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A kerületi betegsegélyzők
alkonya.

A kerületi betegsegélyzö pénz
tárak nagy hivatalnoki appa
rátussal, bizalmi férfiak köz- 
remunkálásával, megkezdték mű
ködésüket s a prosperálásra meg 
volt a reményük, mert hiszen 
az ipari munkások biztosítási 
kötelezettségét törvény mondotta 
ki, az az ellen vétő munkaadók 
hihágási eljárás alá vonattak és 
megbüntethetök voltak. S az ily 
büntetésektől befolyt bírságpén
zek a kerületi betegsegélyzö 
pénztárak javára estek, — igy 
hát a legszebb jövő elé néztek 
az uj pénztárak.

De hát ez a szép jövő még 
mindig — jövő maradt. Sőt 
most már olyanok a viszonyok 
a beteg,segélyzés terén, hogy 
nem is bizhatnak már a kerü
leti pénztárak a szép jövőben, 
mert elütötte őket ettől a siker
telen múlt és sivár jelen.

Az összes ipari munkások 
biztosítására szervezett kerületi 
betegsegélyzö-pénztárak mellett 
konkurrens betegsegélyzö-pénz- 
tár szervezését is jóváhagyták 
a felsőbb körökben. Engedélyez
ték az ipartestületi betegsegélyzö- 
pénztárakat, melyek az iparos 
tagoknak erkölcsi kötelességként 
rótták a nyakukba a terhet, 
hogy az iparos-segédeket a tes
tületi betegsegélyzö pénztárnál 
biztosítsák. Ezek mellett általá
nos munkás és rokkant beteg
segélyzö-pénztárak, egyesületijei 
legü s egyébb ily fajta pénztá
rak okoztak konkurenciát a 
kerületi betegsegélyzö - pénztá
raknak.

A kerületi betegsegélyzö-pénz
tárak a bizalmi férfi-rendszer 
segélyével a munkások be nem 
jelentését lehető szigorúan el
lenőrizvén, a kihágási bírósá
goknál szorgalmasan jelentget- 
ték fel az oly munkaadókat, 
cselédtartó gazdákat, kik állandó 
alkalmazottaikat betegsegély ese 
téré nem biztosították — náluk. 
S ezeknél a feljelentéseknél száz

esetben ötvennél beigazolták a dékom az alanti sorokban beszámolni 
feljelentettek, hogy igenis bizto- a nyilvánosság előtt, üröm tölti el
sitották munkásaikat, de — má-
sült. Így hát ez az ellenőrzés í jgaz£n nagy volt, kielégítette még a 
csak felében hozott hasznot a legvérmesebb reményeket is és úgy
kerületi betegsegélyzö-pénztárak- 
nak, s ez a felében kiderített 
mulasztás szintén csak felében

lefolyásának szépsége, lelkes volta,
mint a résztvevők sokasága által
minden tekintetben megfelelt azon

, , , , magasztos célnak, melynek szolgála-
végzódött azzal, hogy a mu- j lában ánott
lasztó munkaadók teljességei a c ]̂j melyet a jótékonyság terén
nem tudták mulasztásukat iga •! buzgólkodó, a szegénység szülte nyo-
zolni S igy a kihágási bíróság mór enyhítésén fáradozó lelkek az
megbírságolta őket. ünnepély rendezésével maguk elé

Mode ezért ez is iól esett a ! tüztek ~  mindenki előtt nyilvánvaló 
A0Qe eZeri eZ 1S Jül 3 d volt: az elhagyatott árváknak és az

kerületi betegsegélyzö-pénztárak 
tartalék alapjának. Ha nem csur- 
rant, hát cseppent valami jöve-
delem ez utón is és meg tud- tünknek egyoldalúsága, mások szerint 
ták eddig tartani a reális mér- az alsóbb réte8ek elhanyagolása, az
leget s nem küzdöttek deficittel.

A kihágási bírságpénzek egy
öntetű kezeléséről és hováfor- 
ditásáról az 1904 évi január
1-én életbe lépett uj törvény 
alapján azonban a kerületi be
tegsegélyzö pénztárak elestek a 
bírságpénzek jövedelmétől. Ez 
az uj törvény ugyanis minden-
nemű bírságpénzt felerészben pP®0 az ártatlan kisdedeken és gyá- 
pedig az érdekelt város, vagy 
község pénztára javára rendel 
fordittatni és ezt kategorice ki
jelentvén, nem gondoskodik arról, 
hogy ez alól a betegsegélyzö- 
pénztári kihágási bírságpénzeket 
kivegye S bizony megtörténhe- 

‘ tik, hogy ha ily birság pénzeket 
1904. évben is vettek fel a ke
rületi betegsegélyzö-pénztárak, 

i — azokat rövid utón vissza kell 
fizetniük s költségvetésükbe többé 
várható bevételnek nem vehet
nek be e címen egy fillért sem.

Mindezek után most már a 
betegsegélyzö-pénztárak még in- 
kábbb fognak küzdeni a létért, 
mint eddig s ez a küzdelem 
bukással is végződhetik 

j Mert nem bírják ki a ver- 
[ senyt a sok konkurrens testületi 
betegsegélyzö pénztárakkal

Az »első nőegylet* és a sz. Antal 
kenyere kath. népkonyha* c. egylet 
nek f. hő 12-én a városi erdőben 
rendezett nagy népünnepélyéről szán

szivemet, hogy előre bocsájthatom 
azon kijelentést, hogy ezen ünnepély

elnyomorodott szegényeknek segélyt 
nyújtani.

Némelyek szerint gazdasági éle-

uzsorások szívtelen szipolyozásának 
kiszolgáltatása, pálinkás boltok, le- 
bujok, kocsmák fölszaporitása, — 
melyek mindenikéből mint valami 
miazmás barlangból árad szüntelenül 
a népet bűnre, tétlenségre szoktató 
koldusbotra juttató nyavalya — sze
rény véleményem szerint a nevezett 
okok mindegyikének és még sok 
másnak az összejátszása növelte oly 
ijesztően nagyra azt a nyomort, mely

moltalan tehetetlen öregeken tölti leg
nagyobb fokban rettenetes bosszzuját.

Az okot egyelőre mellőzve, egyedül 
a tényt constatálva, el kell ismernünk, 
ha kegyetlenül szívtelenek lenni nem 
akarunk, hogy igen nagy azok száma, 
kik kizárólag a jósziviiek segélyére 
vannak utalva.

Elismeréssel kell ugyan adóznunk 
némileg az államhatalomnak, hogy 
részéről a legutóbbi időben ezen nép
rétegek megmentésére, a nemzet 
zömét képező, munkát szolgáltató 
családok gyámolitására tétettek né
mely lépések. De ezen intézkedések 
magukban véve tehetetlenek annyi 
évszázad mulasztásainak mocsaraiban 
l'ölszaporodott pusztító kóranyag ki
irtására.

A társadalomnak magának kell ezt 
a tisztitó munkát elvégeznie. A tár
sadalomnak erkölcsi kötelessége a 
pocsvadókok áldozatairól gondos
kodni, a nyomorultakat eltartani, a 
veszélyeseket ártalmatlanokká tenni, 
az ártatlanokat megmentem.

Az „Első Nőegylet111 és a „Szent- 
Antal kenyere kath. népkonyha" ezt 
tűzték ki nemes feladatul. Dicsére
tére legyen mondva a szabadkai 
közönségnek, hogy ezen ünnepély 
alkalmával is hazafias és ember- 
baráti hivatásának magaslatára emel
kedett.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-utcza 5. sí.
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Akiben csak egy kis jobb érzet 
volt, aki tud jóért lelkesedni, a nyo
moron sajnálkozni, sietett ki az 
erdőbe, hogy tőletelhetőleg támo
gassa azon nagylelkű úri nőket, kik 
lemondva a számukra biztosított 
kényelemről, tagokat, pénzt, kenye
ret gyűjtenek azok számára, kik 
hibájukon kívül a legszükségesebbet 
is nélkülözik.

A kiadott sorsjegyeket a szó szo
ros értelmében szétkapkodták,700-nál 
több tárgyat, temérdek Ízletes süte
ményt összehoztak, hogy azt a leg
előkelőbb urhölgyek a legelhagyatot- 
tab szegények érdekében értéke
sítsék.

A fényes eredményt minden szó
nál ékesebben igazolja, hogy a buzgó 
elnöknők mellé még igen sok ne
mesen gondolkozó önfeláldozó lélek
nek kellett sorakoznia a legnemesebb 
vágytól lelkesítve: hogy a nyomor 
enyhítése végett nagyot műveljenek.

Összes bevétel volt 3054 kor. 83 
fill., kiadás 886 kor. 87 fill. Maradt 
a két jót'kony egyletnok nemes 
céljaira 2167 kor. 96 fill.

A szegények hálája azon édes 
tudat, hogy jót tettek és a jóságban 
fölülmulhatlan Isten áldása lészen 
jutalma minden közreműködőnek.

Szabadka társadalmának minden 
rétege iparkodik kifejezést adni a 
legmagyarabb főherceg halála fölött 
érzett mély fájdalmának. A belvá
rosban alig akad már ház, melyről 
fekete zászló ne lengne, hirdetve a 
mélységes gyászt.

Ma este az izraelita templomban 
volt gyászistentisztelet, melyen Sin
ger Bernát dr. főrabbi mondott szi- 
vetmegkapó, könynyeket fakasztó, 
őszinte érzelmekkel teli gyászbeszé
dei József magy. kir. főhercegről.

A szabadkai nőegyletek egyesülve 
küldenek koszorút a megboldogult 
főherceg ravatalára. A széles fehér 
szallag felírása a következő: Fehér 
keresztegylet, Vörös kereszlegylet, 
Első nőegylet, Szeretet nőegylet, 
Dobrotvorna zadruga srpkinja (a 
szerb nők jótékony egylete). Mély
séges honleányi bánattal a szabad
kai hölgyek.

A József főherceg szanatórium 
egyesület szabadkai elnöksége, az 
egyesülettől a következő gyászje
lentést kapta:

Leesett a mi fejünk koronája!
Meghalt egyesületünknek jóságos, 

fenkölt védnöke, József kir. herceg.
A hála, a ragaszkodás, a szeretet

W eitzenfeld
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokrnc ra k tá ra

Telcfonsz.ilm 190. S Z A It  A II KA Kovács-utca 294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30. len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. Vízmentes és 
======-̂ =z=== rostáló ponyvák négyzetm eterenkent 40 krtól. -
K o t Á lá r i lk  ll Hl * *8h'án, kötöfek. rudalh) kötelek stb. a legolcsóbb 
--------------------?— ------- 12 árban, csakis I. kenderből legjobb mihösegben.

FUggő Agy (liengenintte) 3 korona — IIalászliáló, tornaszerek a legolcsóbb árban  
------- —  Lót akaró hálok 10 koronától kezdve. Lópokrócok gyár i rak tára . —
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érzésén kiviil egy embermentő cél
nak közössége kötötte egyesületül) 
két a nemzetnek fenséges, nagy ha
lottjához.

Nagy nevéről ékes egyesületünknek 
erőt és sikert jelentett a Fenségnek 
még a legutóbbi időkig is tapasztalt 
érdeklődése, szeretető és bőséges 
gyámolitása.

Nevének varázsos népszerűsége 
gyűjtötte egybe a mi egyesületünknél 
az emberszeretetnek seregét.

Egyesületünknek o fájó percében 
fogadalmat teszünk: hogy Fenséges 
védőnk emlékét a szegénysorsu tü
dőbetegek megmentésére való intéz
ményes alkotásokkal örökítjük meg. 
Ápolni fogjuk nevének varázsos kul
tuszát és emberbaráti intézmények
kel állítunk neki örök. szivünben 
pedig sírig tartó emléket!

Legyen áldott Fenséges védőnk 
emléke!

A József kir. herceg szanatórium 
egyesület.

A szanatórium egyesület helyi el
nöksége táviratilag is kifejezte rész
vétét, amelyre, ma a következő kö- 
szönötávirat érkezett Birkása Adri
enne urnőhőz, mint az egyesület 
alelnökéhez

Birkássné Szuchich Adrienne 
őnagysága

Szabadka.
Fogadják kimondhatatlan fáj

dalmamban jól eső részvétükért 
legforróbb köszönetéin.

József Ágost főherceg.

Z o m b o r  k e g y e le te .
Zomborban a tegnapi városi köz

gyűlés a gyász jeléül érdemleges tár
gyalását elhalasztotta József királyi 
herceg temetése utáni időre. Elhatá
rozta továb bá, hogy az elhunyt ki
rályi herceg emlékét jegyzőkönyvileg 
megörökíti, a gyászoló családhoz 
részvéttáviratot intéz, a temetésen 
küldöttségileg képviselteti magát és 
átiratot intéz az összes törvényható- 
págokhoz József királyi herceg Buda- 
sesten felállítandó szobrának ügyé
ben megindítandó mozgalom iránt.

A p a r la m e n t  a te m e té sen .
Masszák Aladár kormánytanácsos 

a király parancsára elment a parla
mentbe, hogy a két Ház elnökét és 
ezek utján a két Házat is meghívja 
József főherceg temetésére és az 
ezzel járó gyászszertartásokra.

Az ö n á lló  m a g y a r  v á m ta r ifa .
A képviselőház közgazdasági bizott
sága ma délelőtt Apponyi Albert gróf 
elnöklésével ülést tartott, melyben 
megkezdte Kossuth Ferenc a kép
viselőház által elfogadott inditványá 
nak tárgyalását, mely szerint az 
1903-ik évben benyújtott közös vám
tarifa önálló magyar vámtarifává 
átalakittassék. Apponyi elnök a bi
zottsági tagok szívélyes üdvözlésével 
az ülést megnyitja és hőn óhajtja, 
hogy a bizottságnak alkalma legyen 
nagyfontosságu feladatát érdemileg 
is elvégezhetni. Ezután átadta a szót 
az indítványt tevő Kossuth Ferenc
nek, aki a bizottság által követendő 
útirányra és módozatokra nézve adta 
elő véleményét. Ezután megindult a 
vita, mely több napon át fog tar
tani

A helyzet.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, jun. 15.
A hivatalos lap mai számának 

élén sem jelentek meg a várva várt 
királyi kéziratok Fődig a politikusok 
már kíváncsian várják azokat. Ma 
még nem tudni teljes pozitivitással, 
hogy mikor kerül a nyilvánosság elé 
az uj kormány kinevezése s igy Justh 
Gyula se tudta megállapítani az uj 
kormány bemutatkozásának napját. 
De ki is jelentette e sorok írója előtt, 
hogy a képviselőházat nem is hívja 
össze mindaddig, amig erre Fejérváry 
báró őt hivatalosan fel nem kéri. A 
hivatalos lap közléseit ő nem köteles 
irányadó tudomásul venni.

Fejérváry Géza báró ma délben 
Bécsből Budapestre érkezett s mint 
értesülünk — még a mai nap folya
mán érintkezésbe lép Justh Gyulával.

Tisza Islván gróf ma sem utazott 
Bécsbe és nem is Jtörténtek dispozi- 
ciók az elutazása iránt, llyeténképen 
valószimüvé válik az a híradás, mely 
szerint a lelépő kormány elbúcsúz
tatása és az uj kormány eskütétele 
nem Bécsben, hanem a Budai vár
ban fog lefolyni. A prognózis szerint 
ez vasárnap, de legkésőbb hétfőn d. 
e. történik és három nappal később, 
tehát szerdán, de legkésőbb csütör
tökön lesz a Házban való bemutat
kozás.

A szabadelvüpárt kedden este ér
tekezletet tart, hogy megszabja ma
gatartását az elkövetkezendőkkel 
szemben. Az értekezletet megelőzi 
az intéző bizottság ülése, amely meg
szövegezi tulajdonképen az elfoga
dandó határozati javaslatot. A ko
alíciós sajtóban olyan hírek merül
tek fel, hogy a szabadelvüpárt fel
bomlik Ebből egy szó sem igaz. A 
szabadelvüpárt még ma is egysé
gesen kitart politikája mellett és a 
keddi határozat is egyhangú lesz.

Megcáfolják azt a hirt, mintha 
Károlyi György gróf a király személye 
körüli miziszternek volna kiszemelve.

A baloldalon nagy antipátiával fo
gadják a Fejérváry kormány kine
vezését. Alkotmány sértést látnak 
már a megjelenésében is és hogy 
kezeit legalább felfelé és a külföld 
felé megkössék, már a bemutatkozás 
napján bizalmatlanságot szavaznak 
neki. Ennek a módját a vezérlő bi
zottság hétfőn este 6 órakor tar
tandó ülésén állapítja meg. A ve
zérlőbizottság megállapodását az 
egyes pártok elé terjesztik s azután 
a szövetkezeit ellenzék plénuma elé.

Kossuth Ferenc már a mai nap 
folyamán intézkedett, hogy hétfőtől 
kezdve az összes baloldali képvise
lők Budapesten tartózkodjanak. Ő 
maga Apponyi Albert gróf és még 
több baloldali képviselő társaságá
ban ma délután Nagybecskerekre 
utazott, ahol holnap lesz a függet
lenségi párt szervezkedő gyűlése. 
Innen az egész társaság Temesvárra 
utazik, ahol vasárnap délután szer
vezik meg a délvidéki függetlenségi 
pártot. Hétfőn Budapestre érkeznek

H Í R E K
TÁ JÉK O ZTA TÓ

Szabadkai közkönyvtár rs inuz.-u n. N )ih*  
jzordán »r szonibnou délután B-tól 5 ig 
Vasárnap dHelóit ’) löl 1 2-isí.

.lunliis 11). A szabadkai (UlegyeiUlet 
I knzyyíii H a városi zene 'ében.

Julii us 19. A Bácska athletikai klub 
rendkívüli ktfzflryiilépe.

Juulus 22. A magyar a sd a lia ltá r ia iig  
majáiba.

J u l i i u *  25. A szabadkai műkedvelő ifjúság 
táncmulatsága a Göncöl-féle házbau.

Jun tus 25. Az általános ipart atiilot köz- 
'zyillésH a Hungária nagyiéi lilében.

J u liu s  16. Országos athletikai vitdal Pa 
Meson.

J u liu s 2. A cipész és esizmadia munka 
sok szabadkai csopo tiának tanévig din* a 
Hungáriában.

J u liu s  16. A magyarországi szabóinun- 
ká'ok és munkásnök szakegyesülete sza
bii k ’i csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Országos vásár. Junius hó 18 kán Kulán.

— A Jó z se f  k ir . h e rc e g  Szann- 
tó r im n  g y a rap o d ása . Bégen muta
tott társadalmunk olyan érdeklődést 
emberbaráti mozgalmak iránt, mint 
most, a mikor arról van szó, hogy 
a népsorvasztó betegséget, a tüdő
vésznek borzalmas pusztítását eny
hítsük. Városunk több lelkes hölgye 
tette magáévá az ügyet s úgy érte
sülünk, hogy az egyesületbe már eddig 
is több tag belépett. Tudvalevőleg az 
alapszabályok akként intézkednek, 
hogy a hol legalább tíz tag jelentke
zik, ott a bizottságot megalakítják. 
Ez a 1Ü szám nem azt jelenti, hogy vá
rosunkban és megyénk nagyobb köz
ségeiben csak tiz tag iratkoznék be, 
ellenkezőleg azt hisszük, hogy e cél 
érdekében találkozik mindenki, a 
kiknek érző szivet adott a jó Isten. 
Minél többen leszünk együtt, annál 
többet teszünk a népsorvasztő beteg
ség ellen.

— F ő isp án u n k  ad o m án y a . Be-
zerédy István főispán a bajai plé
bánia céljaira 100 koronát adomá
nyozott..

— A g azd ak ö r k irá n d u lá s a . A
gazdakör tagjai tanulmányi kirán
dulást tesznek. A kirándulás helye 
Tovarisova, ahol Hermann nagybir
tokosnak gyönyörűen berendezett 
mintagazdaságát fogják megtekin
teni. Amint értesülünk a kirándu
lásban leendő részvételre eddig 25 
gazdaköri tag jelentkezett, de való
színű, hogy a kirándulásban sokkal 
többen fognak részt venni.

— • É g i h á b o rú . Délután 4 óra 
felé sürü fekete felhők tornyosultak 
városunk fölött. Nehány perccel négy 
óra előtt villámlás és menydörgés 
között megnyíltak az ég csatornái és 
sürü zápor omlott le a városra. Vil
lám villámot, égdörgés égdörgést 
követett szakadatlan egymásutánban. 
Négy órakor egy villám hasította 
végig a légkört és csapott le a főtéren 
végig vonulő villamos vezetékben. A 
A fényt irtózatos dörrenés követte 
nyomban, mintha közvetlen köz Jben 
száz ágyút sütöttek volna el egyszerre. 
A Batthyány utca egyik házában a 
szobaleány az ijedtségtől eszméletle
nül rogyott össze és csak 20 perc múl
tán bírták eszméletre kelteni. A főtéri 
és Batthyány utcai üzletek villamve- 
zetékein méternyi nagyságú vallam- 
szikrák ugrottak ki hatalmas durra
nástól kisérve. Az égi háború három
negyed öt felé szűnt csak meg.

— Ilitta n v iz sg á k . A beltéri köz
ségi elemi iskolákban ma kezdődtek 
meg az évzáró vizsgák. Ma az összes 
iskolákban a r. kath. bittanvizsgák 
voltak, holnap pedig az általános 
vizsgákat tartják meg, Az ünnepélyes 
záróvizsgák f. hó 21-dikén lesznek.

Á ta la k ítá s  a k ir . tö rv é n y 
szék en . A jővő hét folyamán hozzá

ÍTi’

fognak a kir. törvényszék büntető 
főtárgyalási termének átalakításához 
mely különösen az esküdtszéki tárgya
lások alkalmával szűknek bizonyult. 
A termet az udvar felé nagyobbit- 
ják meg s uj berendezéssel látják el. 
Jó volna, ha törvényszékünk érdem- 
duselnüke ezúttal az újságírók el
különített helyről is gondoskodnék.

— T e ltsc h  E d e  K o ssu th  szo b ra .
Kecskemét városa ércszobrot állít 
Kossuthnak, aki ott 48-ban oly ra
gyogó szónoklatot tartott, hogy a 
vásárra összesereglett nép megindu
lásában a ruháját csókolta. A szob
rot Teltsch Ede, városunk kiváló 
szülötte, mintázta, aki teljesen el
készült már vele, s csak az utolsó 
simítások vannak hátra. A művész 
Kossuthot fiatal korában ábrázolja, 
teljesen élethűen, amint a néphez 
szónokol. A föalak hatalmas magas 
kőtalapzatra kerül, melynek aljában 
elül egy erőteljes, izmos fiatal férfi 
fog állni, aki a szabadságharcot 
szimbolizálja. A leleplezési ünnep az 
őszszel lesz.

— S zab ad k a i c ip észek  P écso tt.
A Pécsett megtartandó cipész kong- 
ressuson, mint a helybeli cipészek 
kiküldöttei a következők vesznek 
részt: Preszburger Márkus, Nagy 
Ferenc és Kókay Antal, A kikül
döttek ki is állítanak ugyancsak a 
kongressus alkalmából rendezendő 
cipósz szakkiállításon. Kívülük részt- 
vesznek még a kiállításon Tóth 
Lajos és Gombás Imre szabadkai 
cipészek.

— F e d á k  S á ri fé r jh e z  m egy .
Budapesti színházi körökben elter
jedt hírek szerint Dogenfeld Imre 
gróf legközelebb elhagyja a Schwart- 
zer-féle szanatóriumot, még e hét 
folyamán föl fog oldatni a gondnok
ság alól s nőül veszi Fedák Sárit, 
a Király színház ünnepelt művésznőjét.

— P é u z tá rv iz s g á la t .  A helybeli 
betegsególyző pénztárnál ma Szalay 
Mátyás főkapitány a városi számve
vőség kiküldötteivel pénztárvizsgála- 
tott kezdett. A vizsgálat eddig 
mindent teljesen rendben talált.

— Az á l la ts o rs já té k  n y e r te s  
szám ai. A hétfői népünnepély al
kalmából a következő nyerő számok 
huzattak ki: 1621 tehén, 5919 borjú. 
Malacot nyertek: 5653, 960, 2653, 
2990. Bárányt nyertek: 1019, 192, 
2258, 41. Libát nyertek: 3589, 4179, 
3779, 1310.

— A b ö rze  á ld o za ta . Siácski Nécó 
adai földbirtokos nagyobb börze vesz
teségek miatt, melyek a tönk szélére 
juttaták, felakasztotta magát.

— A b ik a  á ld o z a ta . A verusicsi 
tanyákon ma reggel egy fiatal fel
bőszült bika halálosan végződhető 
szerencsétlenséget idézett elő. Gsóvics 
János verusicsi földmives a bősz 
állat áldozata, akit, miközben a bika 
körül foglalatoskodott, egyik szarvá
val hasba öklelte úgy, hogy a belek 
is súlyosan megsérültek. Az élet
veszélyesen sérült embert a kórház
ban ápolják.

— B alese t v a r ju v a d á sz a to n .
Bozsó Mátyás átokházai napszámos 
e hó 11-ón varjukra vadászott, mi
közben a hozzá közel álló Dér Vincét, 
aki a vadászatnál mint szemlélő vett 
részt, a térdén vóletlenségből meg
lőtte. A sérült embert a kórházba 
szállították, Bozsó ellen pedig a bün
tető eljárást megindították.

í t e f l í Vizsgái a j á u d V  a legnagyobb Választóban, bolti áron alul 20 ° /oó a t  olcsóbban Kapható
Vi Zsiefó. Síndo?
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— H alá lo s  esés. Tem erini leve
lezőnk írja: Csernák István temerini 
napszámos f. hó 9-én pénteken este 
kiköszörült kaszájával hazafelé igye
kezett. Útközben kezdett esni az 
eső, s az ut síkossá válván Csernák 
megcsúszott, s valószínűleg nyelet- 
len kaszáját támasztékául előre ve
tette, de az elesést meg nem aka- 
lyozta, s oly szerencsétlenül esett 
hogy a felfelé álló kasza hegye bal
oldalán a szív alatt mellébe hatolt, s 
a szószoros értelmében fölnyársolta őt. 
Annyi ereje azonban volt, hogy a 
testén keresztülhatolt kaszát önmaga 
kirántotta, s még néhány házzal 
tovább is jutott, úgy hogy saját la
kására érhetett. Feleségének még 
annyit mondott: »agyon szúrt a 
kasza.* Erre összeroskadt, s legott 
meghalt.

Néhány szó a gyermekne-
velősről.

Irta : Sátorné Etelka tanítónő.

IV.
Ha már a külső csinre és tiszta

ságra nem ad semmit, legalább az 
egészség követelményének megfelelő- 
leg a száját öblittesse ki és a fogait 
mosassa meg gyermekeivel, hogy az 
ételmaradék ne rakodjék le a fo
gakra és vegybomlása alkalmával 
savak ne képződhessenek, a mely a 
fog zománcát megtámadják. Erre 
minden gondos anyának rá kell szok
tatni kicsinyeit, — hacsak nem akarja 
gyermekeit örökön fogorvoshoz hor
dani, avagy foghíjasoknak látni, — 
kik később, midőn a szokás termé
szetté vált, maguk is megteszik azt 
minden nógatás nélkül. Óvni kell a 
gyermeket a sok édes és fűszeres 
csemegéktől, a nagyon zsíros ételek 
tői, valamint az éretlen gyümölcstől, 
thea és szeszes italoktól.

A levegő és táplálék mellett fon
tos szerepet játszik a ruházat, me
lyet az időjáráshoz kell viszonyítani. 
Télen gyapjú, tehát meleg, —• nyá
ron hűsítő vagyis vászonruhát adjon 
az anya gyermekeire. Minden alka
lommal bő és kényemes legyen az 
öltözék, hogy mozgásban ne gátolja 
és növekedését ne akadáláozz i a 
gyermeknek. Hátát, mellét és gyomra 
táját melegen tartani; fejét, nyakát 
hidegen szoktatni. Télen, ha a szo
bából kimegy a gyermek, az anya 
kendőt vagy kabátot adjon rá, ne
hogy meghűljön. Nyáron fejét óvni 
a napszurástól, — árnyas helyen 
játszani — és lehetőleg mezítláb 
járatni. A legtöbb anya felöltözteti 
kicsinyét kényes szinü, drága ruhába 
s igy természetesen nem engedi, hogy 
benne játszók, hanem egyenesen áll 
jón v. üljön, mint a kirakat bábuja. 
Mérhetlen kárt okoz ezáltal gyermeke 
szervezetének fejlődésénél és leírnád- 
kozhatatlan bűnt követ el, midőn 
hiúságának feláldozza gyermeke egész

ségét, megvonván tőle a nagyon 
szükséges mozgásos játékot, mely 
nélkül árnyékba nőtt palántát nevel 
belőle, szánalmat gerjesztő viaszfehér, 
színtelen arcával élénk elentétekónt 
a kellemes benyomást kellő piros
pozsgás és napbarnított arcú azon 
gyermekekkel, kiket neveléshez értő 
édes anyjuk egyszerű és olcsó ru
hába öltöztet csakis azért, hogy az 
udvaron játék céljából hordatott ho
mokrakásban hempergőzhessenek, s 
a felállított hintán, nyújtón és póz
nán tornászhassanak.

Azonban a nevelésnél oly fontos 
tisztaságot azért fenn kell l rtani s 
őket annak szeretetére és cselekede
tére megszoktatni. Ha bejönnek a 
játékból, addig ételhez nem engedni 
ülni, mig kezíiket meg nem mossák. 
A gyermekeknek mindennap első 
kötelessége legyen a mosdás és fé- 
sülküdés. Hogy ez vérükké válhasson, 
szükséges, miszerint a gyermek a 
példát anyjától lássa, ki a mellett, 
hogy lakását tisztán tartja, ő maga 
is a „tiszta“ benyomását keltse. Né
mely anya divatos alakú ruhába öl
tözteti gyermekét, de e ruha a kabát 
mellén éves étlapja a házban elfo
gyott étkeknek, ujjai meg a zseb
kendő hiányt juttatják a néző eszébe. 
De azért nem jut ideje a ruhát ki
tisztítani vagy kitisztittatni, mert 
igen elfoglalja a tortakészités. Für
desse sűrűn kicsinyeit, kik igy meg
szokván a vizet, nem sírva, de öröm
mel ugranának a fürdőkádba, később 
felügyelet alatt a szabadban is fü
rödhetnek. Adjon gyermekeinek zseb
kendőt s szoktassa rá, hogy maga a 
kicsi is megtörölje az orrát. Nincs 
undorítóbb látvány, mint az e tekin
tetben elhagyagolt gyermek! Tanítsa 
gyermekeit, hogy otthon irás alkal
mával be ne mocskolják ruhájukat, 
irkájukat vagy az asztalabroszt stb. 
Ne engedjen nekik firkálni falra, 
ajtóra és bútorra. Gondos anya gyer
mekei szembetünőleg kiválnak a 
gondatlanoké közül; ezt mi szaka
vatott nevelők mindjárt észrevesszük, 
mihelyt felhozzák a gyermeket az 
iskolába.

(Folytatjuk).

Kivándorlók szerencsétlen-
sége.

Megrendítő szerencsétlenség tör
tént a nyitramegyei Zelle község 
határában. Grosz Simon nevű oda
való kereskedő gyermekeinek ven
dégei érkeztek a szomszédos Kele- 
csényből. Dancinger Márton kelecsényi 
kereskedő gyermekei: a 16 éves 
Róza, a 17 éves Sándor és a 17 
éves Fülöp voltak ezek. Rajtuk kívül 
pedig egy Stern Hugó nevű IS éves 
felsőkereskedelmi iskolai tanuló ment 
át Grószékhoz.

A fiatal vendégek a délelőttöt, 
Grószék lakásán töltötték, délután { 
azonban kirándulást tettek a Vágra, i

ahol egy csónakba ülve előbb csóna
káztak, majd pedig áteveztek a Vág 
túlsó partjára, ahol kikötöttek. Vidám 
jókedvvel töltötték a détutánt, mi
közben észre sem vették, hogy sötét 
felhők közelednek. Csak mikor már 
a vihar szelét érezték, pakoltak össze 
és ültek a csónakba, hogy vissza 
evezzenek a túlsó partra.

Alig bocsátották el a csónakot, a 
vihar teljes erővel kitört s amire a 
folyó közepére értek, a gyenge jár
müvet, amelyben négy fiú és három 
leány ült, a vihar felforditotta. A 
szerencsétlenség pillanatában ért a 
folyó partjára Grosz Simon keres
kedő kocsisa, akit gazdája a vihar 
közeledése miatt kocsival küldött a 
gyermekekért.

Fodor Pál kocsis, amint a fel
borult csónakot meglátta, a hullá
mokba ugrott és úszva elérte a csó
nakot, melynek széleihez akkor már 
görcsösen kapaszkodott Grosz Betti, 
Grosz Vilmos és Stern Hugó. Az 
erős kocsisnak sikerült a csónakot a 
sekélyebb részre huzni, ahol vissza
fordította s a gyermekek életét meg
mentette. Eközben felbukkant még 
a viz színére Dancinger Róza, akit 
a kocsis hajánál fogva elkapott. Ezt 
a leány partra vitték, hol nagynehe- 
zen még sikerült ugyanis életre hozni.

A szerencsétlenségnek a kis Dan
cinger Fülöp, Grosz Adél, Dancinger 
Sándor, akik a viz alá merültek, 
estek áldozatul. Holttestüket csak 
másnap lehetett megtalálni, amikor 
a viz fölvetette őket.

T Á V IR A T O K
A lex is  nagyherceg lem o n 

dása,
P é te rv á r ,  junius 16. A cárnak 

a tengerészeti osztályhoz intézett 
napiparancsa szerint Alexis Alexand- 
rovics nagyhercog a maga kérésére 
felmentetett haditengerészeti főpa
rancsnoki és tengerészeti főnöki 
működésétől. A nagyherceg megtartja 
főtengernagyi és vezérhadsegédi és 
egyéb állásait és méltóságait.

P é te rv á r ,  jun. 16. (Pétervári Távi
rati Ügynökség.) A cár Alexis Alexand- 
rovics nagyhercegnek a hajóhad ve
zetéséről való lemondása alkalmával 
kéziratban mondott köszönetét azo
kért az érdemeiért, amelyeket a 
nagyherceg 24 év alatt szerzett Orosz
ország tengeri haderőinek kifejlesz
tése körül.

Az osztrák képviselőház  
ülése.

Be ícs, jun. 16. Wolf kívánságára 
szó szerint olvassák a beérkezetteket. 
Majd a honvédelmi miniszter inter
pellációra felel. Vetter elnök meg
emlékezik az elhunyt Singer brünni 
kereskedelmi kamarai képviselőről. 
Szavait állva hallgatják végig. A ház 
ezután folytatja a kongrua-javaslat

első olvasását. A javaslat mellett 
elsőnek Zitnik vezérszónok beszól. 
A német pártok megegyeztek abban, 
hogy a kvóta-küldöttségben addig 
érdemlegesen nem tárgyalnak, a mig 
a magyar kvótaküldöttséget meg 
nem választják. Egyidejűleg sajnála
tukat fejezték ki azon, hogy a kvóta- 
küldöttség megválasztását napirendre 
tűzték, mielőtt még a pártvezéreknek 
alkalmuk lett volna ez ügyben nyi
latkozni.

A bolgár fe lkelés
K o n s ta n tin á p o ly , junius 16. Teg

napelőtt Petravicánál, 11 kilóméter
nyire Egripalánkától nyugatra, az 
iiszkübi vilajetben körülbelül 60 tagú 
bolgár banda egészen megsemmisült. 
A csapatok vesztesége 11 halott, 
köztük két tiszt és 11 megsebesült.

Vas sztrá jk .
B u d ap est, junuis 16. A vas- 

és fémmunkások a gyárosok között 
folytatott tárgyalások nem vezet
tek eredményre és igy fa munkások 
tovább folytatják a sztrájkot és el 
vannak tökélve a legkíméletlenebb 
harcra. A sztrájkoló munkások ma 
délután 3 órakor a Vázsonyi-kert- 
ben gyűlést tartottak, amelyen a 
további harc módjáról határozatot 
hoztak. A Machlup-féle bőrgyárban, 
úgyszintén az óbudai hajógyárban 
az asztalos és ácsmunkások sztrájkja 
változatlanul tovább tart.

SZÍNHÁZ.
S z ín tá r s u la tu n k ró l .  Pesti társu

lata Makón most drámai előadáso
kat produkál egymásután. Senki se 
higyje azonban, hogy ez a direkció 
uj irányát jelenti, oh nem. csakhogy 
a katona zenét a parancsnokság be
tiltotta mindaddig, mig az elhunyt 
főparancsnok a ravatalon fekszik. 
Szerdán még nem ért oda a felsőbb 
meghagyás s igy az „Udvari Ka- 
land“ bemutató előadása még sem 
szenvedett további halasztást. Hogy 
milyen sikere volt a szabadkai szerző 
müvének, élénken illusztrálja a .Sze
gedi Friss Újság* mai referádája, 
mely a következő:

„tegnap este valóságos ünnepe 
volt a színháznak. A közönség is 
érezte, hogy irodalmi jelentősége 
van az előadásnak s az .Udvari 
kaland* jelenlevő szerzőit, a márki 
szerepét játszó Rátkai Sándor szö
vegírót s György Mór zeneszerzőt 
meleg ovácókban részesítette s ha
talmas babérkoszorúval tisztelte meg. 
Az összes női szereplőknek is kiju
tott a virágból bőven. Ami a dara
bot illeti, az minden tekintetben fé
nyesen bevált. Vidám, érdekes mese, 
kacagtató helyzetek, ötletes párbeszé
dek, csengő, poétikus versek, kíván
hatunk e többet egy operettétől ? A

11a m ár minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Esseiiczia-Fluid =
m k  » K A T O N A -fé le “ „K . A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATONA- féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------- mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
K , Budapesten: Török József gyógyszertára; 
fcapnató Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Gser- 
■ovits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguislas Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára 111. kör Zimonyi ut.
|P 6 ~  M egvizsgálva és v é lem én y ezv e  1

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid = —
csak „K A T Ó N  A -fé le “ „K . A .“ védjegygyei!
Páratlan nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgőroaót. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál s tb .-n ó l.-------------- -

HXflt M egvizsgálva és v é lem én y  e z re  1 " M
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zene sok helyen még többet nyúj
tott, mert csaknem az operazene 
magaslatára emelkedett. Különösen 
nagy hatást tett néhány duett, a 
bordM és a látványos fölvonulásokat 
kisérő, erős katonai motívumokká 1 
színezett karénekek. A szereplők 
mind remekeltek. Lónyai, Solti az

REfífiNY CSAK NŐK.
A  feke te  b o ríté k •l

Németből: KürinSv/.y Ernő. 15.

— így! Most már rendben va- 
ismert énekesnők mellett kellemesen gyünk, szólt egy félóra múlva —
tűnt föl Püspöky Rózsika, kinek na jiejt akj ma este látja, nem egy ha
lunk ez volt első jelentékeny szerepe. mar felejti el!
A díszletek és toilettek is fényesek 
voltak."

Csütörtökön Tompa Kálmán ju
talomjátékául Rómeó és Julia ment. 
A két főszereplő Garay Ilona (Julia) 
és Tompa (Rómeó) játéka az elő
adást valóban klasszikus nívóra 
emelte. Garay Júliája bármily elő 
kelő színpadnak díszére válnék, oly 
bensőségteljes és kifejező alakításá
nak minden mozzanata. A nagy ma
gánjelenése után orkánszerüen zú
dult fel a taps és a hideg makói 
közönség hatszor szólította a lámpák 
elé. Tompa művész egyénisége iránti 
elismerését is méltóképen rótta le a 
telt ház közönsége. Arany levelű 
koszorút nyújtottak föl a színrelépé
sekor és ez egész előadás folyamán 
zajosan ünnepelték.

Irén még egy utolsó pillantást ve
tett a tükörbe s gyönge pir szökött 
árcára. ’Aztán kissé türelmetlenül 
szólt oda:

— Ugyan hol késik a papa ? Már 
itt az indulás ideje!

— T íz perc múlva nyolc óra.
— Nem! Ö mindig megvárakoztat 

az utolsó percig
— Ejnye lánykám, hát itt vagyok! 

— kiáltá Guillemot ur, ki épen 
megjelent az ajtóban, a kocsi vár 
én is várlak, de te csak nem jösz 1

Irén megcsókolta apja homlokát.
— Szép vagyok papa ?

Pompás! Fölséges! Egy her-

T Ö R V É N Y K E Z É S .
E sk ftd tszéb i tá rg y a lá so k . A sza

badkai kir. törvényszék mint esküdt- 
biróság előtt a mostani ciklusban 
még a következő bűnügyek kerülnek 
tárgyalásra: junius 23-án (péntek) 
d. e. 9 órakor Pénzes István (fog- 
lyos ügy) szándékos emberölés; 
junius hó 20-án (hétfő) d. e. H óra
kor Dudás Emil szándékos ember
ölés kísérlet.

F e g y h á z ra  Í té l t  v ir tu sk o d ó k . A
szegedi törvényszék tegnap szigorú 
büntetéssel sújtott két tanyai testvért, 
akik ittasságukban, virtuskodásból 
nekimentek egy másik virtuskodónak 
s azt addig verték, mig meg nem 
halt. A Szabadkán tárgyalt bűnesetek 
nyolctized részben ilyenek. A szigorú 
büntetés az ilyeseknél azért kívána
tos, mert a duhaj legények egyenesen 
lesik, várják a borozó mulatságok 
alkalmát, hogy régi boszujokat ki- 
töltsék, vagy hogy puszta hencegés
ből megmutassák, ki a legény a

cegnő nem lehet ragyogóbb !
— Akkor hát menjünk!
— Világíts Salome! — parancsolta 

Guillemot.
Pár perccel utóbb a kocsiban ül

tek s robogtak a színház felé.
Salome egy darabig követte őket 

tekintetével s ahogy a lépcsőn föl 
szobája felé tartott, egy férfi jött 
vele. szembe, akit eddig észre nem 
vett s aki hirtelen elfujta gyertya 
ját. Mikor aztán kezét is megragadta 
ijedten sikoltott fel.

— Ej! ej! — szólt halkan a férfi, 
hát nem ismerjük már meg a jó 
barátot!

— Maga az, Spavento ur ? — 
kérdezte Salome, mikor visszanyerte 
nyugalmát.

— Persze én angyalom!
— S mióta van újra itt ?
— Tegnap este óta, — s bár 

maga olyan kényes is, lássa első 
látogatásom mégis ide szól.

— Jó, jó! Es mii kíván most 
tőlem ?

— Furcsa! Hát nem hisz szerel
memnek ?

— Na, na! Már hónapok óla vá
rom, hogy ígéretét beváltsa.

, ... Tr . , , .. Íme! Most váltom be, hisz épencsárdában. Ha mulatságon történik azért jöu azzal kjs d().
unna Ír Ao o nmnnrnnlol rioilz . . . .  . ' . - .. "a verekedés s emberhalál esik mi- bozhój ár -gyémánt fülbevalót hu. 

atta, kész a jó kifogas, hogy boros 7()fl 
fejjel, önkívületben követte el a bűnt
a tettes. A szegedi törvényszék Hor-

zott elő.
— Ez a magáé édesem. De ha

válh Jakab és János testvéreket ujra s®gllségemre lesz, holnap egy 
egyenkint 5 - 5  évi fegyházra Ítélte' ugyan,lyen ^/Pereccel lepem meg. 
halált okozó súlyos testisértésért, . Holnap ? — kérdezte Salome 
mert névrokonukat, Horváth Jánost 'deges örömmel, — mily időtájban?
1904. október 5-én egy szüreti bálon 
leütötték. A védők semmiségi panaszt 
terjesztettek be.

S z ö llö
— Ejfél körül, — szólt Spavento, 

igen fontos mondani valóm van.
Ezzel eltűnt.

(Folyt, köv.)

KIS HIRDETÉSEK.
M inién  sró 3  f i l l é r  V astag bellikből 
f L l ’ é r  L egkisebb h ird etés 3 0  f i l l e r

K. J. II. Ismerve Szabadka várost nem 
akarom, hogy esetleg kölcsö

nösen valami kellemetlenségünk legyen, 
azért kétem Nagyságos asszonyomat eset
leg n ás találkozó helyett met jelölni Bol
dogságra vágyó

B f  Birtokában vagyok b. levelének.
• F • Órákig elmélkedtem n — bogy ez 

— vagy amaz — végre is Öné lett a győ
zelem, s csak Önön múlik, hogy törekvé
sét teljes siker koron zza. Kedves thémárn 
egyébiránt, a szerves élet fejlődése.

| A lló r /h á l va^  ®u íuszerkereske- 
tlv  IIíl/jU vl désbe tanoncul felvétetik. 
Cim a kiadóban.

Jobb csilládnál S b S b S
állást keres a házvezetés minden ágában 
jártas középkori! nő. Megkeresések e lap 
kiadóhivatalába intézendők

Vesz hasznán tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymiiasiiimmai. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár i Nikotin 
men es egyptomi papir 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai1 
felszerelések bámulatos olc ók Kölcsön 
könyviár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Német levelezőnk f' ‘'"telik 851
sitást a kiadóhivatal nynjt.

vebb felvilágo-

leendők-

Tiszta is  jé
csotnagoldpapir

lapunk nyomdájában
Ki’ónRént is  Kaphatd.

Kiadó
pincehelyiség.

A Kossuth L ajos-utcá
ban nagy pince kiadó.

Tudakozódni lehet a tulajdonosnál,

ifj Vojnich Sándornál,
=  P a l i c s o n . -----

Llnlmenf. Capsid comp.,
Rlchter-fóle Horgony-Pain-Expeller.
Ezen e l i s m e r t  k i t ű n ő  es 

fájdalomcsillapító bedörzsölésül 
hasznait háziszer bevá
sárlásánál, — a mely 
minden gyógyszertárban 
kapható, — mindig figye
lemmel legyünk a „Hor
gony" védjegyre.

Könyvelésben és irodai ,,„„.„1.,.
mint a gépírásban is jártas leány irodai 
alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.

Palicson
2 villa lakás

a földmives iskola közelében 
levő fenyvesben

b ú t o r o z v a
v a g y  a n é lk ü l

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a kiadó-

M i n d e n
üzlet em ber

szerencsés
ha az üzletének reklámot eslnál és 
azokat Kintiek és Hamburger vil- 
lanyerőre berendezett kőnyvnytni- 
---------- dijában készítteti.-----------

1 5  k a p á n  fe lü l
megvételre kerestetik.
Cim a kiadóhivatalban.

felelő* HzerkOMztö:

D L G O V I C H  I M R E .  
Laptnlitjdonosok : A Z  A L A P I  T 6  K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám : 62.

« II ■■tmiHMnBilil I i ín i i— 1

hivatal.

- i r t ó  s z e r e k :

u .  m .:

Érzékeny lemezek,
Papírok,

Csinos kartonok.
T e'jes felszerelések,

Vegyszerek, 
Álványos és

Kézi kamrák

nagy választékban.

Chrysantol, kipróbált, biztos, kellemes illatú moly-por. 1 kő. 6 
k o ro n a , dobozokban 50 fill., 1 kor. és 1.50 fillér.

cttzöe crime
a legfinomabb arcpomárfé!

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. — Fehér és rózsaszínben 
1 tégely á ra  1 ko r. 20 f illé r

Jüphtalin, I-ső rendű, a legolcsóbb napi árban. 

$VÜ- «5 ruszin-bogár, valamint poloska
? ’ra»oin,

valamint 
50 fillér és korona.

-irtó szerek 
dobozokban

a legújabb poloska irtó szer; szagtalan, I üveg 1 kor.

e  Keleti tnosdoV’z W t i c h s m a i i n  é s  V e l n e r
Legfinomabb púderek fehér créme 
és rózsa színben o o o o o o o o

Finom toilette mosdóviz,hasz
nálati utasítással 1 üveg 3 K ezelőtt Z a lán  B éla

Raktár: M ILASSlN IL L É S  g y ó g y sz e r tá ra  SZABADKÁN.

• » . ' -• ~
drogua üzletében Szabadkán. K r  s i ' h lile , a

Nyom atott a  Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában




