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A német szerződés.
Budapest, 1905. február 2*.

Az osztrák-magyar monarki- 
ával megkötött vám- ós keres
kedelmi szerződést a német bi
rodalmi gyűlés tegnap harmadik 
olvasásban is elfogadta. Evvel 
ezt a szerződést a német biro
dalmi törvénytárba — beeik- 
kelyezte.

Ennek a ténynek a magyar 
politikai válságra a legnagyobb 
liordereje van, Jelenti azt, hogy 
semmiképen sem képzelhető 
olyan kormány, — mely ezt a 
szerződést ne vállalná, mely azt 
a magyar országgyűlés elé ha
ladéktalanul be ne terjesztené,

A ra 2  fill.

m iiek nyersterményeink, állata-[ megoldás a nemzetközi helyze- 
ink, gabonánk egész kivitelének, tűnkre ki nem hat.
a mit pedig most megállapított 
szerződés biztosit.

Ilyen körülmények között ka
binet, mely a megállapított né
met szerződést nem akceptálná, 
nem igen képzelhető.

Am ez a szerződés a vám
terület közössége alapján köt
tetett meg. Lejáratának termi
nusa pqdig az 1917 ik esztendő.

Kérdezzük már 'most, miké-I ’
pen képzelik lehetségesnek, — 
hogy mi a vámterületi közös
ségre fektetett szerződések tar
tamának kellő közepén, 1907- 
ben külön vámterületet állit-

, ... . .sunk fel? Hiszen a szerződésekmely kötelezettséget ne vállalna, tartama ala|, nem he, zked. 
hogy a javaslatot ez év végéig. ... . . , hetünk olyan gazdasági alapra,
elintézné Ez nézetünk szerint mely c ;szeraödések kiindulfei
Imiiden kabinetalakitas conditio pontjával homlokegyenest ellen- 
sme qua non-ja,

Mert lehetetlenségnek tartjuk, 
hogy a korona megengedné egy 
hefeő politikai krízisnek a me
ll arkia nemzetközi helyzetére 
való olyan kihatását, hogy mi

pontjával homlokegy 
kezik! Ez ismét csak avval volna 
egyenlő, — hogy a nemzetközi 
megállapodást megtartani nem 
vagy unfc hajlandók.

A gazdasági kérdésekkel azon
ban csínján kell bánunk. Az 
idő is rövid. Alig néhány hónap 
van hátra a munka szükséges 
idejéből. Ezen a ponton még 
nagy komplikációk lehetnek.

A politikai helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, febr. 25.

Holt pontra jutottunk volna tehát 
ismét. A helyzet azonban mégis úgy 
főst, mintha ez csak balfelé történt 
volna és most a jobboldalra kerülne i 
a sor, hogy a helyzet megoldását'

Szerkesztőség és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Btttthyány-utcza 5. sz.

idején volna, hogy az ex-lex állapot- 
i ból kiláboljunk.

Ebben a pillanatban nyugvó pon
ton van a politika, de rögtön meg
mozdul ismét, amint onnan felülről 
az első meghivatás megtörténik. Hogy 
mikor esik ez meg, azt senki sem 
tudja, meglehet azonban, hogy útban 
van és Láng Lajosnak vagy llódosy 
Imrének szól majd.

Uj választások.
A szabadelvű párt egy mostanában 

sokat emlegetett tagja a mostani 
zavaros politikai helyzetről és a 
kibontakozás mikéntjéről nyilatko
zott ma.

Az államférliu a mai zűrzavaros 
helyzet megoldását újabb választá
sokban keresi. Érdekes kijelentéseikeresse.

' ez ügyben a következőleg hangzottak: 
A baloldali epilógusnak egyelőre: . ,, ,, , , T  , ,,  Az uj választás első meglepelesé-

vége. Andrassv Gyula gróf ma hossza- , . ,, ., , ,, , . ,r , nek lecsnlapulasa után a helyzet
sabban tanácskozott Kossuth Ferenc- , , ,  , .., , - súlyosabb lett.
cel, a szövetkezett baloldal elnökével Az egyesült ellenzék többségben

, , van ugyanis, de azt senki sem állit-
Elmondotla mindenekelőtt, hogy a , .. ,, . , , ,  , hatja, hogy

és bereferált tegnapi audenciájáról.

Katonai kérdés egyelőre nem boiy- 
Éppen ezért nem igen értjük gatható és azután a gazdasági kér- 

ezt a baloldalon általános meg- désre tért át.
egy nemzetközi megállapodást győződést, hogy az önálló gaz- 
meg ne tartanánk. Hiszen ez ' dasági berendezkedésnek aka- kérdésben a legalkotmányosabb állás- 

dálya nincsen. Mi erős kőtelke- pontot foglalja el, a mennyiben a 
déssel fogadjuk ezt a hirlelést, mennyiben a gazdasági kérdés tisz- 
mert üres szólamnak tartjuk, tázását a két kormányra bízza és 
— melynek nehézségei mind a kifejtette azt is, missziója egyelőre

annak dokumentálása volna a 
külföld .előtt, hogy ez a monar- 
kia belső válságai folytán an
nyira meggyöngült, hogy immár 
szerződésre is képtelen és kép
telen megtartani bárminő meg
állapodást.

Azonfelül — Németországgal 
nem-is lehet olyan könnyedén 
packáznunk, Kétségtelen, hogy 
becikkelyezett szerződés meg
dőlése Németországot is mód 
felett kellemetlenül érintené. A 
néniét‘birodalom vezető állam
értiainak -ez ‘érthető rossz han- 
ulata azonban fájtunk boszulná 

meg magát. Ha mi azt a szer
ződést- meg nem tartanók, alig 
jutnánk abba a helyzetbe, hogy 
a néniéi birodalom velünk újó
lag szerződjék. Érvénybe jutná
nak tehát a német autonóm 
vámtárifanak magas vámtételei, 
melyek egy csapásra véget vet-

0o

ez a 48-as párt feltétlen 
diadalát jelenti.

Emellett szól az, hogy sem koa
líciós, se átmeneti minisztériumot 

Edejtette, hogy a felség ebben a > nem tudtak alakítani a pártok.

gyakorlati kivitel időpontjában j befejeződött és a felség más politi- 
lesznek világossá a baloldal kusokat fog meghallgatni. Ezekután 
előtt, melynek nagy része nyil-, Andrússy Gyula gróf, miután közben- 
ván még mindig csak jelsza- járására egyelőre szükség nincs, bir- 
vakkal dolgozik, elfeledvén azt, tokára, Tők.eterebesre utazott.
hogy ők most guvernementális 
párt és most már meg is kell 
csinálniok azt a mit hirdetnek

A jobboldalra kerül tehát most a 
sor. A felség most a szabadelvűpárt 

I politikusait hallgatja meg, ami szük-

így lesz ez sokáig s végre is oda 
fog vezetni, hogy ő felsége március
ban újra kénytelen less feloszlatni a 
parlamentet s az uj választásokban a 
67-cs és 48 as eszmék fognak egymás
sal szemben állani.

Mindössze még csak az a kérdés 
hogy ezt a választást Andrássyék 
vagy gróf Tisza fogja-e intézni?

Az ipari munkások jövője.
A társadalom jólétének legelső

Sőt tovább megyünk. Ha a! ség is, mert ítélethozatal előtt a biró föltétele az. hogy annak minden
baloldalon azt hirdetik, hogy 
akadályok ma még csak a ka
tonai kérdések körül vannak, 
mi ellenkezőleg azt véljük, 
hogy ezen a téren könnyebb a 
megoldás Mert itt csak egy vé
lemény meggyőzéséről van szó. 
Annak a meggyőződésnek meg
cáfolásáról, — hogy a magyar 
kommandó nem érinti a had
sereg harcképessét. Mert itt a

is mindkét felet hallgatja meg. Csak í egyes rétege, minden egyes tagja az
élet bármely válságai között is tisz
tességesen megélhessen. Ez az alapja

. .. , a társadalom békéjének és ennekemberből álló partot egyezerben | az cszmének ,  megJva|6sitisa a !

igy és csakis igy lehet az ítélet 
igazságos és azután egy másfélszáz

mellőzni nem is lehet. fontosabk föladatok egyike.
Hogy a jobb oldal meghallgatása! A munkásosztály barátai a kik sze- 

után mi történik majd. azt még i retetleljes érdeklődéssel nézik a sze-
megjósolni nem lehet, annyi azon
ban bizonyos, hogy a válság nem 
lesz kurta tartamú, ha ugyan oda
fent nem veszik tekintetbe, hogy

gény dologtevő emberek küzdelmeit 
és ezer baját: a saját legbensőbb 
óhajtásaikat látják életrekelni abban 
az egész országra kiterjedő szerve
zetben, a mely lassan bár, de biz-

íglcfon 2 0 2 . sz. -  Papucs-piac.
Ebben a szűk esztendőben ha már mu
latni megyünk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
versenyképes árakban szerozzlik be, 
o o o o o o o o o o o o és azt csak a

SztojkoVics p. fgstéKiizIgtc m ellűt.
-len érhetjük el, hol mindennemű báli 
c /ipöket, kézfjükét, harisnyákat, in
gekéi, 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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tosan halad kitűzött céljainak meg
valósítása felé.

A iMagyarországi munkások rokkant 
és nyugdíj-egyletéről szólunk melyet 
ezelőtt 32 évvel a fővárosi munká
sok teljesen Önerejükből létesítettek, 
Ki győzné felsorolni mindazon oko
kat, melyek ezen intézménynek szük
séges voltát bizonyítják ?

Az iparost és munkást, a ki 
életét addig mig dolgozni bir, szór 
galmas munkában, a mindennapi 
kenyérért való nehéz sokszor si
kertelen küzdelemben tölti el; öreg 
napjaira a legirtózatosabb nyomor 
fényegeti.

A mig ereje el nem fogy, verejté- 
kes munkában telik el ideje; küzd, 
fárad, mig csak bir. És mikor keze 
reszkedni kezd, mikor idő előtt 
megvénül, elerőtlenedett kezéből ki
hull a kenyérkereső szerszám: hát 
akkor egyszerre elejti a végső fo
nalát is annak a reménynek, hogy 
kenyere lesz holnap. A dolgozó 
eszköz helyébe kezébe veheti a kol
dusbotot. Csak a könyörüld ad, ha 
ugyan ad egy falatot az elgyöngült 
kifáradt munkásnak

Annyiszor emlegetjük ezeket, a 
keserves siralmakat és mégis olyan 
kevesen akarnak igazán tenni is 
valamit ezek megszüntetésére, hogy 
a munkálkodó ember nyugodtan, 
borzalom nélkül tekintsen a jövőbe !

A munkásosztály körében vannak 
már mindenütt betegsegitő pénztárak 
melyeknél a tagság kötelező és ta
lálkozunk helyenkint a baleset elleni 
biztosítással is. Bár mindezek igen 
fontos és áldásos működést fejtenek 
ki, de hivatásuknál fogva csakis 
betegség és baleset idejében nyújta
nak segítséget de nem védik meg a 
munkást abban az időben, midőn 
munkaerejének teljes kimerülése 
miatt rokkanttá lesz, vagy aggkora 
miatt többé dolgozni nem bir.

A munkásosztály, érezve elhagya- 
tottságát, végre is a saját erejéből 
megalkotta Budapesten l;93-ban a 
Magyarországi munkások rokkant- 
és nyugdijegyletét.

Az egyletnek a belügyminisztérium 
által jóváhagyott alapszabálzai a 
lehető legszabadelvübb rendelkezé
seket tartalmazzák. Tagja lehel az 
egyletnek minden munkás, iparos 
kereskedő, tisztviselő vagy bármely 
más rendes foglalkozással biró férfi 
es nő egyaránt korkülömbség nélkül 
és orvosi vizsgálat mellőzésével. 
Iparos tanoncok is beiratkozhatnak. 
A kedvezményes beiratásidij szemé- 
lyenkint 1 korona 20 fillér. A tagok 
20, 24, vagy 30 fillér heti illetéket 
fizetnek. Ennek pontos fizetése fejé
ben a tag, ha tiz évi tagság betöl
tése után a saját keresetforrásul 
szolgáló foglalkozásban valamely bal
eset, testi vagy szellemi eigyüngülés 
vagy aggkori gyöngeség következté
ben munkaképtelenné válik: 8.40, 
9.80, illetve II korona 90 fillér 
rokkantsegélyt kap hetenkint élete 
végéig. Annál kedvezőbb a tagra 
nézve, minél később válik munka- 
képtelenné, mert a tagsági év ará
nyában a segély is emelkedik. Negy
ven évi tagság után 14, 12, illetve 
17 korona nyugdijat kap a tag élete 
végéig, tekintet nélkül munkaképes
ségére. De segíti még ezenkívül az 
egylet a segélyre jogosult tag elha
lálozása esdtén a hátramaradt özve
gyet és az árvákat is. Az özvegy 
végkilégitést, az árvák pedig nevel
tetési járulékot kapnak még pedig 
a fiuk 13, a leányok 14 éves élet
korukig.

Az egyletnek most megjelent tizen
kettedik évi jelentéséből látjuk, hogy 
ez az intézmény kifogástalanul tel

jesíti áldásos hivatását; mert az 1903. 
márciusban megkezdett segélyezési 
időtől kezdve eddig 22 hónapon át 
45 rokkant és elaggott munkásnak 
és 3 árvának nyújtott rendes heti 
segítséget, számos özvegyet és nyo
morban levő tagot részesített gyá- 
molitásban. A segélyezésre kifizetett 
összeg meghaladja a 22 ezer koronát. 
S ha meggondoljuk, hogy ez a se
gélyezés még csak a kezdet kezdetét 
jelenti: egész nagyságban látjuk ki
bontakozni előttünk az egylet áldásos 
jövőjét, midőn majd sok száz elag
gott és rokkant munkás kapja a 
mindennapi kenyeret ettől az egylet
től. Az évi kimutatásból látjuk, hogy 
a segélyezettek közölt van ács, asz
talos, bognár, földműves, gázfejlesztő, 
hengerész, kovács, lakatos, napszá
mos, nyomdász, tisztviselő, vaseszter
gályos, vasöntő és többféle gyári 
munkás, továbbá pénztárosnő, sza
kácsnő, varrónő, munkásnő és házi 
teendőkkel foglalkozó nő nő is. Mily 
vigasztaló és fölemelő érzés az egy 
öntudatos munkásnak, hogy agg 
napjainak egyetlen támasza nem a 
könyörület fájáról van levágva, hanem 
azt önmaga szerezte meg magának 
azzal, hogy munkabíró idejében okos 
előrelátással sok ezer társával egye
sülve összerakta filléreit, melynek dús 
gyümölcsei táplálékot adnak neki a 
szükség idejében s nehéz munkában 
töltött életének alkonyát a boldog 
megelégedettség melegével sugároz
zák be.

A felebaráti szeretetnek ezen egyik 
legelső intézménye nemes céljaihoz 
illően az egész országban el van 
terjedve, úgy hogy rendes fizető tag
jainak száma a 27 ezret meghaladja 
és a központi egyleten kivül van öt 
befizető helye és szerte az országban 
106 fiókpénztára. Az egylet hatósági 
ellenőrzés alatt áll és ma már egy 
és fél millió korona vagyona van, 
mely a legkörültekintőbb óvatosság
gal van kezelve s nagyobb része 
értékpapírokban van elhelyezve.

Mint az egylet megbízhatóságának 
és életképességének bizonyítékát, meg 
említjük, hogy a belügyminiszter 
jóváhagyása alapján a cipészek nyug
díjintézete összes tagjaival és teljes 
vagyonával beolvadt az egyletbe; 
mert belátta, hogy ezt a nagyfon- 
tosságu célt csakis nagy tömeggel 
lehet megvalósítani, vagyis minél 
nagyobb számban csatlakoznak a 
tagok, annál biztosabb az egylet 
életképessége.

Azért is az ország értelmes ipa
rosaitól és munkásaitól függ: akar
ják-e, hogy önmaguk és családjuk 
jövője biztosítva legyen? Ha igen, 
akkor nem kell sokáig habozni, nem 
kell hiábavaló kísérletezésekkel töl
teni az időt, mert minden perc ké
sedelmében helyrepótolhatatlan vesz
teség lehel. A mint a kimutatásból 
látjuk: a segélyezettek életkora 29— 
73 év között váltakozik. Azért leg
célszerűbb, ha már munkabíró fiatal
ságunkban gondoskodunk magunkról. 
Hiszen ha nem aggasztanak ben
nünket a bizonytalan jövő rémképei: 
sokkal több életkedvvel és vidor- 
sággal folytatjuk napi munkáinkat s 
tudjuk, hogy ha a megelégedettseget 
terjesztjük, ezzel hathatósan mun
káljuk a társadalom békés jólétét 
és boldogulását.

Végezetül még annyit említünk 
meg, hogy e nemes célokra való 
tekintettel az egyletet a hatóságok, 
gyárosok, pénzintézetek és jótékony 
emberbarátok is pártfogolják s tá
mogatói közé tartoznak Budapest, 
Kaposvár, Körmöcbánya, Sopron és 
Eger városok, mely utóbbi egész 
rendőrszemelyzetét beíratta az egy

letbe. Az egylet iránt felvilágosítással 
szívesen szolgál a központi iroda 
Budapesten, József-körut 68. szám 
alatt, továbbá bármely befizetőhely 
és fiókpénztár vezetősége. Megjegy
zendő még, hogy az egylet központi 
irodája 1905. augusztustól kezdve 
Budapesten, József-utca 23. szám 
alatt lesz, az egylet saját házában.

Egyről-másrói.
— B u d a p e s t i  l e v é l .  

Irta: Lux Terka.
Budapest, febr. 24.

Engedjék meg nekem kérem, hogy 
egy kis változtatást tehessek a sor
renden és az aktuális érdekességeket 
vegyem előre japán jelmezestély fő
hercegekkel és arisztokratákkal gar- 
nirozva, kincsetérő ékszerekkel, me 
lyeknek a fölemlitését, toilettek leírá
sát, még mindig nem küszöbölték ki 
a legdemokratikusabb érzelmű nagy 
napilapok sem a programmjukból. Pe
dig bátran megtehetnék, ép úgy, mint 
a kishirdetések szerelmi kínálatának 
teljes beszüntetését. Sok szó férne 
ezekhez, s főképen, mert nem tarto
zik a mai levelem program injához, hát 
csak maradjunk a tárgyunk mellett.

Még tedig a megfordított sorrendű 
tárgyunk mellett. Tehát engedelmök- 
kel, a jólét és gazdagság tényezőinek 
egyik kifejező dokumentumát: a pazar 
bálokat és mulatságokat, kivül ha
gyom az ajtón és először a nyomo
rúságot szólítom elő.

Hát hadd jöjjön a nyomorúság!
A napokban lenn jártam a Nyírség 

székhelyén s ott hallottam a követ
kező szomorú adatot: hogy e télen 
1500 nyírségi ember folyamodott út
levélért Amerikába.

Ép fát vágott három erős, tagba
szakadt, erősen magyar érzésű munkás 
a házigazdám udvarán s kérdem az 
egyiket, aki szintén ki készül: minek 
hagyja el a hazáját?

A házigazdáin felelt meg helyette.
Egy öl fa fel vágásáért két pengő 

forint járja. Három ember dolgozik 
rajta reggeltől estig s egy-egyre még 
hetven krajcár se jut És a kivándo
rolni akarónak felesége, négy gyereke 
van, s a krumplinak 8 - 9  krajcár 
kilója.

Kell még ehhez egyéb kommentár?
A drágaság irtózatos, gyár alig van 

a vidéken, munka semmiféle, az ál
datlan politikai válságok miatt a ki
látásba helyezett vasúti munka is 
elmaradt és a Vörösmarty himnu
szából még egy éhező gyerek se 
lak itt jól Magyarországon.

Hogy ott künn, Amerikában szét
tépik a tudatlan szegényt az ember
hiénák? Hogy ott is sok már az 
emberiség réme: az ember? a két 
ségbeesésnek nincs kicirkalmazott 
politikája, megállapított rendszere. 
— Mikor gyerekkoromban az öreg 
Máriskó dajkám meséin élősködtem, 
el nem tudtam képzelni magamnak 
azt a szamár falut, aki biróstól együtt 
beleugrott a folyóba, mert a furfan
gos szegény ember, akit egyszer 
halálra ítélt a falu és sok esztendők
múlva gazdagon jött vissza ugyanoda, 
azt hitette el velük, hogy a viz fene
kén egy olyan város van, ahol min
dent ingyen adnak: házat, élelmet, 
mindent és dolgozni se kell érte.

Ma már megtudom érteni a falut, 
biróstól együtt.

Ugyancsak azon a vidéken hallot
tam, hogy Debrecen szomszédságában, 
a magyar Kánaán földjén, a falu 
neve nem jut eszembe, éhínség van.

Ne csodálkozzanak tehát, hogy az 
útitáskámból nem igen tudok egyebet 
kipakolni: mint nyomorúságot.

És van-e egyáltalán egyéb ebben 
az életben ? Az örömöket a kultúra 
találta ki. a természet nyugodt és 
gondolkodó s az emberek meghami
sították saját magukat az örömök 
raffinériáival.

Hát most az egyszer csak hadd 
maradjon kivül az ajtón: a farsang, 
Yvitte Guilbert, aki többénem visel 
fekete keztyűt — mert férjhezment, 
s maradjon kivül minden a jólétből 
és fényűzésből, mert egy favágó van 
belül, aki hatodmagával 70 krajcár 
napszámból él naponta s még favá
gás se kerül mindennap, a krumpli
nak pedig 8 krajcár kilója.

Forradalom Oroszországban.
Ma újabb hir érkezett a cár élete 

ellen tervezett merényletről.
A Garszkoje-Szeloben tartózkodó 

és oda elbújt cár és az egész csa
ládja volt veszélyben, mert a forra
dalmárok már kíméletlenül dol
goznak.

A pétervári rendőrség ugyanis 
nyomára jött egy oly merénylet ter
vének, mely eddigelé még párat
lanul áll a merényletek ama soro
zatában, melyet az oroszországi ál
lapot megteremtett.

A merénylők léghajóval készültek 
a Garszkoje-Szeló főié emelkedni, 
hogy onnan bombát vethessenek a 
palotára, melyben az egész czári 
család tartózkodik.

A rendőrség egy külvárosi helyen 
rá is akadt a léghajóra, mely felsze
relve, csak kedvező szelet várt, hogy 
megindulhasson a próbautra.

Az ezekhez szóló távirat külön
ben a következőleg szól:

Berlin, febr. 25.
Mint Pétervárról jelentik, a rend

őrség egy újabb merénylet nyomára 
akadt. Néhány forradalmár ugyanis 
léghajóval akarta megközelíteni 
Gorszkoje Szelót, hogy arra bombá
kat vessen. A léghajót Szt.-Pétervár 
egy külvárosában számos forradal
márral tartóztatták le.

Varsó, febr. 25.
A varsói-bécsi vasúton ma éjjel 

indulnak vonatok, hogy az alkalma
zottakat, kik az elmúlt napokban a 
sztrájktanácskozásokban résztvettek, 
visszaszállítsák szolgálati helyükre. 
Holnap reggel 9 órakor indul az 
első személyvonat Varsóból Ale- 
xandropolba. A Vistula-vasut tiratpoli 
vonalán megszűnt a személy- és 
tehervonatok forgalma.

Az elziillött báróné.
— Lovag Freystildtler Jenő állás

pontja. —
(Saját tudósi tónktól).

Budapest, febr. 25.
Az éjjeli világ szomorú mélységé

ből előhoztak egy szánalmas nő ala
kot a saját kérésére, a maga keser
ves panaszára. A történetét mindenki 
ismerte régen s mégis érdeklődést 
keltett mindenfelé. Egy fiatal, kissé 
túltengő temperamentumu gyermek
asszony elért az utolsó stációhoz, a 
kokott-élethez, aminek tulajdonképen 
az a fő érdekessége, hogy egykor 
óriási vagyonnak volt teljhatalmú 
birtokosa.

Hogy ennek az uj, semmi vógezni- 
valót sem mutató életnek a kezde
tén panaszkodik a szép Freystádt- 
ler Flóra, azon nincs mit csodálkozni. 
Ez az elkeseredés egészen könnyen 
magyarázható lelkijelenség. 'Az eset 
fontossága azonban a Moulin Bouge 
bárónőjének ezen a panaszán fordul
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nieg Lygy rokonsága, nevezetesen 
(ivére, lovag FreystiLdtler Jenő ma
gyar Montignoso grófnővé akarja őt 
tenni a biztosit ugyan neki 24P00 
korona évi jövedelmet, de csak oly 
feltétel alatt, — ha szanatóriumba 
vonul.

Ebben a kérdésben természetesen 
lovag Freystiidtler Jenőhöz akart 
fordulei, tudósítónk és megjelent a 
lovag fényesen berendezett Muzeum- 
Ulca 3. szám alatt levő palotájában, 
ahol Gráf Mátyás titkár fogadta. Arra 
a kérdésére, hogy a lovagnál jelen
tette be, a titkár igy felelt:

— Uram, a királyhoz könnyebb 
bejutni, mint a lovaghoz, egyébkéut 
egészen biztos vagyok benne, hogy 
ebben a tárgyban semminemű felvi
lágosítást nem adna, mert nővéréről
hallani sem akar.

Elmondta azután, hogy Freystiidter 
Jenőnek huszárhadnagynak annak 
idején őrnagya volt:

— Azóta változtak az idők, s az 
elsőkből utolsók lettek. Így van ez 
a szerencsétlen bárónővel is, aki
nek romantikus színben feltüntetett 
históriája korántsem olyan szo
morú, mint most azt kolporlálják. 
Én, aki az ügyeket igen jól ismerem, 
tudom, hogy a lovagot semmi fele
lőség nem terhelheti. Ü a legjobb 
testvér volt, aki féltő gonddal, sze
rető gyöngédséggel védte, óvta nővérét. 
A szerencsétlen asszony azonban 
feltartóztathatatlanul esett a lejtőn, 
ámennek most már -  mint ön is 
tudja' — az aljára ért. Vájjon lehet-e 
azon csodálkozni, hogy mikor ezt a 
veszedelmes, megakadályozhatatlan 
züllést látta, kttapadta nővérét?

Munkalársuno ama kérdésére, hogy 
mi igaz a szanatóriumba való inter- 
nális híréből, a titkár ezt felelte:

— Egy szó sem igaz az egészből. 
Azokról a kísérletekről, amelyek
kel a lovag nővérét megakarta 
menteni, meghiúsultak, — ma már 
szó sem lehet róla, mert többé 
inár nem is ismeri nővérét. — 
Én tudom, hogy mily emberfeletti 
küzdelem volt az, amelylyel meg
akarta menteni s tudom, mennyire 
tusakodott magával, amikor vérét 
inegkellett tagadnia.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
jzardán és szombaton délután 3-tM 5-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Február 26. A szabadkai „Világosság** 
cimü női asztal társaság tánc nulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Február 26. A kath. kör rendkívüli tiszt
újító közgyűlése.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a koreske *eltni 
egyesület helyiségében.

Március 5. A Katbolikus 'egényegylet 
társán >i bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A Fehér Kerenzt Egylet sza
badkai fiókjának japán-edélyö a Nemzeti 
Kaszinó összes helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai áltaiáii’s műn 
kásszorvezet táucvigalma a Spitzer Iguácz. 
•éle vendéglőben.

Március 7. A m. á. v. altiszti kör niii- 
kfdvelö szakosztályának hangversennyel 
egyb kötött, házi estélye saját helyiségeben.

Március 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda összes termeiben.

Március D Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
féle vendéglőben.

Március 9. Lakatos Csendes Mátyás ei- 
gánybálja a Szemináry-féle vendéglobeu.

— A magyar történelem ki
váló asszonyai. A szabadkai Sza
bad Lyceum egyesület e hó 26-án 
vasárnap délután 5 órakor a főgym- 
nasium dísztermében felolvasást tart. 
A felolvasó ezúttal a főgymnasium 
tanári karának egyik nagy képzett
ségű liatal tagja, Bölcs Nándor lesz, 
ki a »magyar történelem hires asz-

szonyairól* fog értekezni. Valóban 
szép és poetikus tárgy. A magyar 
történelem fényes és gyásszal borí
tott lapjait mintegy aranysugár szegi 
be a magyar kiváló nők szivét és 
lelket megindító története. Az Ázsiá
ból jött hódítóktól kezdve a mostan 
élő és uralkodó fejedelemig. Mind
egyiknek oldalán ott találjuk a hü 
női. az eszményiség képviselőjét, a 
vigasztaló angyalt, ki a zord idők 
viharai közölt szelíd odaadással, sok
szor halált megvető bátorsággal tar
tottak ki a férfi mellett, kinek a 
szive ne dohogna föl az Árpádok 
törzsének legszebb virágainak, Gizel
lának, sz. Erzsébetnek szemléleténél. 
Kinek a lelkét ne indítaná meg Szi
lágyi Erzsébet nagy története, az 
egri nők, a Rozgonyi Gziczellák fé
nyes hősiessége, a Perényinó Kani- 
zsay Dorottya mély gyásza. Zrínyi 
Ilona, a nagy bujdosó édes anyja 
minő nemes alakja a magyar histó
riának. S. Erzsébet, a fájdalmak a 
merült anya, a nemzetnek a k irá l
lyal kibékitője a mi nemzetünk vi
gasztaló angyala, a kinek neve hal
latára az őszi hervadás sejtelme n e 
hezedik lelkünkre ..?! Ezekről szól 
majd a fiatal tudós tanár felolvasása; 
sok haza szeretet és ihlet eszmé
nyiség fog fellobogni a mai felolva
sás alkalmával.

— Báró Rédly Béla kelebiai ura 
dalmán plébániát szervezett. Az ala
pitó levelek lejöttek, melyek késő 
századokra fogják megőrizni a kele
biai báró szép intencióit.

— Uj vizsgálóbírók. Az igaz
ságügyminiszter az újvidéki kir. tör 
vényszék területére vizsgálóbíróul 
Rehúlc Ferenc, állandó helyetteséül 
pedig Molnár István törvényszéki 
birát nevezt ki.

— A m egválasztott tisztviselők  
esküje. A csütörtöki részleges tiszt- 
ujitás alkalmával megválasztott vá
rosi tisztviselők ma délelőtt tették 
le a város tanácsa előtt hivatalos 
esküjüket. A felesküdött tisztviselők 
a kővetkezők: Pertics József, dr. 
Mamuzsics József és László Géza 
alkapitányok, dr. Regényi Gábor al
jegyző, Tikvicky István szállásbiztos, 
Kovácsevics Demeter adótiszt, Weisz 
Miksa I., Huszta Ferenc és Tikvicki 
István ÍI. osztályú Írnokok.

— Az iparhatósági megbízot
tak alakuló illése. Az iparhatósági 
megbízottak f. hó 23-án délután tar
tották alakuló ülésüket az ipartes
tület helyiségében dr. Kiss Péter 
rendőrkapitány, mint az elsőfokú 
iparhatóság képviselője, továbbá Pau- 
sics János ipartestületi elnök és dr 
Reisner Lajos iparhatósági biztos je
lenlétében. Elnökké egyhangúlag Se]- 
csics Lajost választották meg. Az 
iparhatóság képviselőjével egyetértő
i g  az iparhatósági lajstromok meg
vizsgálására Hamang József és Kun
szabó Mihály, a tanonciskolák látó 
gatására Fülöp La os és Molnár 
István, a gyáiak megvizsgálására 
Hoszman János és Horváth Sándor, 
műhelyek megvizsgálására Gergely 
János, Vida György János, Szagh- 
meiszter Gyula, Haringás József, 
Sefcsics Lajos, Csernus Gergely, Bá- 
lori Mihály, Herczeg Elek, Margetics 
Pál, Gál István, Szloboda István, 
Richter Dezső, Vojnics Tunics István 
és Nagy Lukács jelöltettek ki.

— íigyészi megbízott kiren
delés. Az igazságügyminiszter — 
Turkovits Emii, az újvidéki kir. 
ügyészséghez beosztott bir. aljegyzőt 
az újvidéki kir. ügyészség kerületébe 
ügyészi megbízottul rendelte ki.

— Kinevezés. A szegedi kir. fő
B isnyá'c János szabadkaiad01' ' a ,l lclJlu,u éré lcrvezeLlíyesz

törvényszéki címzetes fogházőrmes 
tert a nagykikindai törvényszékhez 
fogházőrmesterré nevezte ki.

— Uránia Szabadkán. A hely
beli Kath. Legényegyletben vasárnap 
f. hó 26-án este 8 órakor tartatik 
meg a harmadik népszerű előadás, 
melyre a n .  é. közönséget tisztelet
tel meghívja az elnökség. Ez alka
lommal Bölcskey Lajos főgimn. ’ta
nár Szent László és Könyves Kál
mán korát ismerteti, Zatskó Alajos 
polg. isk. tanár pedig a Földközi 
tenger körül utaztatja a közönséget; 
előadását Gsajkás Mihály főgimn. 
tanár 74 vetített képpel kiséri. Be
lépő dij 60, 40, 20 és Í0 fillér. Ily 
csekély belépődíj mellett csak tö
meges részvétel mellett számíthatunk 
kész kiadásaink fedezésére, miért is 
számos látogatást kér az elnökség.

— A kath. kör közgyűlése. A
kath. kör ma febr. 26-án rendkívüli 
közgyűlést tart, melyre tagjait ezú
ton meghívja az elnökség, tárgysoro
zat a tisztviselői kar megválasztása.

— Az épitö iparosok köre hol
nap vasárnap délután 4 órakor ülést 
fog tartani és az elnökség az ülés 
tárgyainak fontosságára való tekin
tettel ezúton is minél teljesebb szám
ban való megjelenésre kéri az egyleti 
tagokat. Az ülés a kör saját helyisé
gében (Eötvös-utca Guln-féle ház) 
fog megtartatni.

—- Kevés a páholy. Pesti szín
igazgató kérelmével foglalkozott ma 
a tanács, hogy t. i. mivel az uj 
erkélyüléseket kevesen veszik igény
be, a nagyobb látogatottságu elő
adások alkalmával pedig gyakori 
eset, hogy a páholy közönség egy 
része kiszorul a színházból az első 
emeleti erkély két oldalán egy egy 
uj páholy létesitessék A tanács 
méltányolva a kérlmet, elhatározta, 
hogy megbízza a mérnöki hivatalt 
a két páholy felállításával.

— A ssst. Autal kenyere kath. 
népkonyhára adakoztak: özv, Zom- 
borcsevics Józsefné úrnő ivén: Mu- 
kics Simonné 4, Vojnits Irén 4, Dr. 
Szudarevits Ferenczné 4, Höbl Fe- 
reuezné 4 k., Paukovits Teréz 1 k., 
Isten nevében ü k., Jeszenovits Já
nos 6 k., Mókussal Mátyás ö k. 30 
f., Jandek Etelka 4, Kiss Ábeíné 4, 
Skultéty Gyuláné 4 k. Regényi La- 
josné úrnő ivén: Regényi Lajosné 14 
k., Perúch Etti 4, Schindler Arthurné 
4 k., Lelbach Jánosáé 5 k. Az egy
leti elnökségnél adakoztak: A helyt), 
nagytőzsde 10 k., özv. Parcs-, tics 
Féiixné ö, özv. Kertész Nándorné 5 
k., Vujmts Dezsőné 4, Baumgart 
Maria 4 k. Hidassy Ferenczné úrnő 
íven: Mhnerits Jánosáé 0 k., özv. 
Hidassy Ferenczné 4, Bacsmán Já- 
nosné 4 k., özv. Péter Venczelné 1, 
Milkó Mór 1 k., Kramarics Árpád 3 
k., Gsajkás Györgynó t k., Dun- 
gyerszky Antalné 4 k., Balázs Piri 
Antal i k., Billay János 4, Szlanúch 
Darla Róza 4 k., Karpály Gyulané 
z k. 41) f., özv. Mucsy Tóbiásnó 4, 
Mari Sándorné 4, özv. Kriegler 
Adamne 4 k., Varga Gizella 1, Bor- 
uáss Terézia i, Bacsmán Ferenczné 
t, Molnár Gyuiáné I, Kaiser Lajosné 
i k., Molnár Ilonka 4 j , Nojcsekné 
40, Legros Istvánné 4u f., Seibold 
Józsefné 4  k., Vaszuevicli Nenádné 
u k., Kovács Sztrikó Györgynó +, 
Gobak Padié -j , Horváth Boza 4, 
Burka Anlalné s, Ágoston Amalia 4, 
Hajtsuk Tamasne 4 k., Torma Fe- 
rencz 4o í., Szakmeiszier Eruöné 4, 
Mucsi Mariska 4, P etiik  Mihály né 4, 
Gál Jánosáé 4 korona.

— a szuclul Izmus nálunk. Uj-

gyűlést közbejött akadályok miatt 
március 5-ére halasztották el. Napi
rend: 1. A márciusi események. 2. 
A nép gazdasági és politikai hely
zete. Zomborban a szervezett mun
kások február 26 án népgyülést ta r
tanak. Napirend: Az általános vá- 
'asztói jog. Apatinban február 26-án 
nyilvános népgyülés lesz. Napirend: 
1. Az általános választó jog. á. Mit 
akar a szociáldemokrácia? 3. A 
szervezkedés célja és haszna. Zom
borban az összes szakmák munkásai 
együttessen f. hó 26-án, délelőLt 10 
órakor, a Szentháromság-téren nép
gyülést tartanak a következő napi
renddel: A választások és a nép. 
Az apatini munkások, kisiparosok 
és kisgazdák f. hó 26-án, délután, 
népgyülést tartanak a következő na
pirenddel: 1. Mit akar a szociálde
mokrata-párt? 2. A szervezkedés 
czlja és iaszna. 3. A választások és 
a nép. A bajai pártszervezet f. hó 
26 án, délelőtt 0 órakor, a Bárány- 
szálloda nagytermében nyilvánosp á r t -  
gyülést tart Napirend: 1. A megyei 
kongresszus küldötteinek beszámo
lója. 2. Az általános, titkos választói 
jog. 3. A sajtó. A szabadkai párt- 
szervezet február 26-án délután, 3 
órakor, a Szarvas-féle vendéglőben 
népgyülést tart. Napirend: I. Az ál
talános titkos választói jog, 2. A 
pártszervezet újjáválasztja. Az új
vidéki pártszervezet február hó 26. 
a Mayer-szálloda nagytermében nép
gyülést tart.

— Tolvajok a teherpályaudva
ron. A vasúti teherpályaudvaron 
ismét tolvajok jártak. A főnökség 
ugyanis ma a rendőrségnél bejelen
tette, hogy tegnap két teher kocsit 
ismeretlen tettesek feltörlek és egy 
kaptafa továbbá egy berliner pamut 
szállítmányt felbontottak. Hogy meny
nyit vittek el, az még nincs megál
lapítva. A nyomozást megindították.

— Tombolaestély. Holnap va
sárnap este ismét tombolaestély lesz 
a Batthyányi-utcai Spitzer-féle ven
déglőhelyiségben. A rendkívül szép 
és értékes nyereménytárgyak egész 
napon át megtekinthetők.

— Anyakönyvi hírek.-Halottak: 
Vujkovics János 68 év, Kovács Ist
ván 36 év, Bebovics Jánosné 58 év, 
Bác Pesin Boldizsár 3 hó, Milánko- 
vics Dominika 8 nap, Romák Teréz 
13 nap. Született: 9, 4 íiu, ö leány. 
Házasság: Szalma Vince —Nagy Ilona, 
Varga Antal—Polyákovics Mária, Vuj
kovics L. Lajos—Kuluncsics Mária, 
Osztrogonácz Márton —Polyákovics 
Ágnes, Szabó István—Bátori Mária, 
Grenkovics Tamás Sábits Jozefa, 
Horvát Mihály Márki Katalin, Gsó- 
vics Balázs—Vujkovics L, Antónia, 
Temunovics Béla Mamuzsits Mar
cella.

Az uj könyvkereskedés.
Mai számunkban közöltünk egy fel

hívást, melynek célja egy uj könyv
kereskedés megalakítása. Ezen köz
leményünkre vonatkozólag ma a kö
vetkező sorokat kaptuk, melyeket 
minden megjegyzés nélkül közlünk.

Tekintetes szerkesztőség!
«Katholikus szülőkhöz* címmel f. 

hó 2o-én megjelent közleményre mint 
helybeli könyvárusnak tiltakoznom 
kell. Nem áll, hogy egy helybeli 
könyvárus is arcpiritó könyveket és 
képeket árulna. A tanuló ifjúság 
pedig az iskolákban létező ifjúsági 
könyvtárból kap annyi könyvet ol
vasni, a mennyit az osztályfőnöke 
jónak vél. Nem akarom védeni az 
ifjúsági könyvtárt, de helytelennek 
tartom ez ellen egy „10 koronás
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részvény könyvtárat" létesíteni. Mert, j 
aki mást akar olvasni, az azután is 
csak fog magának találni más ol
vasni valót. Az ingyenes ellenőrzési 
jog ma is megvan; tessék csak föl
jelenteni azt a könyvárust, ki erkölcs
telen könyveket árul, az ügyészség
nél.

A jó könyvek olvasása, a rossz 
könyvektől való eltiltás inkább a 
család felügyeleti joga.

Ezenkívül a 10.000 korona nem 
is elég ahhoz, hogy egy üzletet vele 
megkezdhessenek. Ezzel az első év 
befektetései sincsenek fedezve.

Nem tagadom, hogy önvédelem is 
van soraimban s ezért nyíltan meg 
is irom, hogy ez a vállalat a hely
beli könyvkereskedőknek az exiszten 
ciáját fogja csak megingatni, anélkül, 
hogy maga életképessé válnék Ez 
pedig fölösleges, mert könyvkeres
kedőink az erkölcsiség ellen nem 
vétenek. És ha vétenek, amint már 
erre utaltam, ez ellen meg van a 
védelem.

Meg vagyok róla győződve, hogy 
helybeli könyvkereskedőink mindig 
meg fogják hallgatni a tisztelendő 
hitoktató urak ligyelmezteléseit. Épen 
ezért inkább ezekkel kellene érint
kezésbe lépni, ha van valami ki
fogásolni való.

Bízva abban, hogy a tekintetes 
szerkesztőség mai közleménye után 
jelen tárgyilagos soraimat is közli, 
maradok tisztelettel

Egy róm. kath. könyvkereskedő 
üzletvezetője.*

Szabadkai rablók Szegeden.
Még e hó 15-én érkezeti Szegedre 

a  rendőrséghez a szabadkai rendőr
ség sürgönye, melyben tudatja, hogy 
Rövid Menyhért szabadkai lakostól 
mulalás közben ismeretlen tettesek 
420 koronával bélelt pénztárcát el
oroztak. A mulató ur megszunnyadt, 
két atyafi pedig a zsebének esett és 
megkönnyítették.

A szabadkai rendőrség kérte a 
szegedi rendőrhatóságot, hogy foly
tasson nyomozást az ellopott pénz
tárca ügyében. A szegedi nyomozás 
eredményre vezetett. Tegnap elcsíp
ték az egyik tettest Szegeden.

Babity Boskónak hívják, szabad
kai illetőségű szerb atyafi, aki a 
szegedi rendőrségen bevallotta, hogy 
ő az egyik rabló. Mulatozás közben 
egy általuk nem ismert embertől 
420 koronát vettek el Sinka István 
nevű társával együtt. A pénzen meg
osztozkodtak és elmulatták. Nála 
már igen kevés pénzt talált a rend
őrség.

Vallatás során beigazolódott, hogy 
Babity Boskó Szegeden is vendég
szerepeit a múlt év őszén. Tavaly 
október 1-én történt, hogy a Kossuth 
Eajos-sugáruton megtámadta kél is
meretlen tettes Kelemen Béla szegedi 
lakost, aki Stern Lajos barátjával 
igyekezett hazafelé.

A Kelemen óráját akarták elrabolni. 
Stern Lajos barátja segítségére sietett 
s dulakodás közben Kelement ineg- 
szurkálták és elmenekültek. Babity 
Boskó beismerte, hogy ezt a kalan
dot is ő követte el Pintér .József 
nevű szegedi társa segítségével.

Bábity Boszkót a szegedi rendőr
ség ma szállította Szabadkára és 
megérkezése után a vizsgálatot ve
zető rendőrkapitány azonnal kihall
gatta. Bábity beismerte, hogy a mély
kúti vásárost ifj. Linka István zentai 
illetőségű csavargó társaságában ők 
fosztották meg a pénzétől. Linka 
lopás miatt most is jogerőseivel van 
ilélvo. A pénz egy része megvan.

SZÍNHÁZ.
S z ín h á z i  R e v u e .

A színi saison közepén vagyunk, 
azon a ponton, amikor már végle
ges véleményt mondhatunk úgy az 
egyes erőkről, mint magáról a szín
ház vezetéséről. Ha közönségünk 
müizlés tekintetében el is van ké
nyeztetve, kritikájában még sem 
lehet eléggé objectiv. Rendesen a 
fővárosi színházak iránt táplált igé
nyek mértékével mér a mi szerényen 
subventionált kis befogadási képes
ségei biró színházunkban is. Magától 
értedődik, hogy ez helytelen. Az 
idén azonban sok tekintetben igen 
jogos a közönség panasza. Jogos 
elsősorban a repertoir tekintetében. 
A műsor nem cultiválja egyáltalá
ban a classicus darabok egyik faját 
sem. Meg kell az igazgatónak azt 
gondolnia, hogy a színház elsősorban 
culturalis célt van hivatva szolgálni 
és csak másodsorban — mulatóhely. 
Hol vannak továbbá a régebbi clas- 
sicusan szép operettek, mint „Dene 
vér,“ „Orpheus," „Szép Helena," 
„Cigány báró," „Boccacio" stb stb. ? 
Hát szabad ilyen operetteknek vég
leg leszorulni a műsorról ? Mert 
hiába, az „Orpheus“ felmelegitve is 
jobb az „Aszfaltbetyár"-nál. Szinte 
hallani vélem már az ellenvetést, 
hogy nincs tenorista. Hát hiszen 
épen ez a baj 1 Felteszem már most 
a kérdést: szabad-e egy magát első
rendűnek tartó színtársulatnál teno- 
ristának hiányozni ? Ugy-e nem. 
Akárhonnan, de szerezni kell teno
ristát, ha másként nem, vendég
szerepeltetni kell. Áldozat nélkül 
elismerés sem terem, pedig hát telt 
kasszán kívül az is ér ám valamit.

Nem hagyhatjuk továbbá szó nél
kül az igazgatóság negligáló eljárását 
a „páratlan" bérlő-közönséggel szem
ben. Ennek a túlságos speculatiora 
alapított eljárásnak folyománya, hogy 
a „páratlan" bérlő-közönség, mely 
kezdettől fogva a szabadkai szinház 
fentartója és istápolója oly bánás
módben részesül, amilyenre még nem 
volt példa. Alig van premiére — az 
egész saisonban eddig 10— 11 közül 3
— mely páratlan bérletben menne. 
Az ilyen páros premiéret azután 
rendszerint egy elcsépelt darab, majd 
zónaelőadás követ és 3—4 nap múlva 
kapják a jó páratlanok De ezenkívül 
is, amig a párosoknak közönséges 
bérletben is rendszerint jő repertoir 
darabokkal „kedveskedik" az igazgató
— a „páratlanok" holmi régi elcsé
pelt darabokkal kénytelenek beérni. 
Jó volna talán kissé változtatni a 
rendszeren és legalább is egyforma 
mértékkel mérni.

Most pedig essék nehány szó szín
társulatunk tagjairól. Les dames 
precedent:

Elsősorban Q-crlaki Herminről kell 
megemlékeznem, mint a társulat 
egyik legszorgalmasabb és legtehet
ségesebb tagjáról. Közönségünk már 
évek óta ismeri és beczézni. Evvel 
körülbelül már ki is merült a kri
tika anyaga, mert a mi közönségünk 
tüntető szeretető a legjobb ajánló 
levél bármelyik színpadhoz, Gerlaki 
minden szerepében kedves, friss, kis 
registerü hangját jó hallása révén 
igen jól tudja használni. A társulatra 
határozott veszteség, hogy jövőre 
Nagyváradra szerződött.

Aider Juliska szintén elszerződött. 
Második éve játszik a szabadkai 
színpadon és közönségünk e rövid 
idő alatt nagyon megszerette. Nagyon 
inteligens, kedves művésznő, Sajnos, 
az idén állandó indispositioval küzd; 
nagy érdeme, hogy a nagyközönség 
ezt alig veszi észre.

Simon Mariska vérbeli színésznő. 
Mindegy néki, legyen az a szerep 
„Királynő" a Bob hercegben, „Tán
cosnő" San-Toyban, „Mary" az Egyen
lőségben, avagy „Részeg asszony" a 
Csikósban, eljátsza ő mindezt egy
forma ambilioval és majnem egy
forma jól. Pedig a közönség elisme
rése ritkán jut ki neki. Tudtuk róla, 
hogy igen tehetséges színésznő, tud
tuk róla azt is, hogy igen sokféle 
szerepben volt jő, de amint az idén 
nevét az „Egyenlőség" szinlapján 
Mary szerepében megláttuk, bizony
bizony kétkedve bíztunk sikerében. 
És „a Mári," pardon, Simon Mariska 
becsülettel „kivágta a rezet," elany- 
nyira, hogy az ő alakítását a tavalyi 
Mary fölé helyeztük. Mivel jó szí
nésznő, természetes, hogy ő is el
szerződött Nagyváradra.

Lomniciné kitűnő komika, hibája 
azonban, hogy gyakran ismétli ön
magát.

Szabados Giziké kedves náiva, aki 
ha kell — énekel.

Breenay Anna rendkívül intelligens 
színésznő. Mint drámai anyát néhány 
igen szép alakításban láttuk.

Vécsey Ilonáról, a drámai hősnő
ről keveset mondhatok. Szép meg
jelenése van, játéka komoly, őszinte, 
igaz, amit be is bizonyított több 
szerepben. De arra. hogy tehetségét 
kifejtse, alkalmat nem adnak neki. 
Egyszer volt jó hősnőnk, ennek azon
ban szerepelnie nem szabad. Hogy 
miért? arra ne keressük a feleletet.

Csiszér Sárika nagyon szép leány, 
de sokat kell még tanulnia. Ugyan
ezt mondhatjuk Kuthy Jankáról, a 
coloratur énekesnőről is. — Kuthynak 
a kinek a felsőbb registerekben gyö
nyörű, csengő hangja van, játékán 
kell egyet mást csiszolnia és igen 
jó énekesnő válik majd belőle.

A férfitagok közül Faliiss'i Istvánt 
illeti meg az elsőség. Igen tehetséges 
színész, a ki minden szerephez tud 
alkalmazkodni. Gyönyörű baritonja 
félországban párját ritkítja. Mint 
énekesnek igen szép jövőt jósolunk.

Bátkay Sándor igen jó komikus 
(és az „Udvari kaland" anyaszerzője.) 
Kár hogy énekelni nem igen tud. 
A vígjátékok és operettek rendezé
séhez azonban igen jól ért.

Könyves Jenő társulatunk uj bon- 
vivanlja és hösszerelmese kitűnő 
erősnek bizonyult, ki szerepét tanulja, 
tudja és meg is játsza. (Zárjelben 
azért megjegyezzük, hogy a modern 
szerelmes nem mindenkori caracte- 
risticonja a monocli viselése).

Két igen tehetséges fiatal barito
nistája van társulatunknak Király 
Ernő és Bálint Béla személyében. 
Mindkettőnek gyönyörű szép hangja 
van. Király Ernőnek mozdulatai azon
ban rendkívül szegletesek, karjaival 
igen gyakran nem tud mit csinálni. 
No de ez a kezdők általános saját
sága, a miről rövidesen leszoklrt. 
Öltözéke azonban igen gyakran nem 
felel meg az illető szerepnek. — 
Bálint Béla, dacára hogy szintén 
kezdő a teljesen routinirozott színész 
benyomását kelti. Fesztelenül jár-kél 
a színpadon. Kis igyekezet mellett 
sokra viheti még. Hiba, hogy gyak
ran nem tudja szerepét. Hogy mi 
ennek indító oka, sejtjük, de nem 
kutatjuk. Csak azt ajánljuk a külön
ben igen rokonszenves színésznek, 
hogy szakítson — magának több 
időt a tanulásra. Erdössy Károly, az 
uj jellemszinész néhány igen jó ala 
kitást mutatott be, játéka határozott 
tehetségre vall.

Ujoáry Miklóst a burleszk komi
kust évek óta ismeri közönségünk. 
Pompás mókái mindig hálás publi
kumra találnak, főleg a szinház fel

sőbb sphaeráiban. Néha túloz és csak 
előnyére válnék, ha clown-szerii 
allurejeiről leszoknék. Nem volua 
teljes e revue, ha megemlítetten hagy
nám Német Náczit, a kitűnő kar
mestert, ki vasszorgalmával és finom 
zenei érzékével tökéletes munkát vé
gez mindig — a mi ha néha nem 
is sikerül, nem az ő hibája.

Kend.

T Á V IR A T O K  ‘
Zsilluszky M ihály üdvözlése.

Budapest, február 24. Abból az 
alkalomból, hogy a király Zsilinszky 
Mihály vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri államtitkárnak a valóságos 
belső titkos tanácsosi címet adomá
nyozta, a minisztérium tisztikara, élén 
Berzeviczy Albert miniszterrel, őt 
ma délelőtt n.eleg ünneplésben ré
szesítette. A hivatalnoki kar délelőtt 
11 órakor a nagyteremben gyűlt 
össze, a honnan Berzeviczi mi
niszter vezetése mellett Zsilinszky 
hivatalos helyiségébe vonult. Ber- 
zevicy meleghangú beszédet in
tézett az ünnepekhez. „Üdvözöl
lek téged — mondta — a ha
zai kultúra telkes harcosát, aki tiz 
éven át két miniszternek voltál 
támasza, munkatársa és barátja. 
Reményiem, hogy az a körülmény, 
hogy te is, én is elhagyjuk e he
lyünket, nem változtat a viszonyun
kon Mi nem pihenni megyünk!" 
Zsilinszky a meghatottságtól alig 
tudott szóhoz jutni. Válaszában hang
súlyozta, hogy a kultuszminisztérium
ban a munkának sohasem szabad 
szünetelni. De nem is szünetelhet, 
mert az egész közönség munkatársa 
a minisztériumnak. Kívánja, hogy a 
közönséget a jövőben is áthassa a 
kultúra szükségességének ludata. Be
széde végén forró köszönetét fejezte 
ki a miniszteinek és a tisztikarnak 
a kedves figyelemért.

M erénylet egy köztársasági 
elnök e llen .

Budapest, február 25. Washing
tonból táviratozzák; A sant-domin- 
gói amarikai követ azt táviratozta 
a külügyminisztériumnak, hogy meg
kísérelték Moralesz elnök megölését, 
a mi azonban nem sikerült Az el
nököt többen megtámadták kik kö
zül ötöt letartóztattak, mig a többiek 
elmenekültek. Egyéb részletedről nem 
érkezett hir de itt azt hiszik, hogy 
a támadás forradalmi mozgalomra 
vezetendő vissza, a melynek célja az, 
hogy Egyesült államokkal való szerző
dés létesítését, a melynek értelmében 
a vámkezelést felügyelet alá kell 
helyezni, megakadályozzák.

A háború.
Szahetun, febr. 25. (A pétervári 

távirati ügynökség jelentése.) Miután 
a japánok tegnap este megtámadták 
a Bereszleszk-dombot, de visszaverték 
őket, megújították ma támadásukat 
az egész harcvonalon a Szincsen- 
csengben lévő haderő túlnyomó ere
jével és kényszeritették az oroszokat 
kindulási és támaszpontjukat a Be- 
reszbeszk-dombon elhagyni. A küz
delem igen heves volt. Eredménye 
még ismeretlen.

London, február 25. A Daily 
Telegraph jelenti Szinmintinból: 22-én 
éjjel 200 kozák közeledett Likavo 
állomáshoz. Egy kunguz táborból, 
mely a közelben volt, mintegy 1200 
ember támadta meg az oroszokat, 
de nagy veszteséggel visszaverték 
őket. A kozákok, kiknek csak két 
sebesültjök volt, délután ismét vissza
tértek a Liao folyón át.
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Nyilttér.*)
Tek. Szerkesztő ur!

B. lapjának mai számában *Uj 
tánciskola és Boston kureus» cim 
alatt megjelent cikkének azon ki
tétele, hogy „Kovács ezzel egy rég 
érzett hiányt vél pótolni városunk
ban11 — nem felel meg a valóság
nak. Szabadka nincs úgy hátra- 
inaradva a táncművészet terén. Az 
én tanítási programmomban is fel 
van véve az összes modern és leg
újabb láncok között a Boston is, 
melyet már két év előtt is volt sze
rencsém városunk több legelőkelőbb 
családjainál is tanítani.

Tehát még se olyan szegény Sza
badka! Van itt sok jó Bostonzó 
táncos és táncosnő.

Azon kéréssel, hogy pár soraim
nak b. lapjában helyet adni szíves
kedjék, vagyok t. Szerkesztő urnák

tisztelője 
Landau Géza

szabadkai tánctanitó.

•) K rovat alattiakért nani felelős a Szerk.

REGÉNY CSARNOK.
Megcsókolta C larisset. . .

Irta : Aczél Henrik.
4

És ezeken a tortúrákon kellett 
átmennie mindennap — jótékony 
célra. Ez azonban még nem volt 
elég. A folytatása az ebédnél s a 
vacsoránál következett, ahol úgy el
keserítették a szegény Pergő Sándort, 
hogy a legkedvesebb ételei szűzies 
érintetlenségben maradtak előtte, oly
kor pedig még a lekváros palacsin
tára is ráöntött egy félkiló törött 
cukrot, mivelhogy annak is savanyu 
izét érezte.

Ami pedig leginkább fájt neki, az 
a Melczer Zsuzsika gúnyolódása volt. 
Nem elég, hogy az irodában, mig 
egy blankettát jól kitöltött, addig 
tizet elrontott azzal, hogy valameny- 
nyire Melczer Zsuzsikát irta alperes 
képviselőjének és a „Tekintetes Kir. 
Törvényszék" helyett hol az „Édes 
Kisasszonyát, hol a „Bájos Clarisse"-1 
aposztrofálta a felebbezésekben. Nem 
elég, hogy a principálisa fenyegette, 
hogy majd legközelebb tenni fog, 
hogy egyszer és mindenkorra vége 
szakadjon ennek a komédiának, rá
adásul még Zsuzsika, mindezeknek a 
kínszenvedéseknek az okozója sem 
hagyta őt békében a maliciozus 
megjegyzésével. Ha komoly beszél
getésük közben egyszerre csak el
nevette magát a lány, Pergő Sándor 
szinte tudta már, mi fog utánna 
következni.

— Emlékszik, tegnap a próbán...
Vagy:
— Tudja, mikor a falról leesett 

és az öreg Pobucsákné ölébe poty- 
tyant? . . .

I.egolcaóhh épitéhi a n y a g  b m c i z C s i  fo r r á s .  L e g j o b b  ŐS l e g 'S Z a p O l á b b  Z S ÍC O S  II1Ó S Z  B e O C S i l l l  p O l  tlillld
_  _ _ _  és  román cement, szobrász (stuccatur) é s  alabastromALdEH 1  g ’Psz ’ ee,nent’’ moza’k‘> márvány- és keramit lapok 

csömöszölt portiam! cement-csövek, homlokzati kő-
II- t ö r  Petőfi a 88  SZA BA D K A  T ele fo n  s z á m ■. 2 0 4

Eternil-Mttvek s Ilatschek Lajos 
gyárainak képviselete és raktára

Etern»t-(Asbest czem en t) pala a leg jo b b  
te tő fe d ő  anyag, m ert könnyű te tsz e tő s  és 
— .........—~  o lcsó . "

por kőfedlemez —  valódi aszfalt lemez
aszfalt elszigetelő lemez —  tűzálló (cham otte) tégla. 

" T e s s é k  a j á n l a t o t  k é r n i  1 '4 & 4 1

A jámbor Pergő Sándor ilyenkor 
csak mosolygott és aztán szó nélkül 
elsőmpolygolt. Haza, ahol, úgy hitte, 
majd nyugodalmat lel. Pedig azok a 
vén salabakterok, a vastag fóliánsok 
és a megsárgult jegyzetek is csak 
gúnyosan röhögtek feléje.

0 szegény csak sóhajtozott. Na
gyokat sóhajtott, mert érezte, hogy 
puskaporos a levegő, sejtette, hogy 
valami borzató dolog lesz ennek a 
komédiának a vége.

IV.
A főpróba meglehetős simán folyt 

le. Már Pergő is meglehetősen bele
tanult a szerepébe. Az előadás is, 
melyen különben egész Lápos és 
vidéke „notabilitása" jelen volt, elég 
jól indult. Eltekintve az olyan apró
lékos dolgoktól, hogy például a sze
replő kisasszonyok hamarább jöttek 
be, semmint ezt a végszó és az 
ügyelő megengedte, vagy hogy Pergő 
Sándor otthon felejtette a kalapját, 
mikor látogatóba ment, az ilyenektől 
eltekintve, semmi hiba sem esett a 
láposi műkedvelők művészi hírnevén 
— egy darabig.

És jól sikerült volna végig is, ha 
az egyik felvonásközben Pergő Sán
dornak az a szerencsétlen gondolata 
nem támad, hogy még egyszer át
olvassa a szerepét. Eközben valami 
olyant fedezett fel a sorok közt, 
ami felett nem tudta, hogy csodál
kozzék e inkább, vagy örüljön. A 
leghatásosabb jelenet végén tudni
illik ott szerénykedett zárójelek közé 
szorítva: „(Megcsókolja Clarisset.)“

Pergő Sándor alig akart hinni a 
szemeinek. Hogyan lehetséges, hogy 
ezt még eddig észre nem vettem? 
Mindegy! Azért él vele. Miért ne, 
hiszen szabad; a kéziratban van az 
utasítás. És aztán édes Istenem, egy 
csók! Mi az annak, aki adja, akitől 
lopják ? És mégis menyország annak 
aki kapja, hát még aki lopja. Eh, 
nem bánja . . . Csak azért is bebi
zonyítja, hogy nem olyan tökfilkó 
Pergő Sándor, mint amilyennek Lá
poson ismerik.

De azért nem mulasztja el, hogy 
legalább Bácz Miskát, a rendezőt 
meg ne kérdezze. Hátha az bizonyo
sabb a dolog felől.

— Te Miska, nézd cs«k, egy csó
kot fedeztem fel a kéziratban, ame
lyikről eddig még semmit sem tud
tam. Miska te, egy igazi csók! . . . 
Mit gondolsz, megcselekedhetem . . . 
most az előadáson.

A vörös patikárius segéd, aki azt 
sem tudja már a nagy igazalomban, 
hogy hol az esze, csak úgy kutya
futtában veti oda félválról:

— Eh hagyjál kérlek . . . Külön 
ben mit is bánom én; ha a kézirat
ban úgy van, miért ne tehelnéd?...

És Ferdinand a nagy jelenet vé
geztével megcsókolta Clarisset. Olyan 
bámulatos hidegvérrel és nyugalom
mal, mintha valamennyi próbán csak 
azt gyakorolta volna.

Nem is fogta el valami különösebb 
érzés, mikor a lányt megcsókolta. 
Épen csak annyi változást vett észre, 
hogy a puha, rózsás leányarc, amelyre 
a húsos ajkait odanyomta, kipirult 
kissé a csók nyomában és a szép 
barna szemek a földre szegződtek 
tétován. — Pergő Sándor elraga- 
dónak találta igy a lányt. S miköz
ben erre gondolt, kiesett egy kissé 
a szerepéből. Habozott egy pár szem- 
pillantásig, de azután szépen, nyu
godtan tovább játszotta a szerepét, 
élénkebben még mint azelőtt.

Vége köv.

Felelős sserkeiztő:
D U G O V I C H  I M R E  

Lttptulajdouosok : A Z A L A P I T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.

5zSIWC5SZS !
A világhírű

DELAWARE
adja a legjobb bort.

Oltani, permetezni nem kell.

A lilokszcrának ellenáll!
beírását ingyea küldöm meg bárki
nek. — Nagymennyiségű Delaware- 

vessző és
sz ő lő o ltv á n y -e la d á a !

Cim:

Szíjgyártó Nagy Mihály,
Felső Segesd

Lugasvesszők 20 drb, két óriással 
csak 10 korona.

• ■
Ü z l e t  m e g n y i t á s  I

Iw S  e leg á n sa it  és  
o lc s ó n  a k a r  

r n h á z k o d n i, az forduljon

a®®- F a r a g ó
cég női- és gyermekruha üzletéhez 
Gőzfürdő-utca Su-
gár Béla mellett, ü  l l U ■
mindig a legdivatosabb női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és mindenfajta- 
házi kötények, női ingek és gyer- 
mekrub.ik nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel

/F aragó  ML,
edénypiac, Batthányi (Gőzfürdő) utca

Sugár Béla mellett.

1253/1905. Polg. sz.

A szabadkai kir. törvényszék, mint 
úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy 
Bácsalmás község határában levő 
úrbéres telkek birtokosainak a vég
ből való megszavaztalására, hogy 
azok többsége kívánja e a tagosítást 
határnapul 1005. évi március hó 
23-lk napjának d e. 9 órája Bács
almás községházához kitüzetik.

A szavazásra nézve megállapittatik, 
hogy a nem szavazók birtoka 'a ta
gosítást kívánók birtokához frtg szá
míttatni.

A szavazási lajstrom összeállítása 
1905. évi március hó 14 én fog 
megkezdetni.

Szabadka, 1905. évi február hó 20.
Kindris.

kir. törvsz. bíró.
09•T-

5ont5zRy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hó 26-án
egy első rendit

o o o
tambura zenekar HözremüHo 

déséVelo o o

tombola estély
o o o t ’ datiH. 0 0 0

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás illán
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
csapolásn kőbányai és pil- 
0 0 0 0  seni sör. o o o o

ZILVASSYFERENCZ
“  hangoló Szabadkái!

P e tö f t - u .  Sclxaxier-féle

CIVállal h a n g o lá so k a t  és 
minden e szaHmába Vágó munHáHat 
pontosan és jutányosán.
Zongorák rövidítését elvállalja.
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Egy nagyobb
A KATÖNA-féle Nővén) esszencia- 

Fluid egyike a legelterjedtebb és legha
tásosabb HÁZI GYÓGYSZEREKNEK.

Páratlan  !! Nélkülözhetetlen !!
Tessék egy próbát tenni, s mindenki 
meg fog győződni az egyedüli valódi, 
s évek óta forgalomban levő KATÖNA- 
féle jó  illa tú , igazi Növényessenela- 
E1 ultiról ,,K . A.*‘ védjegygyei, au- 
— nak gyógyerejéről és hatásáról. —

Valódi KATONA-féle

M nden szó O  f i l l é r  Vastag betűkből O  
f i l l é r .  Legkisebb h irdetés 3 0  f i l l é r

a Rudics-utcában május 1-töl kiadó

Io l /ó ü  VÓHíP/MÖ ()zv- HamburgerJllKtln IllllvZiíln. Maria okleveles 
szülésznő lakását Petöfi-utcza csirke piaez) 
idb. Illés Antal ur házába helyezte át.

M illllo ilL i vásároljon az Antikvá- 
IvlIIlUvIlhl riuniban : Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatós olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymna 
sium átallenében. Kölcsönkönvvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
vétetnek és eladatnak.

Egy elegáns

bútorozott úri
kiadó. Cim a kiadóba

a Tompa-utcában a Vörös- 
QlflUv -j------ökör iskola közelében
eg y  k e r t  2 3 5  n ég y sz ö g ö l  
te r ü le t te l ,  3 0  m eter  u t
ca i v o n a lla l, m e ly  liü z -
é p i t é s r e  legalkalmasabb,
jutányos áron, kedvező íiizetési fel
tételek mellett eladó. Cim a kiadóban.

Föposta közeiében
3  k is e b b - n a g y o b b  

ú r i  l a k á s  k i a d ó .
Cim a kiadóhivatalban.

V |||u l nak egyetlen m agyar család- 
I Ilim mii sem szabadna hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magá
nak, az árok oly o'csón vannak szabva, 

mi zerint
1 próba-üveg 20 kr. 10 fillér.
12 üveg 4 kor. póstadiijal < gyíitt.

KATONA-féle Növény esszencia-Fi uid 
teljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágvt 1 lóságban
KATONA-fóle Növényessz.encia-Fluid 
megszünteti a gyomor- és basg rcsöt, 
gyomorrendetlenségnek minden nemét
KATÓN A-féle Növény esszencia- Fin id
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese 
égé3, fejszédülés ellen. Kitávolit gyor an 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és ájulást.
KATONA-féle Növényesszencia-Fluid 
megszünteti a szivszoru'ást, Jégzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
rossz szagát, kólika mellfájdalom, tii- 
dőbántalmak é-< vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi elő, az egész ideg
rendszert m egerősíti. Pontos haszná
lati u tasítás mellékelve van 1 ! Mint 
külszer „KATONA-féle F luid46 néven 
ismeretes, igazán népsz rii házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fémesen bizonyult 
koszvénynél, esuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran  aján - 
ható! — — — r ta s ttá s  m ellékelve! 
Minden n egren lelés pontosan cimzeudő

Ko(lvO7Á feltételek mellett czimbalom- 
HvUivAV órákat ad egy szakképze t 
czimba'om-tanitó. Czim a kiadóban.

egy nagykiterjedésü szóló a rajta 
lévő bízzál. Cim a kiadóban.

I? O‘V l i - íP lI  a fuszerszakmábólHUI (II kereste ik, aki a magyar 
és szerb nyelvet tökéletesen birja Cim a 
kiadóin' atal ban. fürdő szoba 

- '  dóssá b«-
retidez($cK*t a

IjCiin Im n  Kiváló szép, legnemesebb faj 
* íljtí 1111(1* almát szállítok, kilóját 50 
fillérjével; ötkilós mintakosárral bérmente- 
sen 3*50 koronáért Mertz Károly, Nagy
váradon.
Ilir/fnt< i/ivA ü~.ves kereskedőnek , be- DI/jIvo J**’" rendezek rőfös, rövidáru 
és cipő fióküzletet május hó l ére, 2—3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

FlííLolo vénytársaság érettségizett, a 
L I v K v ív  magyar és némzt nyelvben, va
lamint a gépírásban jártas gyakornokot 
keres. Ajánlatok ..Jövő 377h4“ szám alatt 
Schvarz József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utcai cimz ndők.

-  vízvezeték-, villany- és gázberendezési műhelye —--------
_utca---------------S zab ad  k á n ------------ Eötvös- u tca

Tervezeteknél K o lb igV ettocl szívesen szolgálok-5 kapa szőlő igen alkalmas 
építkezésre jutányosán eladó

Cim a kiadób in

H ö lv i vidéki égynökök magas jutalék 
■I’ IJ I mellett felvétetnek. Kik ily minő
ségben alkalmaztattak, előnyben részesül 
nek. Cim a kiadóhivatalé an.

gyógyszertára a Szent Háromsághoz
SZABADKÁN,

V III. kör Csernovics-utcft.
Budapesten: Török József gyógyszer 

tára, Király-utca.

1 2 8 4  n y e r e m é n y  é r té k e

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi 
sicus hires

1 főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korona ért.
2 főnyeremény 1 0 . 0 0 0  korona ért.

1 drb ára 1 kor. 11 drb ára 10 kor
JIiizÜM 1 0 0 5 .  m á r c iu s  1 1 -é n .

Kapható mindenütt és a Oultur-egylet irodájában, Rökk Szilárd-u. 2
Vidékro viszonteladók kerestetnek.

meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Plávsics G. 
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható.— Használati utasítás van hozzá. 

Ara 2 f'rt üvegenként.

k ész férfi ö ltön yt  
g y e r m e k  ru h át, 

uöi kabátot 
és p a le to t Aki jól és olcson akar vásárolni az forduljon 

egész bizalommal Hegedűs Bálint Fia Feernc 
céghez, ahol a legjobb minőségű, saját őrlésű

V édjegy: „ H o r g o n y 1*.

A Liniment. Capsici comp
a Horgony-Pain-Expeíler le r  es k e n y e r  l i s z t e k e t  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 álin t F ia F e r e n c  I
mokrini göztnalmi liszlraklár. Főszer-, termény- és élelmiszer üzletében H

D eák-utca SZABADKÁN V erm es-h áz  B
Megrendeléseket kívánatra házhoz szállítok. H

SzabadHa, főtér Vermes-palota.
Férfi öltöny...........  17 kor. feljebb
U lste r...........  ... 22 ,, „
Felöltő...................  17 „— „
Gyermek öltöny ... 5 „ ' „
Gyermek felöltő.... 9 „8 Y •• 1 •• J ' B ff •k  illő n  o s z tá ly  1 1 0 1 = = = = = =
• - . . . . . . . . . . . -  k o n f e k c ió k  b a n .
Női Jaquetok .. 11 kor. feljebb
Női Paletok ... 17 „
Fin és leánygallérok 5 „ „

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 óv óta legjobb fájdalom- 
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
osúznál ós meghűléseknél bodörzsöiós- 
képpen használva.

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

R ichter gyógyszertára 
az ,,Arany oroszlánhoz**, Prágában, 

El isab e th  stra flse  5 nen.
Mindennapi síétktildéi. IMMM

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger Könyvnyomdájában Szabadkán
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