vérének, 
a saját szülöttének.

S ez a huszadik században törté
nik. A huszadik században történik, 
hogy a gyilkolni akaró anyánál ide 
geneknek kell közbevetniök magukat, 
hogy megakadályozzák a rémtettet.

A Gorkij Maxim életéért remeg 
ma az egész világ szive. A nyomo
rúság költőjét fenyegeti a krisztusi 
halál s abból a nagyszerű kórusból, 
mely a sötétség országa felé for
dulva hangoztatja tiltó szavát: ne 
bántsátok, mert ők nemcsak a tietek ! 
a legnagyobb dicsőségnek királyi 
koszorúját tették le a lángész lábai 
elé.

Vájjon mit szól ehhez a cár, az 
uralkodó, a koronásfejü ember? Ki 
tiltakozna az ő vérpadja ellen ? Ki 
formál jogot az ő életéhez? Azok, 
akik a favágó életéhez formálnak 
jogot: a saját maga szűk kis csa
ládja.

Bizony, bizony, érleli az idő az ő 
nagy, pompás, arató nyarát. Nőnek 
a fűszálak és erdő lesz belőlük. 
Friss, uj erdő s a régi, korhadt fák 
koronáit leüti a fejszecsapás.

És hogy mi történik idehaza, 
nálunk ? Úristen, a megnőtt, kiöntött 
Dana-pártiak is olyasmit mondanak: 
Eppur si muove I És járják a maguk 
Kinizsi-táncát. A foguk közt egy 
török, két kezükben két török és 
nagy s jó kedv. Halotti tort ülnek, 
de olyan halott fölött, aki okvetlenül 
hisz a föltámadásban. Sőt még tán
— a lélekvándorlásban is . . .

Hát ez igaz, megbukott Tisza 
István. De tudja Isten, — s kérem, 
ne jöjjenek dühbe, akik dühbe akar
nak jönni és gondoljanak arra: a 
szegény krónikás csak asszony — 
ha férfi volnék, az ilyen bukás előtt 
Isten bizony, kalapot emelnék. Mert 
hogy egy miniszter saját magát buk
tassa meg, az nem mindeniapi do
log ám!

Kinyitni a hatalmas, pompás vár 
kapuját, a diadalmas és nyugodal
mas bércet otthagyni azzal a gon
dolattal: vagy győzök, vagy elbukoml
— és azzal bele a keresztes had
járatba, az nekem mint férfinak is 
imponálna s mint asszonynak, annál 
inkább imponál.

Ne vegyék rossz néven, kérem az 
erősebb neműek — de olyan kevés 
a nagystílű férfi, hogy a nagyság, 
hiába, a kudarc végén is nagyság 
marad.

Engem pedig ne vegyenek komo
lyan, mert én olyan természetű va
gyok, ha legyőztem az ellenségemet, 
odaállok a legyőzött oldalához.

Mit mondjak még önöknek, ezek
nél vigabbat, kellemesebbet?

Alig tudok. A bálák nem igen 
sikerülnek, a Nemzeti Színházban 
egy angol darabot tálaltak a héten, 
de senki se volt tőle elragadtatva. 
Pletyka, az most nincsen. Az asszo- 

: nyok mind politizáltak mostanában 
lés nem értek rá pletykálni. Pedig 
inkább pletykáltak volna.

Forradalom Oroszországba.
P éterv á r , február 4. 

Miklós cár ma az állampapirké-
szitő-inüintézet munkásainak öttagú

küldöttségét fogadta Carskoie Szeló- 
ban. A munkásokat udvai i kocsi szá- 
litotta a pályaudvartól az Alexandria- 
palotához, ahol á cár a pénzügymi
niszter és Caticin herceg jelenlétében 
fogadta őket. A cár minden mun
kástól megkérdezte a munkájának 
minőségét és szolgálati idejének tar
tamát. Megelégedésének adott kife
jezést a munkások képviselőivel 
szemben azon, hogy kötélességüket 
lelkiismeretesen teljesítették és meg
bízta őket, hogy nevében mondjanak 
köszönetét társaiknak. A cár végül 
ama kívánságának adott kifejezést, 
hogy meg akarja tekinteni az inté
zetet, mire a pénzügyminiszter meg
jegyezte, hogy az intézet megérdemli 
a jó ikarat e jelét. A munkások erre 
megtekintették az egész palotát és 
a cár vendégei voltak.

P é te r v á r , február 4.
A január 22-iki utcai tüntetések

alkalmával megölt és az akkor meg
sebesítettek közül elhalt emberek
hivatalos névsorát ma tették közzé.• •
Összesen 130 ember halt meg. Va
lamennyinek megállapították a sze
mélyazonosságát 11 kivételével.

P é te r v á r , febr. 4.
A forradalom egyre terjed. Külö

nösen nagy a fölfordulás Orosz- 
Lengyelországban, hol a lakosság 
nyíltan hadat üzen a hatóságnak, 
Varsóban és környékén az emberek 
mind fel vannak fegyverkezve. Fokozza 
a bajt, hogy a katonaság fegyelme 
roppant meglazult és bízni már csak 
egyes kaukázusi kozákcsapatokban 
lehet. A pétervári nyugalom is csak 
a hivatalos és félhivatalos papiroson 
van meg. Nap-nap után bombame
rényietek történnek. A harctérről 
érkezett újabb vereség hire még fo
kozta az elkeseredést.

A háború.
L o n d u u , február 4.

A Beuter-ügynökségnek Oku tá
bornok seregénél levő tudósítója je
lenti 3U-áról: Balszárnyunk megke
rülésének kísérlete kudarcot vallott 
Az oroszok kénytelenek lesznek 
ezek után bevárni a japánok táma
dását. A japánok megszállták Hej 
kontajt, de ismét visszavonták a 
csapatot a helyről és átengedték az 
oroszoknak, hogy bevárják, inig 
elég legénységük lesz az újból való 
megszállásra. Megtörtént az újból 
való megszállás, de nagy vesztesé
gekkel. A veszteséget egészben 3UU0 
főre teszik. Az ütközetben több mint 
lOJ.OOö ember vett részt. Az oro
szok veszteségét több mint JO.OöO 
emberre teszik, bár a foglyok azt 
mondják, hogy egy orosz ezred 
egészen elpusztult. A japánok az 
ütközetben mintegy 200 embert ve
szítettek, mert erős sáncaik mellett 
maradtak.

Igen finom minőségű egyptomi hüvelyek 
C leo p a tre  100 drb —  kor. 24 fill.

„ 1000 „ 2 „ -  „
„ para fa h 1000 „ 2 „ 80  „

o o o o o o o o  kaphatók:

ERDÉLYI D. ÉS T r s a
in. k i”, különlegességi és dohánynagyárudábanr
Kossuth-u. SZABADKAN Kossuth-u.
o N a g y o b b  v é te ln é l k e d v e z m é n y , o

D íva 100 drb —  kor. 30  fill.
1000 » 8 .  40

„ p arafás 1000 a s o
P rím a , Igen finom 100 n 3 „ 32

1000 n »>
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L o n d o n , február 4.
Port-louisi Loyd-távirat szerint 

(Mauricius) az orosz kelettengeri 
hajóhad Nosszibe magasságán hor
gonyt vetett.

Odexza, február 4.
A St. Nikolaus nevű orosz keres

kedelmi társasági gőzös szerdán 
megy Porl-Szaidba, hogy Stössel 
tábornokot, nőjét és a port-arluri 
volt helyőrség 165 tisztjét és 333 
katonáját veszi fel.

T ok ió , február 4.
Oyama marsall a 25-étől 2 9-ig 

tartott ütközetekről szóló jelentésé
ben, a melyeket a Hunho melletti 
csata néven foglal össze, kitűnik, 
hogy az ütközetben résztvett had
erők nagyobbszátnuak voltak és 
maga a küzdelem is hevesebb volt, 
mint tegnap jelentették.

Az ütközet erős hóviharban tör
tént, mely minden kilátást megne
hezített. Az éjszakák nagyon hide
gek voltak. Az ütközet, a mint a 
jelentés mondja, egy ideig függőben 
volt. A japánok helyzete válságos 
volt. 30 orosz ágyú, a melyek 
ügyesen voltak a Hunho körül fel
állítva, veszélyeztették az állásokat 
miközben a bal szárnyat súlyos 
veszteségek érték úgy, hogy a szárny 
széle időközönként visszavonulni 
volt kénytelen. Elkeseredett harc 
után sikerült az oroszoknak a japá
nokat visszaverni

Az orosz csapatok, a melyek fe
dett állásban voltak Szandepunál, 
január 28-án reggel buzgón tüzeltek 
a japánok utóőrségére. A japánok, 
a kik az oroszokat megkerülték, 
megtámadták ezeket és majdnem 
teljesen megsemmisítették ők, t. Csak 
200 orosz adta meg magát.

Mivelhogy a japánok mindenütt 
számbeli kisebbségben voltak, elha
tározta Oyama marsall, hogy általá
nos éjjeli támadást intéz az összes 
csapatokkal. Több támadást tettek, 
miközben a japánokat súlyos Vesz
teségek érték. A japánok ismételt 
támadásai után kezdtek az oroszok 
visszavonulni. A múlt hó 29 én reg
gel fél 6 órakor kezdték a japánok 
Hejkontaj ostromát és fél 10 órakor 
teljesen elfoglalták. A 4. orosz gya
logezred majdnem teljesen megsem
misült.

L ondon , febr. 4.
A Beuterügynökség tudósítója az 

orosz főhadiszállásnál jelenti Műk- 
denből 1 érői: Az oroszok a Szanti- 
apunál történt nagy veszteségüket a 
japán ütegeknek tudják be, melyeket 
ügyesen rejtettek el a fővédőinüvek 
mögött. Bebizonyult, hogy a sáncok
ban lévő japán gyalogság nagyonis 
helyt tud állni az orosz lovassággal 
szemben.

H Í R E K
* tájékoztató.

Szabadkai közkönyvtár és ruuzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-lg.

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

Február 12, A ni. á. v. miihelyi a lkal
mazottak táncyigjhna a Pesí szálloda összes 
termeiben.

F eb ru ár 12. A szabadkai famunká ok 
szakegyletének táncmulatsága a Szarva 
vendéglőben.

Február 12. A Szabadkai Kereskedelmi 
ée ipar hank részvénytársaság évi rendes 
közgyűlése délelőtt 10 érakor az intézet 
helyiségében.

Február 12. A Földművelők takarék- 
pénztára ré zvénytársaság rendes év» köz
gyűlése délelőtt 9 érakor az intézet helyi
ségében.

Február 15. A szabadkai pineéri kar bálja 
a Nemzeti kaszinó éttermébeu.

Február 26. M. á. v. azolgaszemé'yzet 
tánczmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

— E g y h á zm eg y e i h ír. Vermes 
Gyula Adárol Zentára a sz. szív 
plébániára, Leopold Antal pedig Zen
tárói Horgosra kápláni minőségben 
áthelyeztettek.

— A > reh 6 r  K ereszt*  k ö z 
g y ű lé se . Az Országos Fehér Kereszt 
egylet szabadkai fiókja február hó 
8-án szerdán délután 3 órakor a 
városháza tanácstermében közgyü 
lést fog tartani, melynek tárgyai a 
tisztujitás rnegejtése, a tiszteletbeli 
tagok üdvözlése és a farsangi estély 
rendezése lesznek.

-  B eteg  tan ácsn ok . Antunovics 
Andor városi tanácsnok, a pénzügyi 
osztály vezetője influenzában megbe
tegedett.

-  L ejárt p á ly á za to k . A városnál 
újonnan szervezett és üresedésbe jött 
állásokra kiirt pályázat határideje 
ma délután 4 órakor járt le. Vala
mennyi állásra . nagyobb számban 
érkeztek a főispáni hivatalhoz pályá
zati kérvények. Az állások közt tudva-

I levőleg egy újonnan szervezeti alka- 
pitányi és egy másod árvaszéki al
jegyzői, ezen kívül egy adótiszti és 
három irnoki állás van.

—  A Szt. A n ta l k e n y e r e  k ath . 
n ép k o n y h a  elnöksége folytatólago
san a következő kegyes adományé 
kát nyugtázza köszönettel :

Dr. Biró Károlyné ivén: Mednyansz- 
ky Sebőné 4 k. Kunozsics Jakab 40, 
Milecski Ma. Bóza 20, Milecski M. 
Máté 20 f. Torma István 1, Percsics 
Emészt I, Büaov Márk 1, Sztipics 
Lukács 2, Kuluncsics Mária 1, Bu- 
dinszki Pál ', Mamuzsics Liboné I,
Üzv. Miiodánovics Józsefné 2 Návai/
Jáva 2,^pzv. Sztipics Tera 1, Jakob- 
csics Lázárué 2 k. Kuluncsics Jánja 
40, Zélic3 Jáka 20 1. Vujkovics Cv. 
Pál 3, Vujkovics Gv. Pál né 1, Vuj
kovics Gv. Luka 3, Sztantics József 
4, Lövi testvérek 2 Herczl Józsefué
j ,  Dobák Painé 1 k. Mészáros Vik
tor 6 1 f. Vukov Ferenc 1, ifj. Birkás 
István I, ifj. Balázs Piri István 2, 
Birkáss Dánielué 2, Mamuzsits Álbő 
1, Kuluncsics Mihály 1, Szkendero- 
vics Alajos 1, Bogesics Antal 1, 
Sztipics István i, Vukovics Márk 1
k. Alacskovics Fábián 40, Bájcsicg 
Mihály 80 1. Pertics József 10, Bíró 
Károlyné 2 •, Purglv Sándorné 5, 
Milyacski M. Marcel i k. Majlát Pé
ter -iO f. Bezerédy István 10, Bezt>-

rédy Istvánná 1, dr. Vojnits I k. 
N. N. 20 f. Péic’ F. Balázs I, Ba 
lázsevics György l , Balázsevics Kata
1, Osztrogonacz Antalné 2 k. Kauf
man Itnréné >o f, Sokcsics Emészt
2, Parcsetich Félixné 5, Brestyánszky
Miklós l k,• •

Ozv. Kovacsics Károlyné unő ivén: 
Kunetz Ignáczné 4, Geiger A. Mórné 
4, Popovics Simonné 2. Saághi 
Etelka 4, Scossa Zoltánná 4, dr. Voj
nics Gyuláné 4, Vukovics Vojnics 
Sárika 2, özv. Vojnics Lukácsné 4, 
Nachodskyné 4, Dembitz Lajosné 2, 
Polgárné 2, Lajbertko András 2, 
Sztojkovics Dusánné 4, özv Krentz- 
lein Józsefué 4, Hajdú Árminná 8, 
Paul György 2, Herman Frigyesné 
4, Oláh Ferencné 2, Jankovichné 2, 
Törley Margit 3, Kramer Boriska 2, 
özv. Odry Kálmánné 1, özv. Grüner 
Jakabné Hauler Ignácné 4, Mán- 
doki Józselné 1, Szabados Béláné ', 
Prokopovics A. 1, Sztojkovics Gy. né 
4, Vojnics Istvánná 2, Kloosz Ist
vánná 2 k. Özv. Czikli Györgyné 40 
f. Strasser Béláné 1, Brenner .Jó- 
zsefné 1 k. N. N. 24 f. Özv. dr. 
Fárnek Lászlóné 4, özv. Geiger 
Adolfné 4, Szurcsik Pálné 1 k. N. 
N. 40 f. özv. Kovacsics Károlyné 2, 
Vermes Ella 4 k .* * f

Ozv. Hidegh Arpádné ivén: Ver
mes Gáborné 4, Montalion Józsefné 
4, Kudlik Audrásné 4, Pászti Ágnes 
4, Janiga János 4, Bainer Szidónia 
4, özv. Hideg Árpádné 4, özv. Ma
gyar Imréné 2, Vojnics Antalné 2, 
Vojnics Piroska 4, Bajsai Vojnics 
Sándorné 5, Szabadkai első nőegy
let 50 k.

— Az Izr. n ő c g y le h le k  január 
23-iki táncvigalma alkalmával ela
datott 201 drb 4 koronás jegy a 
melyért befolyt 804 k. Felülfizettek 
a következők: Törley József 46 k. 
Pollák József 32 k. Taussig Vilmosné, 
Kohn Mórné, Dr. Vécsei Samuné, 
Erdélyi D. és Társa 20—20 k. Pin- 
kovikh József, Dr. Majoros Adolf, 
Dr. Kriszhaber Gyula, Kuuetz Jakab, 
ifj. Gálfy György 16 -1 6  k. Dr. Milkó 
Izidorné 15 k. Lányi Mór, Halbrohr 
Adolf 12— 12 k. Dr. Flatt Viktorné, 
özv. dr. Schaffer Mórné, Dr. Shaffer 
Adorján, Kunetz Testvérek, Kunetz 
Ignácné, Gonnen Ailmosné, Kunetz 
Endre, Jankovichné Piukovich Irma, 
Szabadkai Takarék és Hitelszövetke
zet, Geiger Adolfné, Geiger A. Mórné, 
Löbl Salamonná, Dr. Singer Simon, 
Birkáss Gyuláné Szuchich Adrienne, 
Dr. Bilitz Hugóné, Dr. Geréb Mihályné, 
Dr. Geréb Mihály, Dr. Blau Lajosné, 
Milkó Henrik, Dr. Vécsei Samuné, 
Kramer Antalné 10—10 k. D. Sántha 
György, Versendi Gyuláné, Dr. Weisz 
Jenőné, Schiiffer Adolfné 8 -8  k. 
Dr. Wessely Ödönné Balajthy Hona 
7 k Dr. Székely Zoltán, Freudenberg 
Zsigmondné, Krausz Lajos, Dr. Ma- 
nojlovitsné, Schamburg Gyula, Dr. 
Gruber Károlyné, Kriszháber Jenő, 
Vojnich Lukácsné Szemző Jozefa’ 
id. Gálfy György, Bádich Jánosné, 
Sztojkovics Dusán, Dr. Taussig Izsóné, 
Dr. Hajnal Józsefné, Dr. Kráhl Li- 
pólné, Steinitz Emil, Törley Gyuláné, 
Hartmann Hafaelné 6 -6 k. Berger 
Mór, Perl Lajos, Dr. Klein Adolfné, 
Lövy M. L.-né, Dr. Szilasi Mórné, 
Bende Ignácné, özv. Dr. Weisz Ig
nácné, Fülöp Vilmos, Neuhaus Ber- 
nátné, Dr. Török Arminné, Ofner 
Ignácné, Dr. Pillér Arthur, Dr. Schrei
ber Mórné 5—5 k. Dr. Beisner La

josné, Kunetz Mórné, Dr. Heiszler 
Jakabné, Dr. Kovácsné, Dr. Barta 
Antal, Weisz Jakabné, Lövy Ferencné, 
Dr Révész Ernőné, Schreiber Sándor, 
llauserné, Sugár Béla, N. N. Müller 
Mórné, özv. Billitz Jakabnz, Dr Blum 
Lászlóné, Dr. Dömötör Miksáné, Ba
ruch Gyula, Bipp Bernát, Schossber- 
ger Józsefné, Lövy Simonné 4—4 k. 
Berger Antalné, Wiener Dávid, Dr. 
Csillag Károly, Buchwald Lázárné, 
Lövy Adolfné, Steiner Izidor (Bécs), 
Mamuzsich Félix, Dr. Békeffy Gyu
láné, Dr. Kertész Ignácné, Dr. Szilasi 
Fülöpné 3—3 k. Bezerédy István, 
Beiner Fülöpné, Weisz Ignácné, Bólh 
Józsefné, ifj. Vojnich Sándorné, Ka- 
iner Vilmosné, Screibor Antalné, Dr 
Wilheim Adolfné, özv. Sessler Adolfné 
Galandauer Irma, Korossy Erailné, 
Lelbachne, Takács Edéné, Dr. Lipo- 
zencsics Lázár, Geiger Salamon, Dr. 
Fölser István, özv. Hoffmann Mi
hály né, Deutsch Zsigmond, Löbl Zsig- 
mond, Décsey Lipótné, Wittmann 
Károly, Dr. Singer Bernátnó, Dr. 
Friesz Józsefné, Engler Ignácné, Grün- 
baum Lipót, líáhn Lajysné, Weisz- 
berger Bertalan, Weitzonfeld Sala
mon, Kunetz Izinorné, özv. Szárics 
Kálmánné, Herclné 2 —2 k. Krausz 
Dezső, Bumsauer, Szilasi Kornél, 
Kovácsné 1 -1  k. Felüllizettek te
hát összesen 869 k.-át. Ezek szerint 
a bevétel 1673 k. volt, a inelylyel 
szemben 417 k. 88 f. kiadás volt, 
tiszta bevétel tehát 1255 k. 12 f. 
Az izr. nőegylet vigalmi bizottsága 
ez utón mond hálás köszönetét a 
felüllizetőknek, valamint azoknak a 
hölgyeknek, a kik a jegyek elárusi- 
tásában tevékenyen részt venni szí
vesek voltak, nemkülönben azoknak 
az uraknak a kik a rendezői tisztet 
betölteni szívesek voltak.

— F e lo s z ló  e g y e s ü le t .  Sajnálat
lattal értesülünk, hogy városunk 
egyik legrégibb társadalmi egyesü
lete, amely egykor a legvirágzóbbak 
egyike volt, a végleges felosztás előtt 
áll. A .Polgári olvasókörét ugyanis 
amely csak a közelmúltban alakította 
meg a hat éves mandátum lejártával 
újból tisztikarát és alapszabályait is 
módosította, amelyeket most hagyott 
jóvá a belügyminiszter, pártolás hiá
nyában feloszlatják. Az egyesület, 
amelynek politikai közéletünkben is 
a múltban fontos szerepe volt, újab
ban csupán társadalmi céloknak 
szolgál, ügybuzgó és nagy becsülésben 
álló elnökével Méreg Ágostonnal az 
élén. Az egyesület érdekeit szivén 
viselő elnöke most a legnagyobb 
mértékben buzgólkodik az egyesület 
megmentésén, ami hogy sikerüljön 
és a derék egyé3ület a kultúra és a 
nemzeti szellem ápolására továbbra 
is hathatósan közremüködhessék, 
városunk polgársága érdekében fö
lötte kívánatos.

— A palicsi part kiépítése. A
városnál már régebben végleges elin
tézést nyert a palicsi tó partjának 
kikövezése. Mintegy 2 és fél kilomé
ternyi területen ugyanis a part for
galmasabb és a fürdő területéhez 
tartozó részén valamelyes tartósabb 
kövező anyagból, részben szépészeti 
szempontból, részben pedig védgát 
gyanánt, a kikövezésre árlejtés lett 
hirdetve, amely azonban eredmény
telen maradt, úgy, hogy a tanács 
mai határozatának inegfelelőleg leg
közelebb újabb árlejtést fognak kiírni.

FERENCZ JÓZSEF KESERUVIZ
az egyedül elismert kellemes izii természetes hashajtószer. » « •  ,
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— Névmagyarosítás. Geiger Mór 
helybeli nagybirtokos és zeneszerző, 
valamint kiskörű Mátyás és Imre 
gyermekei családi nevüket belügymi
niszteri engedélylyel „Györgyire 
változtatták. — Weininger Mihály 
tiszakálmánfalvai lakos, valamint kk. 
Gizella, Mihály, János és György 
gyermekei csalági nevüket ,. Városi “-ra 
változtatták.

— L eta rtó zta to tt u to n á lló k . A
Juranics- utcában elkövetett rabló
merénylet valószínű tetteseit a rend- , 
őrség már kézrekeritette és a két 
közveszélyes jómadarat, névszerint 
Bosnyák Miklós és Kopunovics Ger
gely ismert verekedőket előzetes le
tartóztatásba helyezte. Bár mind
ketten erősen tagadják részeségüket 
és alibivel akarják igazolni ártatlan
ságukat. A tanuk vallomása szerint 
a tett elkövetése előtt alig néhány 
perccel látták őket a helyszínén 
leselkedni. Mivel pedig beigazolást 
nyert, hogy Bosnyák megelőzőleg a 
megrabolt Budanov Ferenccel mula
tott, a nála sejtett pénz megszerzé
sének vágya ösztökélte őket a ked
vező alkalom kihasználására. Bos- 
nyákra még ama körülmény is tér 
helő, hogy aznap éjjel több mulató
helyen is megfordult, hol bőkezűen 
szórta a pénzt.

— T o m b o la -e s té ly e k . Holnap, 
vasárnap este a Batthyányi-utcai 
Spitzer Ignác-féle vendéglőhelyiség
ben ismét tombolaestély lesz, ame- 
lyenjezultal a főnyeremény egy nagy 
hordó bor lesz, de a töbhi nyere
ménytárgyak is értékes és szép dísz
tárgyak lesznek, amelyek egész napon 
át megtekinthetők. Ugyancsak holnap 
lesz a Domszky-féle vendéglőhelyi
ségben tombolaestély, melynek szép 
nyereménytárgyai szintén láthatók.

— N e m  k e ll h iú i g y ó g y  tár .
Fölöslegessé tesz mindenféle házi 
gyógyszert a Katona-féle illatos igazi 
növény-eszencia Hűid, mely bármi
féle eredetű rosszullétnél alkalmazva, 
gyorsan és biztosan hat, külső ba
joknál pedig bedörzsölésre használva 
azonnal megszünteti a legintenzivebb 
fájdalmat is. A kitűnő házi szer, 
amely egyszeri kísérlet után min
denkire nézve nélkülözhetlenné válik, 
kizárólag az egyedüli készítőnél, 
Katona A. gyógyszerésznél (Szabadka, 
Gsevnovils-utca 285.) kapható.

Fiának gyilkosa.
Megrendítő szerencsétlenség történt 

tegnapelőtt éjjel lgal |községben. A 
községben az utóbbi időben gyakor- 
betörések fordullak elő.

Tegnagelftt éjjel Tóbiás Ferenc 
nevű igali gazda gyanús zörgést hal 
lőtt a padláson, ahol gabonája volt 
elhelyezve. Tóbiás felkelt kezébe vette 
a töltött fegyvert s azzal az udvarra 
ment s padlás feljáró felé. A mikor 
a ház végéhez ért, egy sötét alak 
ugrott át a kerítésen a szomszéd 
pórtájára aki éles fütytyentés után 
eltűnt a sötétségben, Tóbiás a füty- 
tyentésböl azt következtette hogy a 
padláson még van valaki, inert a 
padlásajtót is nyitva találta, noha 
azt este ő zárta belakattaí. 
fe l ' óbiás felment a létrafokánja pad 
lásajtóig s bekiáltott, hogy ki van 
olt? .Választ azonban nem kapott, 
de e helyett észrevette hogy a ké
mény mellett valaki meghuzódottt. 
Fegyveiével célba vette a sötét ala
kot és lőtt. A lövés után hangos jaj
kiállást halott Tóbiás, de úgy rémlett 
előtte, minha saját lia hangját hal
lotta volna. A mint lejött, benyitott 
az istállóba, ahol a lia aludni szo
kott, de olt nem találta a legényt.

Borzasztó sejtelme támadt. Lámpát 
gyújtott, aztán felment a padlásra 
ahol saját 19 éves legényfiát találta 
aki nagy vértócsában vonaglott.

A szerencsétlen ember rögtön or
vost hivatott, de már nem lehetett 
segíteni a legényen, aki mág az nap 
meghalt- A vizsgálat megállapította, 
hogy a liatal Tóbiás egy Sütő János 
nevű legénypajlása unszolására kuko 
ricát akcrt lopni az apjától, hogy ezt 
elasja. A csendőrség Sütőt letartóz
tatta.

Inncn-oiinan.
Mulatságos jenlenet történt egy 

Kossuth-utczai üzletben. Egy hölgy 
lépett be és harisnyákat kért. Kolby. 
az üzletvezető nagy előzékenyen vette 
elő a kéznél levő készletet és sorra 
kirakta hölgy elé, aki arczát lin- 
torgatta és megvetőleg szólott:

— Ordinére. Ez nem kell.
Kolby nyugodtan rakosgatta visz- 

sza a harisnyákat és újakat vett elő.
— Ez aztán finomabb lesz! — 

szólt kereskedői alázattal.
A hölgy élőiről kezdte és most 

haragosan szólott:
— Egy sem jó. Rakja őket vissza. 

Nincs más?
— De igenis — válaszolta llieg- 

matikusan Kolby -  van még egy 
pár.

— Hol van?
— A lábomon felelt a kereskedő. 

** *
A király fogadja Khuen Hérderváry 

grófot, aki régóta igen kedves em
bere neki s az audiencia végén igy 
szól hozzá:

— Kedves gróf, azon mégis ör- 
vendek hogy az én kerületemben, 
Gödöllőn bárha függetlenségi prog
rammal — önnek egy rokonát vá
lasztották meg: Héderváry Lehelt.

Khuen-Héderváry gróf zavarba jön, 
de hamarosan feltalálja magát s 
keserű mosolylyal feleli:

— Felséges uram, köszönöm ke
gyességét. Az uj gödöllői követ csak
ugyan Héderváry, de nem Khuen, 
hanem Kohen.

♦* *
Találkozik az utcán két udvarias ur.
— Van szerencsém.
— Részemről a szerencse.
— Hogy van ?
— Jól. És ön ?
— Szintén.
— Örülök.
— Örülök, hogy örül.
— Örülök, hogy őrül, hogy örülök.
— Örülök, hogy örül azon, hogy 

örülök, hogy örül.
— Örülök, hogy . . .
De ekkor már az elmeorvosok 

odaérkeztek.

TO R VEN YKEZES.
Fel m entett feleséggyilkos.

— EsküUtszóki tárgyalás. —

A mai esküdlszeki tárgyalás anya
gát is egy szerencsétlen házasélet 
szomru befejezése szolgáltatta. Wlas 
sics Imre mélykúti lakosnak két éves 
házasélele, amelyet Dosz.kocs Rozá
liával töltött, valóságos kálvária volt. 
Felesége állandóan rosszul bánt vele, 
üldözte, verte és összes keresményé
től megfosztotta, s mikor elegendő 
pénzt szedet el tőle, a faképnél 
hagyta s csak akkor tért ismét 
vissza férje nyakára, mikor már is
mét rá volt szorulva. A szerencsét
len ember megadással tűrte sorsát, 
egész múlt év október 20-éig, amikor 
végre kifogyott a türelemből és el- 
haláryzta, hogy elhagyja feleségét.

Kis holmiját magával akarta vinni, 
de mikor ezt az asszony észrevette, 
ismét nekiesett és ütni kezdte, de 
erre már a kétségbeesett embér, aki 
szeszből merített ez alkalomra bá 
torságot, vasvillát kapott fel és ezzel 
úgy üiötte főbe házsártos élettársát, 
hogy az harmadnapra agyvérzés és 
koponyarepedés következtében ki
szenvedett. A inai esküdtszéki tár
gyaláson dr. Polgár József elnökölt, 
szavazó bírák Marián Miklós és 
ErnsztGyula voltak. Vádlott beismeri 
bűnösségét. Acéél kir. alügyész hivat
kozva a számos feleséggyilkolásra, 
ezuttel is példás büntetési kér, de 
az esküdtek verdiktjükben a jogos 
önvédelem aldpján nem bűnösnek 
mondották ki, mire a kir. törvény 
szék felmentő ítéletet hozo tt.

M U L A T S Á G .
M unkás-bál. A „szabadkai ált. 

munkás szervezet" a létesítendő da
lárdája javára március hó 6-án a 
Spitzer Ignác Batthyány-utcai ven
déglőjében táncvigalmat rendez.

Ifjúsági estély. A szabadkai izr. 
ifjúság a helybeli izr. népkonyha 
egyesület javára — nagyobbszabásu 
hangversenynyel egybikötött tánc? 
mulatságot fog rendezni, mivégből 
az előkészítő bizottság holnap, vasár
nap délután n órakor a „Hungária" 
külön termében értekezletet tart.

T Á V IR A T O K
Elhunyt pápai kamarás.
B udapest, febr. 4. Nagy Pál csa- 

nádegyházmegyei áldozópap, nyug. 
esperes plébános, 75 éves korában 
hosszas bc'.egség után elhunyt. A 
megboldogult, ki ismeretes volt jó
tékonyságáról, mint honvéd részt 
vett a’magyar szabadságharcban, pá
pai kamarás és a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa volt. A 
temetési szertartás gyászinisével ma 
délelőtt K) órakor volt a budapest 
erzsébetvárosi plébániatemplomban.
Lukács miniszter* házassága.

B udapest, febr. 4. A mint a „Bu
dapesti Tudósító" értesül, Lukács 
László pénzügyminister a mai napon 
házasságra lépett özvegy királdi Herz 
Zsigmondné született Freyenfeld Róza 
asszony nyal. Tanukként szerepeltek 
ez alkalommal Graenzenstein Béla 
é3 Ludvigh Gyula v b. t. tanácsosok.

Pokolgépek az utcán.
B udapest, lebruár 4.

Parisból táviratozzák : Ma ismét 
két pokolgépet találtak az utcán és 
azokat beszállították a városi labo
ratóriumba. A bombák hire bizonyos 
izgalmat kellett, de azt hiszik, hogy 
a pokolgépek nem tehettek volna 
kárt.

A divat.
— A Divat Újságból. —

Benne vagyunk javában a farsang
ban, -  a melyet a politikának úgy 
látszik nem sikerült teljesen elsa- 
nyarilani. Van táncos és táncosnő 
elegendő, szép ruha is sok, uralkodó 
szin a fehér, annyira, hogy csaknem 
mindenki fehérben van. Ulánna, mint 
rendesen, a rózsaszín következik. A 
kéket már kevesebben szerelik, vagy 
ha szeretik is, nem igen merik vá
lasztani, mert attól félnek, hogy a 
villámos fénytől úgyis kissé sápadt 
arcukat a kék szin még jobban hal
ványítaná. Pedig de színes, vagyis 
alig képzelhető a szép halványkéknél 
tökéletesebb szin. Kedvem volna 
egyszer egy kék bált rendezni, a

honi bálok mintájára. Minden ruha 
azúrkék lenne, fehér alsóruhák fölé, 
hogy a nyári hajnali égen úszkáló 
bárányfelhők színét kapná ki az 
ember. De még a fiatalembereket is 
arra kérném, hogy ingük fehér plasz- 
tronját kék selyemesarp válaszsza 
el a fekete frakktól. A rendezők 
vállán lobogó kék szalag, — a te 
remben minden lámpán és csilláron 
kés felhő, -  szóval egy mosolygós 
kék mennyezetű paradicsomban sze
retnék egyszer mulatni, kék virág
szálakkal és kékszalagos kertészek
kel magam körű1 — de rózsás kedv
ben. Milyen országra szóló kis mu
latság lenne.

A táncos ruhák formája igen he
lyes. Nem hosszú, de nem is kurta. 
Éppen jó. Még nálunk nem nagyon 
sok ráncos szoknyát látni. Úgy lát
szik, fázunk a változástól, jobban 
szeretjük a formára simulót. Pedig 
nagyon szép és kivált a kissé sovány 
fiatal leányok alakján nagyon hálás 
a szépen ráncba szedett szoknya. De 
persze meg kell a hozzá való szö
vetet választani, a mi ma oly köny- 
nyü. Hisz ma egy uj divat megte
remtésénél a szabó úgyis kreáló, — 
mint Párisban mondják, — karöltve 
dolgpzik a gyárossal és mig amaz a 
ráncos ruhákat iparkodik elfogad
tatni klienseivel, amaz piacra dobja 
a formának különösen megfetelő 
anyagot — a jelen esetben a selyem- 
batiszt egy nemét — melyet a krisz 
talin-nak keresztelnek. Igaz, hogy 
van is valami kristályosán tündöklő 
és el-eltünedező a fényében. Ebből 
a mesésen omlatag puha áttetsző 
kelméből mesésen szép báli ruhákat 
lehet készitettni. Természetesen köny 
nyü selyem alsóruha fölé. Meg kell 
jegyeznem, hogy ennek a csodás 
finomságú kelmének a természete 
majdnem teljesen kizár minden fé
nyes és pompás és hivalkodó díszí
tést. Formát is csak a legegyszerűb
bet tűri meg. Szóval kiválóan fiatal 
lányok szövete.

Gondos anyák a kiknek a leánya 
még nem bálázó, de már közeledik 
a felnőtt leányság küszöbéhez, a 
húsvéti konfirmációra való ruhán 
törik a fejüket. Róluk is gondoskod
tunk néhány kedves és könnyen el
készíthető ruhácska képével mai 
lapunkban. A konfirmációra készülő 
leánykák közt van két képünk a 
katolikus kisebb .leányoknak, a kik 
első húsvéti áldozásukhoz járulnak. 
Mind Ja kettő tiszta fehér, egy fá
tyollal, egy fátyol nélkül való. A fá
tyol ugyan bájosan illik a gyermek- 
leánykák angyalarcához, csak az az 
égy gyertyaszál ne tartaná folyton 
aggodalomban az ember szivét, — 
kivált ha sokan vnnak, — folytonos 
a suttogás, hogy nem e fog tüzel 
egyik-másik fejecskén a lengő fátyol.

Tavaszi ruhákról még kora be
szélni, de néhány rajzol meg is 
adunk már lapunk legutolsó oldalán.

Ida
A Divat Újság minden hónapban 

kétszer jelenik meg. Előfizetési ára 
nagyon olcsó: negyedévre postán 
való szétküldéssel, két korona 20 
fillér, Előfizetni legcélszerűbben a 
kiadóhivetalba intézett postautalvá 
nyon lehet. A Divat Újság kiadóhi
vatala Budapesten Vili., Rökk Szi
lárd utca 4. számú házában van.

KÖZGAZDASÁG.
A magyarországi képviselő-válasz - 

tások váratlan kimenettle a politikai 
helyzetet még bizonytalanabbá tette, 
és ennek hatása természetesen a 
tőzsdén is érezhetővé vált, amennyi -
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ben a mérvadó körök még az eddi
ginél is nagyobb tartózkodást tanú
sítottak és az árfolyamok ennek ha
tása alatt ^lemorzsolódtak. 'I'ámo 
gatja az üzleltelenséget azon körül 
mény >s, bogy a külföldi tőzsdéken 
az oroszországi belviszonyok miatti 
aggodalom folytán szintén kedvetlen 
hangulat uralkodik, de határozott 
lanyhaságról ott sem lehet szó a mi 
nagyrészt azon ténynek köszönhető 
hogy az orosz járadékok árfolyamá 
nak színvonala az orosz forradalmi 
hírek keletkezése óta csak nagyon 
kevéssel csökkent.

Budapesti tőzsdén a lefolyt héten 
részvényekben nagyon csekély forga
lom volt észlelhető, de befektetési 
értékek iránt változatlanul élénk ér
deklődés mutatkozik, a mi szorosan 
összefügg a még egyre tárté pénzbő
séggel. Lényeges árfolyamváltozások 
egyáltalában nem fordultak elő, C3ak 
éppen a budapesti közúti vaspálya 
részvények árfolyama mutatt fel kö
rülbelül 10 koronányi emelkedést.

A január hó végén beállott pénz 
szükséglet nagyon könnyen nyert ki
elégítést ós a kamatlábak egyáltalá 
ban nem szenvedtek változást.

A nevezetesebb értékpapírok ár
folyamai az elmúlt héten a buda
pesti tőzsdén következőképen alakul
tak: január 26-án, február 1-én 4% 
magyar koronatáradék 98-50—98.5 ). 
Mag-ar áltaiános hitelbank részvény 
792.- 7*6.75. Osztrák hitelintézeti 
részvény 675.-674.25. Budapesti köz
úti vaspálya részvény 566.—575.75

REGÉNY CSARNOK. 
A S Ö TÉ T T ITO K.

' 9 1o4.
E titokzatos menekülésszerü távo

zás arra késztette a vizsgálóbírót, 
hogy Henrynél .s házkutatást tartson. 
Az íróasztalában nehéz szekrénykére 
bukkant, amelyet alig bírtak fel- 
fesziteni. A szekrénykében két igen 
fontos iratot találtak; az elismervényt, 
melyet a két jóbarát a kutban Laláit 
és a Norman és Klimpson között kötni 
szándékolt szerződés tervezetét.

Grevy diadalmaskodott. Most már, 
úgy vélte, olyan bizonyítékai voltak, 
melyekkel vallomásra bírhatja a két 
testvért. Hogy ezen bizonyítékokra 
egy feljelentés következtében akadt, 
amely feljelentés valószínűleg Dur- 
hamtól eredt, aki Klimpson irodá
jában kihallgatta a két jóbarát be
szélgetését, azt Grévy bölcsen el 
hallgatta.

X.
Mister Husband, kövér akárcsak a 

hordó, vörös mint a rák, békés han
gulatban sétálgatott a kertjében. A 
kert a Bristol szálloda előtt terült 
el. E szállodának Husband volt a 
tulajdonosa.

Igazgatója tiszteletteljesen közele
dett feléje, hogy kívánságai felől 
tudakozódjék.

— Mister Husband, talán van még 
valami parancsolni valója?

— Nincs. A hajó megérkezett, 
újabb utasokat már nem várhatunk. 
Készítesse az ebédet

Az igazgató meghajolva távozott, 
mister Husband pedig gondolatokba 
mélyedve folytatta sétáját a kertben. 
Egyszer csak felkiáltott;

— Norman Henry úri
Henry barátjával a bejárat felé 

közeledet mindkét kezét a vendéglős 
elé nyújtva.

— Üdvözlöm, kedves, régi barátom.
— Gsak néhány hónap múlva 

vártam.

— Előbb jöttem, hogy barátomnak, 
Drury Bóbertnek bemutassam Kal
kutta szépségét. Kedves Bóbertem, 
itt áll mister Husband, a vendéglő
sök mintaképe

Husband Bóbertre meresztette te
kintetét, min1 ha ennek minden vo
nását mélyen az emlékezetébe akarta 
volna vésni. Ezután a két liatalembert 
a pincérrel szobáikba vezette és meg
rendelte az ebédet

Mikor a két barát magára maradi, 
Bóbert megszólalt:

— Nos tehát Kalkuttában volnánk.
— Igen, válaszolá Henry, megér 

keztúnk a csatatérre minden akadály 
nélkül. Most elővigyázattal és csellel 
kell megkezdenünk a harcmüveletet.

— Ki ellen ?
— Természetes, hogy Smitwork 

ellen.
— Mindenekelőtt meg kell őt 

találnunk.
Majd Husband ur segíteni fog. 

Úgy ismeri Kalkuttát, mint a saját 
házát

~  Szeret csevegni ?
— Nem, azt nem. Épen ezért előbb

meg kell indítanunk a nyelvét.
Az a sietség, melylvel Londont el

hagyták, lette lehetővé, hogy még 
Bochford John halálhíre előtt Kal
kuttába érkezhettek. Az utat a leg
rövidebb idő alatt tették meg.

Megvárták a szobáikban inig vala
mennyi vendég ebédelt, s csak az 
után mentek az étterembe, ahol Hus
band már csak egyedül fogyasztotta 
az ételeket.

Husband fel akart emelkedni, hogy 
vendégeit üdvözölje.

— Tegye meg azt a szívességet 
és ne mozduljon a helyéről, kiáltott 
feléje Henry már messziről. Velünk 
kell maradnia. Hiszen már oly régóta 
nem cseveghettük ki magunkat.

Husband méltóságteljesen hajtotta 
meg magát és megszólalt:

— Norman ur, ön az én barátom
Mig a pincér Henry rendeletéinek 

engedelmeskedve egy üveg jó bordóit 
helyezett az asztalra, mindhárman 
helyet foglaltak a terített asztal körül.

— Sört iszik? kérdé Henry. Ez 
önnek nem jót tesz. Majd a pincért 
szólította :

Folytköv.
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Hirdetmény.
A kórházi bizottságnak f. évi ja

nuár hó 12-én 85/905 eln. sz. alatt 
hozott határozata értelmében ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a közkór
ház részére szükséges
ö80 inét. férfi ingnek való vászon 
6ö0 „ alsó nadrágnak ., „

női ingnek 
lepedőnek
párna huzatnak „

„ köpenynek zsávoly és 
800 drb. törülköző beszerzésére az 
árlejtés f. évi február 21-én d. e. 
11 órakor a közkórház hivatalos he
lyiségében fog megtartatni, melyre 
az érdekeltek oly megjegyzéssel hi 
vatnak meg, miszerint kizárólag csak 
magyarországi gyártmányú vásznakra 
telt Írásbeli ajánlataikat szabálysze
rűen lepecsételt borítékba zárva/eá 
ruár hó 20 án d. u. 5 óráit/ a köz
kórház gondnoki hivatalánál nyújt
sák be.

A megkívánt 400 kor. óvadék az 
ajánla'hoz csatolandó.

Utóajánlatok, valamint február hó 
20-ig be nem érkezett ajánlatok ligye- 
lembe nem vétetnek.

Szabadka, 1905. január 31.
A „M ária Valéria*1

közkórház igazgatósága

11564/904. tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szabadkai kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Kuluncsics Lőrincné Szigli Teréz 
végrehajtatónak Nimcsevics Sándor 
végrehajtást szenvedő elleni 12 kor. 
40 till, tőke és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a szabadkai kir. 
törvényszék (a szabadkai kir. járás- 
bíróság) területén lévő Szabadka 
városhoz tartozó s a szabadkai 
Nimcsevics Sándor nevén álló Bado 
novácon lévő, Szabadkán 1834 b sz. 
betétben A. I 8629. hrszámu 1 hold 
204. ngyszöl területű szántóra, A II. 
8627. iirszámu 1 hold 596 ngyszöl 
területű szántóra és A. 11. 8628. 
hrszámu I hold 420 ngyszöl területű 
szántóra 310 koronában, illetve A. 
II. 867. és 86Q. hrszámu szántóra 
431 koronában megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a feni 
megjelölt ingatlanok az 1905. évi 
február hó 10. nap án  d. e. 9 
órak or ezen kir. törvényszék tlkvi 
hatóság árverező helyiségében meg
állapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10 °/0-át. 
vagyis 34 korona és 43 korona 40 
fülért készpénzben, vagy az 1881.: 
LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi LX.: 
t.-c. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
íj ában kijelölt ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi LX. t. c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Szabadkán, 1904. évi nov. 
hó 16-án a szabadkai kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál.

Dr. K o sztén , 
kir. törvényszéki biró.

ZILYASSY FERENCZ
I0n° é? h*ango)ó Szabadkán

S c l i i x i e r - f é l e  l i á - z .

(W álla l h a n g o lá s o k a t  és 
minden e szaunába V gó munkákat 
pontosan és jutányosán.

Aki jól és olcsón akar vásárolni az forduljon 
egész bizalommal Hegedűs Bálint Fia Feernc 
céghez, ahol a legjobb minőségű, saját őrlésű

fehér és kenyér liszteket valamint
fűszer, termény és élelmi cikkeket

a leg lelkiismeretesebben szolgálok ki.
Naponta friss, legjobb minőségű teavaj kapható

H e g e d ű s  B á lin t  Fia F e re n c
mokrini gőzmalmi lisztraldár. Fűszer-, termény- és élelmiszer üzletében

D e á k -u tc a  SZA BA D K Á N  V e r m e s - h á z

Megrendeléseket kívánatra házhoz szállítok.

t KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O  f i l l é r .  V astag  hetükből G  
f i l l é r .  L e ' k isebb  h ird e té s  3 0  f i l l é r

Állást keres gép- és gyors-
iráni taufolyam ot végzett fiatal leány. Eset- 
Ikg órákat is rtd Elemi én polgári iák lai 
tanulók  oktatását Í3 elvállalja C’im a ki
adóban.

Főposta közelében •iy„bkj,“eb,bi
kás kiadó. Cim a kiadóhivatalban.

m-

M íV lílA Illzi vásároljon az Antikva 
JIIK U C IIh l rumiban : Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az A n tik va  r>uniha Sza
badkán Petőfi u. ö8 sz. Blum háza gyrnua 
sium átallenében. Kölcsön könyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
é te tnek  és elauatuak.

IIÓpavyi helyettesítés céljából11(11 vili 11(1 VI okleveles r. kath. tan í
tót keresek Oklevél m ásolattal és a fizetési 
igény megjelölésével e lláto tt aján latokat 
Nürgősen kérem címemre küldeni : Fehér 
Károly ta u ’tó, Péterréve. (Bács megye.)

I  V*Ílíür/*í^ özv. Hamburger
i j í lK íln  v l l l lv Á í ln *  Mária okleveles 
szülésznő lakását Petőfi-utcza 'csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

Nevelőnő állást keres csakis előkelő 
családnál egy óvó <ő, ki né

met, magyar, francia nyelvből is ad ok ta
tást Cim a kiadóban.

Jó házból való M
faszobrász a gázgyárral szemben

V édjegy: „ H o r g o n y " .

A Liniment. Gapsici comp.,
a Horgany-Pain-Expeller

pótléka
egy rógjónak bizonyult háziszor, mely 
már több mint 35 óv óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvenynél, 
csúznál és meghűléseknél bodörzsölós- 
képpen használva.

Figyelm eztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ós 
osak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
,,Horgony* vódjegygyel ós a Richter ezóg- 
jegyzóssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona ós úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

R ich te r  gyógyszertá ra  
az „A rany  o rosz lánhoz44, P rág áb an , 

E l is a b e th  s tra sR e  5 neu. 
Mindennapi u átküldői.

Felelő* RzerkeNztő :
D ü G O V I C II I M K E. 

Luptuliíjdonosok : AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám : 62.
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hirdetést a Bácsmegyci J'íapló.

Lakók, akik lakást keresnek, 
vagy háztulajdonosok, akiknek 
lakásuk kiadó, legcélszerűbben 
cselekszenek, ha hirdetik a 
Bácsmegycl Napló-ban.

Palicsi
f e b r u á r  lió  1 -é n

m e g n y ílt.
É te l é s  ita l ka p h a tó .

Tisztelettel

BARNA GYULA
vendéglős.

Telefon szám: Palics 20.

- • - < ‘.V A ' »<•. auÍ* Á'*-'.... - •

fürdő szoba h  
- - closset be- 
rcndezéscKct a

le g  ju t á n y o s a b b
árbot! cszVzöl

W ei u t a l

---------- vízvezeték , villany- és gázberendezési műhelye-----------
Eöl vös-utca-------------- S z a b a d  k á n ------------- E ötvös- utca

Tervezetekül ü  XStMgVeHsscl sziVes^ szolgá'ok. ‘

£atidau£ r
tán crísb lá ia

Egy c s in o s  u tca i

emeleti lakás
a főtéren folyó évi május hó l-től

Szórakozni vágyó közönség 
BSST szives ligyclm éhe!

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

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

Beiratkozni minden este lehel.
Ti zlelettel

I jn n d a n  T já z á r ,
oki. tánclanitó.

Iizifa
Vasárnap vagyis febrár hó 5-én 
délután 2 órakor a majsai szőlők 
közti u. n. Vojnícs Alajosné-féle 

erdőterületemen

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

Dr. Pleszkovics Lukács.

WMK

«r kiadó.
Cím a kiadóhivatalban.

ol lehet U^oksbban

k é sz  fé r fi ö l tö n y t ,  
g y e r m e k  r u h á t ,

n ő i k a b á to t  
é s  p a le t o t

m

Szabadiba, főtér Vermes-palota.

A KATÓNA-fóle Nftvényesszencla- 
l 't u ’d egyike k leg e lte rjed tebb  és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK

P ára tlan  !!  Ní lk lllözhetetlen  ’ !
Tessék egy p ró b á t tenni, s m iudeuki 
meg fog győződni az egyediül valódi, 
s evek ó ta  forgalom ban levő KATÓNA- 
íóle jó  i lla tú , igazi N ővóuyessenela- 
F lu id ró l „ K . A .“  védjegygyei, an- 
— nak gyógyerejéről és h a tá sá ró l. —

V alódi KATÓN A -fó le

„K. A.“ Növényesszencia-
P ll l l l l  n,lk e» )etlen maíy ör család- 
1 I l i m  mii 8em szabadna  hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú flu ido t a 
legszegényebb is megszerezhesse m agá
nak, az ár k oly olcsón vnnnak szabva, 

miszerint
1 próba-Uvcg 20 k r. =  40 fillér.
12 Üveg 4 kor. póstadiijal együtt.

KATONA-féle Növény esszeneia-Fl uid 
t lje s e n  és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt 1 mságban
KATÓNA-féle N övényesszencia-Fluid 
megszünteti a gyomor és hasg rcsöt, 
gy  ̂morrendetlenségnek m inden nemét.
KATÓN A-féle N övényesszencia-F lnid  
kitűnő szer savanyu felböfőgés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza- 

vart és áju’ást.
KATÓN A-féle N övényesszencia-F luid  
megszünteti a szivszoru’ást, légzési za
varok t, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kóii ka mell fáj dalom, tü- 
döbántalmak ét vérszegénység e l’en. 
G yorsan é tv ág y a t gerjeszt, Így a  te s ti 
erő fokozódását, a te s t s a ljá n a k  nö
vekedését Idézi eló , az egész id eg 
ren d szert m egerősíti. Pontos haszná
la ti u ta s ítá s  m ellékelve van  1 ! M int 
kUIszer „K A TO N A -féle F lu id 44 réven 
ismeretes, Igazán népszerű házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil- 
lapit i bedörzsölésnek fénj esen bizonyult 
köszvénynél, csuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek b á tra n  a ján  -
h a tó ! — -------U tasítás  m e llék e iv e l
Minden n egren lelés pontosan cimzendő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára  a Szent H árom sághoz,

SZABADKÁN,
V III . kör C sernovics-utea.

Budapesten: Török Jó zse f gyógyszer- 
tára, K irály-utca.

F'érfi öltöny...
Ulster ... ...........
Felöltő................ . 17
Gyermek öltöny... 5
Gyermek felöltő ... 9

K ü lö n  o s z tá ly  n ö i=

17 kor. feljebb
9  9 w

o
0 »)

»

Női Jaquetok 
Női Paletok 17
Fiú és leánygallérok 5

k o n fe k c ió k b a n .
11 kor. feljebb

n »»
»»

Dimáiitiili Közművelődési Egyesület

SO IIS .I 1 1I AEG
1 2 8 4  n y e r e m é n y  é r t é k e

6 0 . 0 0 0  k o r o n a .
I főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korona ért.

2 főnyeremény 1 0 . 0 0 0  koruna ért.
1 d rb ára 1 kor. 11 drb ára 10 kor.

l in z it*  1 0 0 5 .  m á r c iu s  1 1 - é i i .
Kapható m indenütt és a Cultur-egylet irodájában, Rökk Szilárd-u. 2.

Vidék o viszonteladók kerostetnek.

Nyomatott a kiadók Kiadok ós Hamburger könyvnyomdádban SVáÉíadkán.

H á a i  ?iro > Józsi
t a te t« llt | t ( |Í i j«

W  eladó

pomszljy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 
Vasárnap, f. hó 5 - b
egy első rendű

latnhura zenekar XözremüKő
0 0 0 déséVel o o o

tombola estély
0 0 0  la rla lik . ° ° °

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
csapolásn kőbányai és pil- 
o o o o  seni sör. o o o o




