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Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., tel évre 6 korona 

negyed évre 3 kor.
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MEGJELENIK NAPONKINT HEGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

D ia g n ó z is .  | ügyvezetésre képes többség fel-
/n  z,x . . . .  . . . állítása végett és ha ez nem(P. C.) A válságot csak annyi- eevenesen az országtól

ban lehet súlyosabbnak tekinteni, k6rj Já e k ’ilycn többséget. Miután 
Elint gróf Andrássy Gyű a unsz- H lilbllsé hel r e ?ni t t o  le[. 
: -jójának meghiúsulta előtt volt, inB„„ |;Uszi|.
a mennyiben sokan biztosra vet
ték, hogy a szövetkezeit pártok 
vezérei, tekintettel a tényleges 
viszonyokra és a koronának
alkotmányosan m egtám adhatni-, nemzetre bizzAk h hatA.
Io n  n ó tf íd ó rn  inórriQ pgqIz a v ° ‘lan nézetére, mégis csak oly 
programúihoz fognak jutni, mely 
keresztülvihető lesz és parla
mentárisán lehetővé teszi az 
ország ügyeinek vezetését. De 
a válság lényege a valóságban 
nem változott, meg volt az 
mindjárt a választások ered
ményével, vagy — mint már 
gyakran hangoztattuk —  azzal 
a hamis értelmezéssel, melyben 
a koalíciós pártok ezt az ered
ményt részesítették. A betegség 
sem akkor van jelen, mikor az 
orvos diagnosztizálja.

A betegség abban van, hogy a maga bizalmi embereit hívhatja
a 67-es pártok, melyek a való
ságban többségben vannak, meg 
vannak oszolva, hogy két töre
dékük, a disszidensek és a nép
pártiak taktikai okokból a 48 as 
politikusokhoz álllak, ezek pedig 
kisebbségben vannak a parla
mentben és hogy mégis ennek 
a csak reláliv többségnek, amely 
azonban, mit mégegyszer hang
súlyoznunk kell, szintén csak 
kisebbség, programm-pontjait 
akarják keresztülvinni a 67 -es 
alap ellen. Tehát ellenmondás 
létezik az alkotmányosság ellen 
akkor, mikor egy országot a
kisebbség törekvései szerint dulat is az alkotmány ellen?
akarnak kormányozni és csak 
azért, mert valóságos, egységes 
többség nem került elő a vá
lasztásokból.

Az egyedül alkotmányos ki
vezető ut, miután az össze- 
csirizelt többség a lényekhez 
alkalmazkodni nem képes, vagy 
nem akar, tehát nem lehet 
más, mint, hogy keressék a 
tárgyalásokat a pártokkal egy

jesen meghiúsultnak, 
nem marad más hátra, mint 
hogy elfogulatlan politikusok 
vezetése alatt kiválasztják a 
helyes időpontot, amikor a

rozzon maga fölött, Apponyi 
Albert grófnak volt fenntartva 
az, hogy miként a koalíció 
végrehajtó bizottságát hamisan 
informálta a korona állásfogla
lásáról a külön és a közös 
vámterület kérdésében, azzal 
a hamis véleménynyel is a 
nyilvánosság elé lépjen, hogy 
nem alkotmányos az, ha nem 
a koalícióra bízzák a kórmányt, 
követelései keresztülvitele végett.

De tudott dolog és minden 
politikailag iskolázott államféríiu- 
nak tudnia kell, hogy a kirély

meg a kormányra és hogy al
kotmányosan kormányozni nem 
ugyanaz, mint parlam entárisán 
kormányozni. Parlamenti kor
mány akkor van, ha annak 
tagjait a többségből veszik, de 
minden kormány, ha nem áll 
is a többség tagjaiból, alkotmá
nyos, ha az ország törvényeihez 
és a parlamentáris többség ha
tározataihoz alkalmazkodik. Te
hát minden ügyvezető minisz
térium alkotmányos lehet és 
Magyarországon alkotmányosnak 
kell lennie.

Hol itt a legcsekélyebb moz-

Azl is nehéz eldönteni, hogy 
az oly linóm érzésű Apponyi 
gróf ezúttal felületesen, vagy 
ellenséges indulattal határozott 
és itélt-e Ez különben nem 
változtat a dolgon, nem fordítja 
jobbra a helyzetet: a válság 
ebből a parlamentből, természet- 
ellenes és tisztázatlan pártvi
szonyaiból nem látszik megold
hatónak.

A
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rj v «/•
Saját tudósítónktól. —

Budapest, máre. 27.

’ A helyzet nem változott. A király 
ma délelőtt tizenegy órakor fél órai 
audencián Szögyény-Marich László 
berlini nagykövetünket fogadta, úgy 
tetszik azonban, hogy a nagykövet
nek a válság megoldása körül nem 
jut aktív szerep.

A politikai élet ez idő szerint 
merő kombinációkban merül ki; 
biztosat senki sem tud.

Sokan azt állították, hogy Széli 
Kálmán missziót kapott az ellenzéki 
politikusokkal való tárgyalásra. Ezt 
maga Széli cáfolta meg tegnap, ki
jelentvén, hogy ma, hétfőn, elutazik 
Budapestről. Beavatottak egyébként 
is tudják, hogy a király és Széli 
Kálmán fölfogása között a válság 
megoldása körül nagy a differencia.

Politikai körökben nagy érdeklő
déssel várják a szabadelvüpárt szer
dai konferenciáját, a melyen a párt 
határozott állást foglal a helyzethez.

X-* *
A Budapesti Tudósító jelenti: Mint 

a „Budapesti Thdositó“ már jelen
tette, Szögyény-Marich László berlini 
nagykövet tegnap délután Budapestre 
érkezett. Szögyény-MarichjLászló be
jelentvén a kabinetirodában megér
keztét, délutáni öt órára kihallgatásra 
hívták meg. Ott a nagykövet kifej
tette a parlamenti válság megoldá
sának módozatairól vallott felfogását; 
de ennek a kihallgatásnak csupán 
tájékoztató jellege volt, sem arról, 
hogy Szögyény-Marich László kabi
net alakításával hizassék meg vagy 
hogy a pártoknál közbenjárjon egy 
pillanatig sem volt szó, annál ke- 
véshhé volt Szögyény nagykövet Bu
dapestre jövetelének célja az, hogy 
az ellenzéknél propagandát csináljon 
a német kereskedelmi szerződés ér
dekében. Szögyény-Marich László, 
aki a tegnapi estét külömhöző poli
tikusok körében töltötte, ina délután 
ismét kihallgatáson jelenik meg, hogy 
hogy ő felségének előadja a kibon
takozás lehetőségére nézve itt tett 
észleleteit.

Szögyény-Marich László, aki a hol
napi udvari ebédre is hivatalos, 
Berlinbe alkalmasint csak holnapután 
utazik vissza.

A főrendiház és képviselőház
elnöksége a k irálynál.

(Saját tudósítónktól.)
Budapest, miire. 27.

A király ma délelőtt tiz órakor 
a főrendiház elnökségét: Csáki Albin 
gróf elnököt, Ernuszt Kelemen és 
Kemény Kálmán báró alelnököket 
fogadta audencián, A kihallgatáson 
a főrendiház elnöksége ebben a mi
nőségben bemutatkozdtt a felségnek. 
Politikáról nem esett szó. Eél órával 
később a kópviselőház elnökét Justh 
Gyulát és két alelnökét Bolgár Fe
rencet és Bakovszky Istvánt fogadta 
a felség.

Az elnökség hódolatát Justh Gyula 
elnök tolmácsolta, a mire a felség 
annak a reménynek adott kifejezést, 
hogy az elnökség hatáskörében tör
vényesen jár majd el.

A király azután Justh Gyulától 
azt kérdezte, mikor érkezett vissza 
Olaszországból.

— Három nappal ezelőtt felség — 
felelt Justh.

— Olyan gyorsan járta meg Pa- 
lermet.

— Gyors járatú hajón tettem meg 
az utat, felség.

A király ezután Bakovszky István
hoz forduit:

— Hol van a birtoka alelnök ur ?
— Liptóban, felség.
— Persze most tisztségénél fogva 

a fővároshoz van kötve ?
— Igen, felség.
Rolgár Ferenczhez fordulva, meg

jegyezte a király, hogy a delegációk 
óta most látja először.

Justh Gyulával még egy ízben be
szélt a király.

— Azt hiszem, hogy a sok hó 
miatt árvíztől tarthatunk, a mi haj 
volna.

— Bizony baj volna, felség. Olasz
országban az Aetne még most is 
hó alatt áll.

A kihallgatás ezzel véget ért.

M T  Bácsmegye legnagyobb női fe lö ltő  raktára!

M

fe lö ltő k  3 ,  5 ,  7  litó l feljebb  
Wőt u la te rek  8 , 1O 
N ő i lia w e lo k o k  5

ílousok, íowppottok és KostümcK•’

L eá n y  fe lö ltő k  3  l i tó l  félj 
L eán y  h a w e lo e k o k  4  „ „
a W T  Gyermek ruhiik és fehmiemück ttag: 
Választékkal!. CUT Hői fehérneműk

Kalap, cipő és úri divatcikkek legolcsóbb be
szerzési forrása. t£8~ Olasz kalap különle
gességek. " M l  1  jt Jta és pless Vilmos 
cs. és kir. udvari ka lap -k to 'tó 'k  raktára.
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A király ajándéka a lóvá-
rosnak.

— Saját tudósi tónk tói. —
Budapest, március 28.

Igen jó helyről szereztük ugyan az 
értesítést, amelyet e helyen közlünk 
de várjuk a megerősítését. A király
nak nagyszerű elhatározásáról van 
sző. Arról, hogy a király megvásá
rolja fenséges rokonától József kir. 
hercegtől a Margitszigetet és azt 
Budapest szék esvárosnak ajándékozza.

A király elhatározása, mint ve 
lünk közlik, nem uj keletű, A Mar
gitsziget kezelése nagy gondot, fön- 
tartása sok költséget okozott József 
kir. főhercegnek. Gyermekei, kivált 
veje Ürleansi Fülöp heiceg azon 
munkálkodtak, hogy e gondot leve
gyék apjukról. Bár a Margitsziget 
ma igen jövedelmező vállalat József 
főherceg mégis rászánta magát, hogy 
a Margitszigetet eladja. E szándéká
ról tudomást szerzett a magyar 
kormány és hír szerint gróf Tisza 
István előterjesztést tett a király- 
nak;hogy a Margit szigetet vásárolja meg 
a királyi csálád számára. A magyar 
kormány szívesen vásárolná meg. de 
az ország pénzügyei miatt nem teheti.

A király kegyesen fogadta az 
előterjesztést. Most, hogy a császári 
kincstár számvevősége a költségve
tést elkészítette, érett határozattá 
vált a király ama szándéka, hogy a 
Margitszigetet megvásárolja és azt 
fejedelmi ajándékul Budapestnek 
adja.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeura. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnan délelőtt 9 tői 12-ig.

Március 30. D. u. 3 óra. A szent Antal 
keuyere katb. népkonyha választmányi ülése, 
a kath. kör dísztermében.

Március 26. A Bácskai a. k. klub köz
gyűlésé.

Március 30. Szabadka törvényhatósági 
bizottságának közgyűlése.

M árcius 30. Népszerű előadás, vetített 
képekkel a Kath. legényegyletben.

Április hó 2-án Ipartestületi közgyűlés

— Katonai szem le. Gsalányi 
Géza vezérőrnagy, a szegedi 11. hon
védkerület parancsnoka ma délután 
Szabadkára érkezett. A kerületi pa
rancsnok három napig fog városunk
ban tartózkodni, mely idő alatt 
szemlét fog tartani honvédgyalogez
redünk helybeli zászlóalja fölött.

—- - Az egyházm egyéből. Vászner 
Lipót császárlültési érd. esperes, 
plébánost saját kérelmére nyugdíjaz
ták — L)r. Áinon Pál helyére theol. 
tanárrá Wiederkehr József helyettes 
tanárt, ennek helyébe pedig Tantos 
Gyula drt nevezték ki. -  Angyal 
Béla áldozópapot az esztergomi egy
házmegye kötelékébe fölvették és 
lpoly-Nyékre (Hont m.) küldték káp
lánnak. — Dr. Kanyó Gjula bács
almási káplánt katonapapnak hívták 
meg. Rogiener Gyula óbecsei 
káplán dispozicióját, akit ideiglenesen 
Mélykulra helyeztek, az óbecsei plé 
bános kérelmére visszavonták.

— Szabadságon. Mamuasica Jó
zsef rendőralkapilány egy havi sza
badságot kapott, amelyet Boszniában 
fog tölteni, hova fegyvergyakorlatá- 
nak teljesítése végett holnap indul 
útnak

— Barsy László felolvasása a 
Szabad-Lyeeumbaii. A szabadkai 
Szabad-Lyceumnak ismét szép napja 
volt tegnap délután, mikor a főgym-

nasium dísztermében főtiszt. Barsy 
László, a ref. egyház kitűnő lelki- 
pásztora felolvasást tartott a „fájda
lom bölcsészeiéről.*1 A nagy termet 
egészen megtöltötte a közönség, mely 
meleg érdeklődéssel nézi e költői 
lelkületű papnak Írói pályafutását. 
Barsy László neve nem ismeretlen 
azok előtt, kik szeretik a szépirodal
mat. E téren sokszor találkozhatni 
az ő szép és mélységes, szent érzel 
mekkel telitett Írásaival, melyek egy 
minden izében költői léleknek igei. 
kedves megnyilatkozásai. A fájdalmat, 
ezt a mindnyájunktól elmaradhatatlan 
közös érzést, mely velünk születik a 
világra s kisér utolsó sóhajtásunkig; i 
részben filozofikus alapon tárgyalta, 
részben igazán költői kitételeivel' 
egészen meg is szerettette velünk. 
A kitűnő felolvasást zajos tapssal 
honorálta a hallgatóság

— Az ügyvédi kamara köz
gyűlése. A szabadkai ügyvédi ka
mara évi rendes közgyűlését tegnap 
d. e. tartotta meg. Dr. Révész Ernő titk 
éves jelentését olvasta föl, amely az 
igazságügy minisztériumhoz lesz fel
terjesztve. A jelentéshez Pleszkovics 
Lukács dr. és Guttmann József dr. 
szóltak. Pleszkovics három rendbeli 
indítványát a közgyűlés mellőzte, 
elleuben Guttmann drnak a bírósági 
kézbesítések késedelmességére vonat
kozó panaszának a jelentésbe leendő 
felvételét határozta el. A múlt évi 
zárszámadást és a jövő évi költség- 
vetést a közgyűlés elfogadta.

— Az önkéntes tűzoltók  köz-
tryiiiése. A helybeli önkéntes tűzoltó 
testület szombaton délelőtt tartotta 
meg a testületi tagok és a nagykö
zönség élénk érdeklődése mellett ez 
évi rendes közgyűlését Vermes Béla 
főparancsnok elnöklete alatt. Elsőnek 
az évi jelentést olvasták fel, amely 
mindenekelőtt az egyesület elhunyt 
diszelnökéiől Csúszka György kalo
csai érsekről emlékezik meg hálás 
kegyelettel, majd Vermes Béla fő- 
parancsnoknak a St Louisi kongresz- 
szuson való részvételéről, aki ez al
kalommal az amerikai nagyobb tűz 
oltó szervezeteket is tanulmányozta. 
A lefolyt évben a mentő tanfolyam 
befejeztével 15 egyén nyert mentő- 
oklevelet. Az 1904. évken 75 mű
ködő, 8 disz, 12 tiszteletbeli és 58 
alapitó, összesen 153 tagja és 19 
főből álló zenekara volt az egyesü
letnek. Tüzeset volt 125. A testület 
vagyona 40400 korona 79 fillér. A 
mentő egyesület gyűjtő perselyeiben 
a pénztárba 157 korona 15 fillér 
bevételeztetett. A mentő osztály ! 109 
esetben vétetett igénybe. Wcncze!
Lajos parancsnok az elmúlt évben 
211 napon teljesített felügyelői szol
gálatot. A zárszámadások bemutatása 
után az 1900. évi költségvetést egy
hangúlag elfogadta a közgyűlés. Az 
ü.és végén az elnökség indítványára 
elhatároztatott hogy az 1905. évi 
augusztus hóban Szegeden megtar
tandó orsz. tiizoltókongresszuson a 
testület teljes számban, zenekarral 

! együtt résztvesz
— A nyom dász szakegylet sza 

badság lakomája. A magyarországi 
könyvnyomdászok és betűöntők helyi 
csoportja szombaton este ünnepelte 
a márciusi napok emlékezetét a Hor- 
válh-féle vendéglőben levő egyleti 
helyiségében. A szépen sikerüli tár
sas estélyen mindvégig emelkedett 
hangulat uralkodott. A nagyszámú 
résztvevők lelkesedve ünnepelték a 
lakoma ünnepi szónokát, dr Kalmár 
Antalt, aki beszédének tárgyául Kos 
sutb Lajos politikai jellemét és a 
szabadságharc eseményeire való ha
tását választotta.

— Letört bimbó Súlyos csa
pás érte Róth Albert helybeli ke
reskedőt. Egyetlen leánya Erzsiké 
virágzó ifjúságának 15 ik évében 
hosszú szenvedés után tegnap e«te 
elhunyt. Temetése kedden délután 3 
órakor lesz.

— Katb. kör Kókusban. Csak 
nemrég adtunk hirt arról, hogy a 
sz. györgyi városrészban uj kath. 
kör. alakult. Most ismét hiteles bu
rásból értesülünk, hogy a sz. Bókus 
városrészi polgárság körében élénk 
mozgalom indult meg egy városré
szükben alakítandó kath. kör érde
kében. A mozgalom élére Mokossay 
Mátyás plébános állt, kinek iigybuz- 
gósága és rátermettsége a nemes 
eszme mielőbbi megvalósítását biz
tosítja.

— A lóverseny egyesü let köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta 
meg a szabadkai lóverseny egyesület 
ez évi rendes közgyűlését. Wéber 
Frigyes egyesületi titkár olvasta fel 
elsőnek évi jelentését, mely után a 
közgyűlés a zárszámadást Hfogadta 
és megállapította az 1906. évi költ
ségvetést. Schmausa Endre volt fő
ispán helyére, aki tisztségéről váro
sunkból való elköltözése folytán mon
dott le, az egyesület elnökéül egy
hangúlag és nagy lelkesedéssel dr. 
Zöro Károly polgármestert válasz
tották meg. A választmány uj tag
jaivá Nagy Ákos, Lelbach János és 
Vermes Gyula választattak meg. 
Pénztárnok ismét Kopunovich Károly 
lett.

— Halálozás. Vigli István betű
szedő szombaton reggel hosszabb 
szenvedés után 22 éves korában el
hunyt. Az elhunyt szaktársai koszo
rút helyeztek ravatalára, külön gyász
jelentést adtak ki és tegnap délután 
végbement temetésén testületileg je
lenlek meg.

— A kereskedelm i egyesület 
böjti m ulatsága. Vettük a követ
kező meghivót: A Szabadkai Keres
kedelmi Egyesület f. évi április hó 
1-én este 9 órakor saját helyiségé
ben könyvtár alapja javára böjti 
táncmulatságot rendez. — Belépő
jegy ára 2 kor., család-jegy ára (3 
személyre) 5 kor. Jegyek előre vált
hatók: Kunetz Testvérek, Taussig 
Vilmos, Bóth Ármin és Sugár Béla 
üzletében, valamint a rendezőség 
tagjainál.

— A topolyai templom. A to
polyai uj templom építésének foly
tatásához megint hozzáfogtak a hé
ten. Most a hatalmas tornyot épilik 
ki, ? ez ülő alatt remélhplőleg eldől 
az a kérdés is, hogy vasból v.tgy 
kőből készüljenek-e .az oszlopok. Á 
vasoszlopok busz-harminc ezer koro
nával többe kerülnének. Azt hiszik, 
őszre készen lesz e templom, mely a 
legnagyobb lesz egyházmegyénkben.

— Felülfizetésck. Az általános 
munkás dalkörnek március 6-án tar
tott farsangi mulatságán a következő 
felülfizetések történtek: Hartmann 
Rafael 3, dr. Fialt Viktor 2, Sugár 
Béla 1, Nojcsek Géza I, Korosy 
Emil 2, Rarsi László 2, dr. Schreiber 
Mór I, dr. Fölser István 1, dr. Klein 
Adolf 2, Taussig Vilmos 2, Decsi 
Dezső 1, Krécsi Nándor utóda 2, dr. 
Váli Dezső 2, Kopunics Antal á. 
Wanaser Ferencz 2, dr. Kriszháber 
Gyula 2, Slefánovics Antal 2, Pápai 
Aranka 1. Gardalics Józsefné 1, Szabó 
Szakegylet 6, Építő Munkás Szak
egylet 2 korona. Összesen 40 korona; 
a miért ezúton is köszönetét mond 
a Dalkör Elnöksége.

— Magyarosod link. A szegedi 
üzlelvezelőség az összes bácskai fő

vonalokon mint pedig a helyi érdekű 
vasutak állomásait értesítette, hogy 
jövő hó végén a vasúti állomások 
újabb, magyarosított hivatalos nevei • 
két veszi alkalmazásba úgy a felira
tok a pecséL

— Leugrott a robogó vonatról
Izgalmas látványban volt részük a 
ma reggel Baja felől érkező személy- 
vonat u asainak. Mácskovics Kál
mánná Kolarevics Anna kelehiai 
lakosnő a Horváth-tanyákon levő 
feltételes magállóhelyen akart ki
szállni. de elmulasztotta a vonat- 
vezetőt erről értesíteni. Mikor látta, 
hogy az állomáson a vonat nem áll 
meg, kinyitotta a kocsi ajtaját és 
egyéves leányát ölébe kapva, legug- 
rott a vonatról A vonat kerekei el
kapták a türelmetlen utasnő bal
lábát és a lábfejet teljesen elment- 
szették. A kis lánynak szerencsére 
komolyabb baja nem esett. A sze
rencsétlenül járt asszonyt beszállí
tották a helybeli közkórházba.

— Tanulók sztrájkja. Ilyen is 
van már Újvidéken a szerb főrim- 
názium 8. osztályának tanulói két 
nap óta nem járnak iskolába s nem 
is szándékoznak addig járni, míg 
egy társukat ki nem csapják az in
tézetből, ki többi tauulótársait állí
tólag alaptalanul rágalmazta.

— Villám ütés. A tornyosi szál
láson Boros Mihálynak 12 éves kis 
kanászát Dér Mátyást, Dér Péter 
fiát, tegnapelőt délután 2 órakor 
agyonsujtotta a villám. Rémülve fu
tott be a másik kis kanász a közel
fekvő tanyára, hol szavát alig bírták 
venni. Mire kiértek a mezőre, halva 
találták Dér Mátyást. Fa alig van a 
környéken, mindössze két csattanás 
hallatszott a fekete felhőkből s ez 
ölte meg a kis kanászíiut.

— Boltbetörök garázdálkodása.
A legutóbbi napokban az ország több 
városából érkeztek hírek rendőrsé
günkhöz boltbetörésekről. Így Szege
den 23-án éjjel a kárász-utcai do
hánytőzsdét törték fel és 600 korona 
papírpénzt, 120 korona ezüst pénzt, 
337 korona értékű okmányt és 121 
korona értékű levélbélyegeket vittek 
el a betörök. Szolnokon 8 nap előtt 
2 üzletet, Temesváron pedig hármat 
fosztottak ki hasonló módon, mint 
nálunk a Neubaus-féle üzletet. A 
szolnoki rendőrség megállapította, 
hogy a betörések idejében Grün Lipót 
és Prikler János többször büntetett 
fővárosi betörők ott tartózkodtak, 
mim k folytán a fővárosi rendőrség 
mindkettőnek fényképét megküldte 
az,érdekelt, s igy a szabadkai rendőr
ségnek is. A nyomozást ezen segít
séggel folytatta rendőrségünk és 
a fényképeket felmutatták a Polgári 
Szálloda személyzetének is, s a le
fényképezett betörők egyikében, Prik- 
lerben többen felismerték azon egyént, 
aki a Neuliaus féle betörés napján 
egy szállodai vendégtől 20 forintot 
lopott és azután megszökött. Miután 
ezáltal valószínűvé vált, hogy a be 
törések tettesei is Prikler és szövet
séges társai, a rendőrség mindkettő
jük körözését elrendelte.

-■ Megtámadott kereskedők. 
Megírtuk lapunkban, hogy Sugár 
Manó és Krausz Mór kereskedőket 
a napokban fényes nappal három 
egyén az utcán megtámadta és tel- 
leg bántalmazták. A rendőrség előtt 
ma vonták felelősségre a főtettest, 
Kraft Pált, akit beszámíthatatlan 
állapotára való tekintettel csupán 
hatóság elleni kihágás és csendhá- 
boritás miatt ítélték el egy napi 
fogdáéra és 10-4 ’ korona pénzbün
tetésre.

— A bőrönd tolvaj örült. Leg
utóbbi számunkban megírtuk, hogy
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Szegeden letartóztatlak Fitz Lajos 
szabadkai születésű pincért aki Valbi 
Lajos sziváci földbirtokosnak a kézi 
táskáját ellopta. A letartóztatott em
bernek1 aki bérkocsisnak egy órával 
és egy lánccal fizetett, nagyobb 
mennyiségű ékszerneinüt és 300 ko
ronás zálogcédulát találtak. Fitz La
jos a kihallgatás alkalmával oly 
zavaros feleleteket adott hogy a 
rendőrség azt hitte róla. hogy az 
őrültségeket akarja szimulálni s a 
nála levő tárgyakat valahol 1 pta. A 
nyomozás során bebizonyult hogy 
Fitz Lajos csakugyan elmebajos. 
Testvére több ízben gyógy kezeltette 
a meghibbant elméjű embert. Az 
aradi rendőrség, ahol Fitz Lajost 
szintén jól ismerik, a t táviratozta, 
hogy a nála levő ékszerek az tulaj
donai. Fitz Lajosé a 300 koronás 
zálogcédula is, melyet több ízben 
meghosszabitott. A szerencsétlen em
ber ügyében tovább folyik a vizsgálat.

— Rendőri hírek. Nagy Kani
zsáról táviratozták rendőrségünknek, 
hogy ott Baligács József gazdájától, 
Gáspár Ferenctől lószerszámokat és 
ruhanemüeket lopott el és azután 
megszökött. — Vujkovics Durmis 
Miklós földbirtokos panaszt tett a 
rendőrségnél, hogy Brestyánszki Ist
ván nevű szolgája 30 kiló szalonnát 
és G kiló kolbászt lopott tőle, de 
mielőtt zsákmányt elszállíthatta volna, 
tetten érték.

SZÍNHÁZ.
H eti miisor.

Kedden: Emigráns, (újdonság). 
Szerdán: Emigráns.
Csütörtökön: New York szépe 
Pénteken: János vitéz.
Szombaton: Udvari kaland. 
Vasárnap délután: A postás fiú és

a húga, este: A \ereshaju 
Hétfőn: Madarász.
A szin iigyi bizottság ülése. Va

sárnap délelőtt a szinügyi bizottság 
ülést tartott, melynek lefolyása a 
következő volt: Dr. Biró Károly 
polgármester hivatalbeli jogánál fogva 
megnyitja az ülést, melynek egyedüli 
tárgya a színigazgató által beterjesz 
tett heti műsor, a mit a bizottság 
egész terjedelmében jóváhagyott. Ez
zel kapcsolatban Györg_. Mór szin
ügyi alelnök előterjeszti, hogy a 
színigazgató által az egész idényben 
bemutatott és előadott műsor dara
bok gyenge, sivár és ingadozó tar 
talmuak voltak néhányat kivéve. De 
lényeges panasza oda irányul, hogy 
a színigazgató majdnem minden 
héten a szinügyi bizottság tudta ésV--7 - S-*
beleegyezése nélkül, saját egyéni 
érdekében, teljesen indokolatlanul 
a műsort m gváltoztatta. Megengedi 
az alelnök, hogy a változtatás ele.nte 
indokolt volt, akkor be is jelentette, 
mert a színház rossz fűtőkészüléke 
folytán sok szereplő beteg lelt, de 
később az állapot javult és dacára 
ennek, a műsor meg lett változtatva 
E hó 17., 18. és 19-én egész más 
darabokat adtak elő, mint a milye
neket a műsor előirt. Indítványozza 
tehát, hogy jövőre utasittassék a 
színigazgató a műsor szigorú betar
tására és közbejött akadályok ese
tén a műsor megváltoztatását és 
ehez való hozzájárulását mindig a 
szinügyi elnöknek jelentse be. Miután 
az előterjesztéshez senki sem szólt 
hozzá, elnöklő polgármester határo
zatiig  kimondja, hogy György Mór 
előterjesztése egész terjedelmében 
tudomásul vétetik, s a színigazgató 
erről jegyzőkönyvi kivonató n érte- 
sittetni fog. Több tárgy nem lévén, 
a polgármester az ülést bezárta.

Támadás a szinügyi bizottság  
ellen . „A ki haragszik, annak ren
desen nincs igaza? A B. H. nekiront 
dühösen a szinügyi bizottságnak, 
mert hát ő harag-zik és miután 
Pestivel kikezdeni nem akar, tá- 
mad a a szinügyi bizottságot. De 
hogy miért, azt maga sem tudja. 
Hiszen ő meg van elégedve a kitűnő 
színigazgatóval, színtársulatával és a 
jeles, változó műsorral. Ellenben 
nincs megelégedve a szinügyi bízott 
Sággal, mely az ő protecliós directo- 
rát megválasztotta és a mely testü
let minden héten hűségesen jóvá 
hagyja Pesti director műsorát, 
melyet azonban Pesti direckor úgy, 
a hogy az anyagi érdeke megköve
teli, hétről-hétre jogtalanul a subá
ból kifordít. Pesti directornak Hecuba 
a szinügyi bizottság, mert ő kérem 
az ígéreteit mindig beváltja, de csak 
szóval, t. i. a meddig a zsebét nem 
érinti. Különben majd meglátjuk, 
hogy bolondilja el Pesti director 
április 1-én a szinügyi bizottságot, 
mert ezen a napon szabad bárkit 
bolonddá tenni, de azután nem, 
mert hát résen leszünk. A B. H. 
érdemes szerkesztőjének azonban 
megsúgjuk, a gyöngébbek kedvéért, 
hogy jó lesz ama bizonyos színi 
direkció ellen bujtogató dikciókat 
ideje korán abbahagyni, mert az 
ilyen izgató toaszlok lapjának színi 
bírálatával sehogysem egyeznek.

János vitéz. Kállai Cornélia 
vendégszereplése. Pénteken lépett fel 
először Kállay Cornélia a „János 
vitéziben a francia királyleány sze
repében szerződtetési célból. A szerep 
maga a lehető leghálátlanabb és si
kert bajos benne elérni. Dicséretéül 
legyen mondva Kállay kisasszonynak, 
hogy ennek dacára sűrűn kapott 
tapsokat nyílt színen. Kezdő létére 
nagyon el volt fogúivá ami a hang
ján is érezhető volt. A hangja igen 
kellemes s főleg a magasabb regis- 
terekben nagyon tisztán csengő. 
Véleményünk — a mennyire e rövid 
és passzív szerep után véleményt 
alkothattunk — az, hogy a kisasz- 
szony mint másodénekesnő igen 
szépen megállja majd a helyét 
ha az igazgató szerződteti. Sőt még 
azt az állítást is kockáztathatjuk, 
hogy rövid idő alatt igen kiváló mű
vésznő válik Kállay Cornéliábói. 
Orgánuma rendkívül kellemes, a mi 
coloratur énekesnőnél ritkaság és 
igen szép a színpadi megjelenése. 
Szerződtetése társulatunkra nézve 
határozottan előnyös volna. — Az 
előadás máskülönben nagyon jól 
ment mint rendesen, a mi Rátkay 
Sándor érdeme. Tisztelői ezért szép 
babérkoszorúval lepték meg, a mit 
az első felvonás után nyújtottak fel 
neki a közönség lelkes ovatioi köze
pette. Gerlaki szintén bájos és snei- 
dig volt — mint rendesen. A dur- 
rogtatás a karikással már igazán 
úgy megy mint a karikacsapás. Igen 
ötletes volt Kovács Andor és Bálint 
Béla szerepcseréje az első és máso 
dik gazda szerepében. Percekig tarló 
derültség fogadta Kovács kitűnő 
maszkját, maguk a szereplők is alig 
bírták megtartani komolyságukat. A 
karhölgyeknek ajánljuk, hogy a 
vacsora, ruha és egyéb kérdéseket 
ne a színpadon beszéljék meg elő
adás alatt, mert e kérdések a közön 
séget egy cseppet sem érdeklik.

Cigánybáró. Ma este eleveníti fel 
végre az igazgató Strauss legszebb 
operettejét. Barinkait — Falussy 
lógja énekelni, Sail'd — mint vendég 
Kállay Cornélia. E szerepben tehet
sége minden esetre érvényesülhet, 
érdeklődéssel várjuk alakítását.

J iídon vitéz. «i gyönyörű zenéjü operetté 
ifrisze* hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
U koro a, cimbalomra 3 korona. Jitimn 
vilét télién seiiveye 2 korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
hat nagy 8* alakú kötetben, rendkívül díszes 
félbőrkötésben, nvntegy 30U0 szövegképpel 
és 31)0 mülappal. Ara kötetenkint 34 korna. 
h nagyszabású vállalat első sorozatának első 
kötete mar megjelent s kedvező havi részlet
fizetés mellett kapható lle i man n Siót könyv- 
kereskedésében Szabadkán.

Az elhagyott férj hosszúja.
Bács Község lakóit kínos izga

tottságban tartja az. a véres sze
relmi dráma, mely a múlt este le
játszódott. Az áldozat egy Márton 
András nevezetű őG éves paraszt- 
ember, akit veje, — Tyotyisán Pál 
29 éves gazdálkodó méggyilkolt az 
utcán.

A gyilkosság oka az volt, hogy 
a durva természetű Tyotyisánt fele
sége hónapokkal ezelőtt elhagyta és 
nem akart visszatérni hozzá A magára 
maradt fér e miatt keserű szemrehá
nyással illette apósát, Márton Andrást 
és ,őt a falu utcáján megtámadva, 
felszólította, hogy az asszonyt küldje 
haza, mert különben gyilkolni fog. 
Márton András a leánya pártjára 
kelt és mindenért a vejét hibáztatta, 
aki verekedő és kiállhatallan mo
dora miatt teljesen elidegenítette 
magától a feleségét. Tyotyisánt ez 
az igazin indás oly dühbe hozta, 
hogy apósára kést ragadott és azzal 
3 Ízben megsebesítette. Az áldozat 
sebesülései oly veszélyesek voltak, 
hogy rövid háromnegyed óra alatt 
kiszenvedett. A gyilkos tegnap ön- 
k 'n t jelentkezett az ügyészségnél, 
ahol letartóztatták.

M U L A T S Á G .
Az izr. önsegélyző egylet m u

latsága. Szombaton este zajlott le 
a helybeli izr. önsegélyző és gyámo- 
litó egyesület szokásos purim bálja 
az izr. szent egylet termeiben. A 
mulatság ez alkalomal is egyike volt 
a szezon leglátogatottabbjainak. A 
hangulat is megfelelő volt a közön
ség n'gy számának, amely teljes, 
maradt egész a hajnali órákig. A 
jelen volt hölgyek névsora a következő:

Asszonyok: Dr. Singer Bernátné 
Dr Csillag Károlyné, Dr. Mezei 
Izsóné, Assinger őrmesterné, Braun 
Lázárné, Berger Józsefné Baron Dá- 
vidné, Berger Lipótné Braun Zsig. né, 
Böhm Adolfné, Demeberg Henrikné, 
Deutsch Dávidné, Franki Simon né, 
Fischer ignácné, Goldmann Berta
lanná, őzv. Grünwaldné, Herei Jó- 

I zsefné, Hubert Adolfné, J.>ó Albertné 
főkalauz neje, Kemény Sándorné, 
Klopfer Simonná, Koch Árminná, 
Kiss Lipótné, Licht Jakabné, Özv. 
Léhnerné, Léhner Adolfné, Neuhaus 
Lipótné, Pick Adolfné, Pilisch Her 
maimé, Rosenfeld Fülöpné, Steiner 
Edóné, Schwarter Merné, Szabó Pálné, 
Spitcer Samuné, Spiegel Dávidné, 
VVeisz Mórné.

Leányok: Assinger nővérek, Berger
Jolán, Braun Lea, Baron Sári, Franki 
Ida és Róza, Franki Ida illátásról), 
Flesch Ilona, Fischer Berta, Gold
mann Margitka, Grünwald Bózsika, 
Hubert Flóra és Boriska, Horovitz 
Frida, Jovanovits Natália, Kiss Fánni, 
Licht Vilma, Léhner Margit, Neuhaus 
Ilonka, Pilisch Anna és Bózsika, 
Rosenfeld Esztike, Stein Flóra (János
halmáról), Spitcer Laura, Pick nő
vérek.

Az elnökség ez utón is hálás 
köszönetét nyilvánítja a báli jegyek 
darusítása és felüllizetések gyűjtése 
körül a jótékony cél érdekében ki

fejtett buzgó és szives fáradozásukért 
Goldmann Margitka, Licht Vilmácska, 
Pick nővérek, Kiss Pannika, Geiger 
Mariska és Léhner Margitka kisasz- 
szonyoknak.V

A háború.
Párls, március 27.

Rosdesztvenszky flottájának vere
ségéről pozitív hírek még mindig 
nem érkeztek, de Pétervárott a leg
rémesebb híresztelések vannak for
galomban arról, hogy az orosz llotta 
igen nagy vereséget szenvedett. A 
mely jelentések erre vonatkoznak, 
azok a következők: Mauritiusból je
len ik, hogy az odaérkezett »Varova* 
hajó az első és második balti hajó- 
rajt Ceylontól délnyugatra 8—9G0 
mértföldnyi távolságban látta. Péter
várott a »Matin*-nek egy távirata 
alapján terjedt el a hir, hogy a 
»Siessi Velki* és a »Navarin« csata
hajók, Rosdesztvenszky ílottájának 
két legbüszkébb hajója súlyosan 
megsérült. A nyugtalanság óráról 
növekedik az orosz fővárosban. Nem 
lehet megállapítani, hogy a hírben 
mi igaz, mi nem.

London, márc. 27.
A Reuter-ügynökség tudósítója je 

lenti márc. 22-éről Uku tábornok jő- 
hadiszállásáról: Beszélgettem Oyama 
marsallal. Ez volt az első eset, hogy 
újságírótól meginterjuvoltatla magát. 
Nem akart a békekötés valószínűsé
géről vagy valószínűtlenségéről be
szélni, mert ő — úgy mond — ka
tona és nem államférfi. A bámulat 
hangján szólt az oroszokról, kik — 
úgymond — bátran harcoltak. Az a 
körülmény, hogy a japánok Port- 
Arthurt a kínaiaktól annak idején 
másfél hadosztállyal üt órán belül 
elvették, mutatja a különbséget a 
kínai és az orosz katonák közölt. 
A japánok megtették kötelességeiket, 
a mint azt ei is várták tőlük. Oyama 
nem akart nyilatkozni a japánok 
jövő terveiről és csak azt mondta, 
hogy készek a háborút addig foly
tatni, a meddig szükség. Oyama, ki
nek állapota kitűnő, a vezérkarral 
őt kínai házban lakik, a melyeket 
a kínai alkirály kbocsátott rendelke
zésükre.

T Á V IR A T O K
Uj bomba m erénylet 

Varsóban.
Budapest, március 27. Varsóból 

jelentik: Ma este 9 óra felé a Növi 
Szvjet-uton Nőiken rendőrfőnök ko
csija aiá bombát Lobiak. A rendőr
főnök megsebesült.

Varsó, március 27. A bomba
merényletről jelentik: Este negyed 9 
órakor a Prága elővárosi rendőr- 
kapitányságon felrobbant egy bomba 
és öl embert, köztük kettőt halálo
san, megsebesített. Nőiken rendőr
főnök azonnal kocsin — ment a 
helyszínére. A Visztula-hid közeiében 
bombát dobtak reá. Nőiken súlyosan 
megsebesült, arcán, jobb kezén és 
jobb lábán. Lakására szállították. 
Orvosai remélik, hogy éleiben tart
hatják. Egy fiatal leány is megsebe
sült, amidőn a bomba dobása idején 
arra ment. A tettes elmenekült, bár 
a rendőrség néhányszor ulánna lőtt.

Varsó, márc. 27. A bombame
rényletről még azt írják, hogy négy 
rendőr és kél magánember is meg
sebesült. A tettest, a ki maga is meg
sérült, letartóztatták. Az az ember, 
a ki merényletet követett el Nőiken 

i rendőrfőnök ellen, menekülés közben 
I megölt egy rendőrt is.
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— Nem gyanítják, ki lehet a bű
nös '? kórdé feszült érdeklődéssel 
Sternfeldné.

— Senki. Láttak ugyan egy gyanús 
alakot a szegényház körül ólálkodni, 
de ennek nyomát veszítették.

Sternfeldnét megremegtették ezek 
a szavak.

— Rosszul van, nagyságos asszo
nyom ?

— Nagyon ideges vagyok, szólt 
Sternfeldné gyenge hangon s ez a 
gyilkosság rendkívüli 'módon izgat. 
Nagyon rosszak a közbiztonsági vi
szonyok. — Tehát már majdnem a 
nyomában voltak a gyilkosnak ?

— Amint már mondtam, nagysá
gos asszonyom, csacsogott tovább a 
komorna, de ismét nyoma veszett. 
Különben is nem csapnak nagy hű
hót ilyen szegény ördög miatt.

— Azt hiszed?
— Ócska történet már, nagyságos 

asszonyom, hogy a koldusok sírján 
hamar kinő a fü. A szegényház egy 
lakója miatt a bölcs rendőrség nem 
veri falba a fejét. Persze, ha titkos 
tanácsos volna, akkor másképen 
lenne.

A komorna nagyon komoly arcot 
mutatott és meg volt győződve, hogy 
okos dolgot mondott.

— De ma igazán nagyon rosszul 
néz ki, szólalt meg úrnőjének meg
figyelése után; az a gonosz ideg
gyengeség sok bajt okoz; paran
csolja talán, hogy orvost hívjak ?

— Nem, nem, gyermekem, majd 
elmúlik. Ma több pirositót használj, 
hogy Wittgenstein ur észre ne vegye 
a bajomat.

A komorna hamisan mosolygott; 
ma igénybe vette egész tudományát 
s ügyes ujjai alatt az idegbántalom 
legkisebb nyoma is eltűnt.

Sternfeldné elégedetten szemlélte 
magát a tükörben; majd az ólára 
nézett. Tizenegy óra volt A komor- 
nát elbocsátotta s igy magára maradt.

Nyugtalanul járt fel-alá néhány
szor a szobában; nagyon izgatott 
volt. Az ablakhoz lépett. Szemközt 
nagy embercsoport állt, egy piros 
falragaszt olvasva. Fejcsóválva men
tek tovább, uj kiváncsiaknak adva 
helyet. Sternfeldné csengetett; a ko
morna bejött.

— Mi az, amit az emberek odaát 
olyan figyelmesen olvasnak ?

— A rendőrség felhívása, hogy 
segítsenek annak a gyilkosnak a 
nyomára vezetni, aki tegnap a sze
gényháznál a merényletet elkövette. 
Van reményük, hogy felderítik a bűn
tényt. Nem hittem volna, hogy egy 
ilyen züllött iskolamesterért annyi 
hűhót csapnak.

Sternfeldné szék után nyúlt, ismét 
idegrohama támadt.

— Wittgenstein ur, jelentette ebben 
a pillanatban az inas.

Sternfeldné kiegyenesedett.legyőzte 
nyugtalanságát s mosolyt erőltetett 
az ajkára.

(Folyt, köv.)

Felelős Hzerkewztö:
1) IJ G O V I C II i 11 IC E. 

Luptalajdonosok : AZ A L A P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám; 62.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes' Magyar Általános Val- 
toüzlet Részvénytársaság, Budapest, 
heti jelentőse a tözsdeforgalomrol es 

a pénzpiacról,
Budapest, 1905. márc. 24-én,

A tőzsdének az lÜOő-ik év kez
detével megindult és egészen a folyó 
hó közepéig tartott szilárd irányzata 
az elmúlt héten határozott lanyha- 
ságnak engedett le lyet. A gazdasági 
viszonyok kedvező alakulása ugyan 
nem szenvedett változást, de a tőzs
dét az egyre bonyolultabbá változó 
belpolitikai viszonyok még is kezdik 
befolyásolni és az orosz-japán há
ború is közvetve, t. i. a külföldi 
tőzsdék utján, nyomasztólag hat a 
budapesti értékpapír piacra Mind
amellett a kedvezőtlen hangulat nem 
mutatkozik nagyobb mérvű áresés
ben, hanem inkább csak az árfolya 
mok lemorzsolódásában nyilvánul, 
mivel a tőzsdeközönség tulajdonké
pen csak tartózkodóan viselkedik, 
de nagyobb mérvű eladásokra nem 
látja magát indíttatva.

Így az árfolyamok legnagyobb ré
sze az elmúlt héthez képest némi 
visszaesést tüntet fel, nagyobbfoku 
árfolyamhanyatlásban azonban csak 
a Ganz és Társa vasöntő- és gépgyár 
részvényeknek volt részük, mivel e 
társaság a tavalyi 1-10 koronás osz
talékkal szemben az 1904. évre csak 
130 korona osztalékot fog részvényen
ként kifizetni.

Ez osztalékcsökkenés azonban nem 
annyira a kedvezőtlen általános üz
letmenetre, mint inkább azon körül
ményre vezetendő vissza, hogy a po
litikai viszonyok folytán az elmúlt 
évben a nagyobb állami megrende
lések elmaradtak tnig másrészt na
gyobb befektetések váltak szüksé
gessé, melyek a nyereségből már 
teljesen leírattak.

Az inlernationális pénzpiacon a 
pénzbőség ismét fokozódott, mivel a 
legújabb orosz kölcsön nem jött 
létre és igy a nagyobb francia és 
német pénzintézeteknél e célra szánt 
összegek ismét felszabadultak.

Monarchiánkban is oly nagymérvű 
a pénzbőség, hogy az osztrák magyar 
bank utolsó kimutatása szerint a 
bank érckészlele a bankjegy forgal
mat közel 12,000.000 koronával fe
lülmúlja. a mi a valutarendezés óta 
eddig nem fordult elő.

Nevezetesebb értékpapírok árfo
lyamai az elmúlt héten következő- 
képen alakultak: március Hi-án már
cius 23-án. 4%-os magyar koroná- 
járadák 98-70—98-15. Magyar Álta
lános Hitelbank részvény 796’2ő— 
797-2>. Magyar cukoripar részvény 
1957 50—1937‘50. Ganz és Társa 
vasöntő részvény 291:-50 —2725.
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„ B A R Á T - I T A L “
gyoniorlikör készítményem a legki 
t  nőbb étvágyat hozó gyomul tisztitő, 
az emésztést elősegíti, igen jóizü és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohárral elegendő. Régi gyomorbaj- 
székrekedés ellen csakis ez segít "

Egy iiveg 15, 25, 40 és SO kr.
Kapható a készítőnél levélbeli meg

rendelésre postán. (Jim :
ÍW ~  Zenke Zoltán, Szeged TSWS
Kereskedők ismét árusításra nagy 
engedményt kapnak Utazó és 

helyi ügynökök felvétetnek.
Kapható Szabadkán: Sugár Manó, 
Kukavina Nándor, Nőjenek Géza 
fűszer üzletében. Bács-Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéren : Fogy.

szövetkezet.
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K IS H IR D E T É SE K .
Minden szó 3  f i l l é r  Vastng betűkből € 
f iV é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i i l é

Jobb családnálkét * i”“ ‘"gen‘ u''

AlltiL VI piII III Kö,,yv’>P»Pir*>zenemű- x lu llK  I I I I  I I I  III • kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasiummal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölesönkönyv- 
tárának havi 30 kr. a dija. Cigaretta papír 
100 drb-os dobozokban csak 0 kr., legíi- 
i ornabb csak 1 I kr. Használt könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, einlék- 
köny ek, képes könyvek, imakönyvek stb 
Bámulatos olcsón lehet venni az Antivárim- 
bau Szabadkán.
I ‘lk á é  v í l tn y : í«  özv- Hambl,rgerLllKítS I(lllívZflln* Mária okleveles 
szülésznő la’ ását Petőíi-utcza .csirke piacz) 
idb. Illés Antal ur házába helyezte át.

hk v •!ci*11II/K  ajánlkozik házhoz, ha- 
F V (lufit v II v zon kívül »s elvállal ká
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-u 

Horninusz ház, házmesteri lakás.
két intell
teljes ellátást nyer

Cint a kiadóban.

Folyó- és Csurgó-utcában
egy telken két ház 645. sz alatt előnyös 
és olcsó feltételek mellett eladó. Bővebbet 
Magyar utca 66. sz. alatt.

L A K Á S HIRDETŐ.
3 Ilii. Egy fill, 

lakás hirdetés! 50
la ic á s

k ia d ó  m áju s l - r e
-1 szobás fürdőszoba, villanybeveze- 
tés és hozzátartozó mellékhelyisé

gekkel. I. kör 286. sz. 
Bővebbet Földes Samunál.

P a llo s o n
egy szép k é n y e lm e s

K ossuth-utcához közel

e g y  b ú t o r o z o t t

udvari s z o b a
k ia d ó .

Gim a kiadóhivatalban.

Megvételre
k e r e se k

egy nagyobb kiterjedésű

SZÖlÖ
épülettel vagy anélkül, lehetőleg a 
városhoz közel, esetleg a szegedi utón. 

Cím a kiadóhivatalban.

A z  n i h u s z á il i ik t i i i iy a
é s  az ú jon n an  é p íte n d ő  
tü z é r la k ta n y á v a l sz e m 

ben  e g y  liá z ,
amelyben jelenleg kocsma helyiség 

van, 1 lánc földdel

e lad ó .
Gim a kiadóhivatalban.

keresek
azonnali b e k ö 11 ö z k ö (1 é s r e

1 szoba, konyha és kamrával
Cím a kiadóhivatalban.

27108/1904. lan. sz.

Hirdetmény.
Szabadka szab kir. város taná

csának 27108/1904 sz. határozata 
folytán a Füzfás-utca egy részének 
beton csatornával való ellátására 
árlejtés hirdettetik.

Kikiáltási ár 2700 korona.
Lepecsételt és kellő bánatpénzzel 

ellátott ajánlatok 1905. évi április 
hó (5 án d. e. 10 óráig a városi 
iktató hivatalba nyújtandók be.

Feltételek a hivatalos órák alatt 
a gazdasági ügyosztályban megte
kinthetők.

Szabadkán, 1905. március 22.
Vojnics Máté,

h. polgármester.

i -í » *'l-I

A KATONA-féle NSvényesszencia- 
Flu (I 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 KATONA- 
féle jó illatú, igazi Növényesseneia- 
Fluidról „K. A.“ védjegygyei, an- 
— link gyógyercjéről és hutásáról. —

Valódi KATONA-féle

„K. A.“  Növényesszeneia-
l? llli( l‘,iak e?yetleu m agyar család- 1 III Hl mtl sem szabadiul hiányozni 
és hogy ezen kellemes illatú fluidot a 
legszegényebb is megszerezhesse magéi
nak, az ár k oly olcsón vannak szabva, 

mi zerint
1 próba-Uveg 20 kr. — 40 fidér.
12 ílveg 4 kor. póstadiijal együtt.

KATONA-féle Növény esszencia-Fluid
teljesen és biztosan gyógyít minden 

gyengeségben, étvágyt lóságban
KATONA-féle Növényesszeucia-Fluid
megszünteti a gyomor- és hasg örcsöt, 
gy<morrendetlenségnek minden nemét.
KATONA-féle Növényesszencla-Fluid
kitűnő szer savanyu felböfögés, vese
égés, fejszédülés ellen. Eltávolít gyor au 
sárgaságot, váltólázt, hideglelést, vérza

vart és ájulást.
KATONA-féle Növényesszencla-Fluid 
megszünteti a szivszoru’ást, légzési za
varokat, fülzugást, fogfájást, a száj 
ross z szagát, kólika mellfáj dalom, tü
dőbán talmak és vérszegénység ellen. 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, így a testi 
erő fokozódását, a test súlyának nö
vekedését idézi eló, az egész ideg- 
rendszert megerősíti. Pontos haszná
lati utasítás mellékelve van ! ! Mint 
kltlszer „KATONA-féle Fluid“ i éven 
ismeretes, igazán népszcrU házi szer, 
már több mint 20 év óta fájdalomcsil
lapító bedörzsölésnek fényesen bizonyult 
köszvénynél, csuznál, tagszaggatásnál, 
stb.-nél. — A föld összes országaiban 
nagy elterjedésnek örvend és biztos 
hatásánál fogva oly elismerésre talált, 
hogy minden betegnek bátran alán
ható! — ------ Utasítás mellékelve!
Minden n egren Jeles pontosan cimzeudő

csak: KATONA ÁGOSTON
gyógyszertára a Szent Háromsághoz,

SZABADKÁN,
V ili. kör Csernovics-utcA. 

Budapesten: Török József gyógyszer- 
tára, Király-utca.

VaSUti avagy Vfila«tV35UtÍ
alkalmazottaknak igen alkalmas

b iz
200 CTl-öl kerttel az úgynevezett
„párhuzamosaidon 550 forintért --

Nyomatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

Bővebbel a kiadóhivatalban.




