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

negyed évre 3 kor.
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MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája

Batthyány-utcza 5. sz.

A legfelsőbb kéziratok .
A hivatalos Budapesti Köz

löny* mai rendkívüli kiadásá
ban megjelentek a régtől fogva 
várt legfelsőbb kéziratok A régi 
kormány felmentése, az uj kor
mány kinevezése, és egy külön 
levél Fejérváry Géza kormány- 
elnökhöz. Ez a kézirat, melyet 
ma délután már külön kiadás 
ban közöltünk, érdekli leginkább 
a nemzetet.

Nagy fontosságánál fogva is
mételve közöljük.

Előre sajnálom, hogy hű magyar 
nemzetem országgyűlése képviselő- 
házának többségéből kormányt 
mindeddig nem nevezhettem ki 
és pedig azért nem, mert a koalí
ció nem terjesztett elém oly pro- 
grammot, melynek alapján a sorai
ból vett kormányra teljes meg
nyugvással bb haltam volna nem
zetem sorsát. A törvényhozás mun
kájának sajnálatos szünetelése ki- 
számilhatlan kárára van kedvelt 
Magyarországomnak. Reményiem, 
hogy a kisebbségi kormány fel
mentése után egy pártokon kívül 
álló kormány kinevezésével a fel 
merült ellentéteknek általam forrón 
óhajtott kiegyenlítése mielőbb le
hetővé fogja lenni, hogy a több
ség soraiból nevezhetek ki minisz
tériumot, szeretett Magyarorszá
gom kormányzására. Belkormány- 
zati és közgazdasági reformok 
terén szívesen fogom venni a 
többség javaslatait. Ami a katonai 
kérdésekben kifejtett kívánalmakat 
illeti, ezekhez lehetőséghez képest 
már is hozzájárultam, ennek kö 
vetkeztében a hadseregben általam 
már elrendelt intézkedések azon 
ban uralkodói, törvényes jogaim 
és ezekkel járó kötelmeim szem 
előtt tartása mellett mindenkor 
csak olyan keretben mozoghattak, 
melyet feltétlenül betartani kell 
avégből, hogy a hadsereg a mo 
narchia mindkét államára nézve 
egyaránt életbevágó fontossággal 
biró harcképessége veszélyeztetve 
ne legyen Örömömre szolgálna, 
ha önnek sikerülne a politikai 
párlokkali érintkezéssel jelzett ha
tárok közli megegyezést előkészí
teni és ezzel a többségi kormány 
kinevezését előmozdítani.

Budapest, 1905. junius 1 ö.
Ferenc József s. k.
báró Fejérváry Géza s. k.

íme a legfelsőbb kézirat, mely
ben alkotmányellenességet senki

sem fedezhet fel. E kézirat sok
ban különbözik a hires hadi
parancstól, mely ( hlopyban je 
lent meg. O-felsége kijelenti, 
hogy a katonai kérdésekben 
csak a monarchia nagyhatalmi 
állására való tekintettel, nem 
lépi túl a m ár biotositott enged
ményeket.

A legfelsőbb kézirat hangja 
a békitésé, mely a nemzettel 
szemben felségjogokat csak azért 
hangoztat, hogy e jogok révén 
megvédje nagyhatalmi állásunkat 
nem pedig azért, m intha a felség
jogok hangoztatásával bármely 
nemzeti jogot meg akarna ta
gadni.

Valószínűnek tartjuk, hogy a 
koalíció (' békítő uralkodói hangra 
a békéltetettnek a hangján fog 
felelni, nem pedig azon a han
gon, amelyet m ár már meg
szoktunk és amely m indenfélé
nek, csak parlam entárisnak nem 
mondható. Kern azt értjük, hogy 
helyesnek tartott álláspontjából 
enged e vagy nem, hanem igenis 
arról, hogy a legfelsőbb leirat
hoz méltó hangon legyen el
mondva a válasz, hogy igy a 
a megkezdett kibékülés elé a 
parlament legalább szenvedé
lyességgel ne gördítsen akadá
lyokat.

A legfelsőbb kéziratból kitűnik 
még a királynak tisztelete a 
parlamentarizmus iránt. A kéz
iratban határozottan ki van 
emelve, hogy a király a többség 
javaslatait örömmel fogadja és 
azoknak szentesítését ezzel ki
látásba helyezi. Ami pedig a 
leginkább jellemző, az a kézirat
ban az, hogy határozottan meg
jelöli az uj miniszterelnöknek 
feladatát.

Ez a feladat őfelsége szerint 
nem más, mint lehetővé tenni

inentáris korm ányt kinevezhesse, 
minél előbb teljesedésbe megy.

De bármiképen bírálják is a 
legfelsőbb leiratot, egyet nem 
akarunk hinni. Nem pedig azt, 
hogy a magyar parlam ent a leg 
felsőbb kéziratból azt olvassa 
ki, hogy a királynak a kézirat 
soraiban megnyilatkozó szere
tető a nemzet jogainak megta
gadása, a nem zet kihívása

A helyzet.
(Saját tudósítónktól).

Budapest, jun. 18.
A hivatalos lap mai, rendkívüli 

kiadása végre meghozta a nagy 
eseményt. A Tisza kormány meg
kapta felmentését igen meleg hangú 
kéziratokban és ugyanekkor kine
vezték a Fejérváry kormányt. Az 
államtitkárok is megkapták már 
régebben kért fálmentésüket, csak 
Z-ilinszky Mihály vallás és közokta- 
tatásügyi és Gromon Dezső honvé
delmi államtitkár felmentése nem 
puhlikáltatott. Kérdezősködésünkre 
erre nézve illetékes helyen azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy a neve
zett két államtitkár felmentése csak 
a holnapi hivatalos lapban fog 
megjelenni, miután hosszú, érdem
dús szolgálataik elismeréséül a 
király nagyobb kitüntetést adott 
nekik. Az nem lett volna stilszerü, 
hogy ez a két nevezetes kézirat, 
a mai nagy tömkelegben teljesen 
eltűnjék.

Politikai körökben főképen a ki
rály szózata keltett nagyobb emóciót. 
A koalíción megdöbbenést is keltett, 
mert csak most tűnik ki a helyzet 
rendkívül veszedelmes és vigasztalan 
volta azzal, hogy a király nem haj
landó messzebbmenő katonai enged
ményeket adni, miután félti a had
sereg egységét.

Általában nagy élénkség volt ész
lelhető ma délben a politikai világ
ban. Mindenfelől harci készülődés 
hírei érkeznek és itt is, ott is hall
juk a jóslatot, hogy a szerdai ülés 
rendkívül viharos lesz.

A szabadéi vüpárt holnap délután 
5 órakor tartja meg azt az értekez- 

a korona és a parlamenti több-j , amel\ en uj
Ség kozott a kiegyezést, hogy bizottság már tegnap este megszö

vegezte azt a határozati javaslatot, 
amelyet a párt elé terjesztenek.

az ezután kinevezendő kormány 
ne csak alkotmányos, hanem
teljeségében parlam entáris is! Az intéző-bizottság tagjai ma még 
legyen. És azon rem ényének! "ery a lialározati javaslat
IS kifejezést ad, hogy azon leg- csak holimp j éli 1 2 'óril61 J 'kin, 
forróbb óbaja, miszerint a parta- hétnek meg a kör helyiségében. Mint

értesülünk, a határozat olyan haza
fias hangon és a helyzetnek meg- 

j felelően van megszövegezve, hogy 
nemcsak a párt tagjait, de az or
szágnak aggódó közvéleményét is 
teljes mértékben kifogja elégíteni.

A halározati javaslat az uj kor
mánynyal szemben kimondja, hogy 
annak semmi közössége sincs a sza
badelvű párttal, a parlamentáris for
máknak meg nem felel és igy iránta 
nem viseltetik bizalommal. Egyben 
azonban a koalíciót okozza a beállott 
zavarokért és teljesen arra hárítja 
át a felelőséget

A holnapi értekezleten kerül meg
vitatás alá az a kérdés is, vájjon 
célszerű volna-e, ha a szabadelvű- 
párt a képviselőházban is bizalmat
lanságot szavazna az uj kormánynak! 
A párt tagjainak egy része e tekin
tetben arra az álláspontra helyez
kedik. hogy távol kell maradni a 
szavazástól, mások azonban azzal 
érvelnek, hogy ezenképen a párt 
gyanús színben tűnik fei az ország 
előtt, mintha támogatni akarná Fe
jérváry kormányát. A kontroverziá- 
kat valószínűleg megfogja szüntetni 
a holnapi határozat. Annyi bizonyos 
hogy a párt határozatát, illetve ál
láspontját Tisza István gróf nyilat
kozat alakjában felfogja olvasni a 
képviselőház ülésén.

Vannak, akik azt tartják, hogy a 
bizalmatlansági szavazatra nem ke
rülhet sor a képviselőházban, mint
hogy azt megelőzi a királyi kézirat
tal való elnapolás. Beavatott helyen 
e sorok írójának azt a felvilágosítást 
adták, hogy b. Fejérváry Géza a Házat 
csak akkor fogja elnapoltatni, ha 
eredménytelen lesz az a felhívása, 
hogy szavazzák meg az indemnitást 
és a normális ujoncjutalékot, vala- 
minthogy kiktildjék a kvótabizottságot.

A mai napon Fejérváry Géza báró 
meg nem tett látogatást a pártok 
vezéreinél.

Pitreich Henrik lovag közös had- 
ügyminister ma délélőtt fél 11 óra
kor látogatást tett Just Gyula kép
viselőházi elnöknél, akivel csaknem 
három negyed óra hosszat beszél
getett.

Bihar honvédelmi miniszter ma 
délelőtt fent járt a képviselőházban 
és megtekintette szobáját

A régi miniszterek ma délelőtt 
végleg kiköltöztek a képviselőházból.

|J ó z se f  főherceg halála. |
Ma helyezték örök nyugalomra a 

legmagyarabb főherceget,
Szabadkáról a temetésen résztvet- 

tek: Bezerédy István főispán, Biró

W eilzentehl Márczell
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva cs lópokróc ra k tá ra

Tclefoiisztín i 190. SZABADKA Kovács-utca 294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 4 0  krtól. Borszürő zsák. Vízmentes és 
— ----------- =- rostáló ponyvák negyzetm eterenkónt 40  krtól. —=

Kötéláruk, u. Hl B * X |* t. q ►. P O O 1/ i O 1 1/ I L " | I L I • | ,-------------------------------------  arban, csakis I. kenderből legjobb mihosegben.
• W  l e n n i s  p á ly á k  te l je s  b e r e n d e z e s e  100 K.

Ftlugö ágy (lien gem atte) 3 korona - -  H alászháló , tornaszerek  a legolcsóbb árban. 
-----Lótakaró hálok 10 koronától kezdve. Lópokrócok g y á r i rak tára .
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Károly dr. polgármester, akik a vá
ros koszorúját helyezték a ravatalra. 
Az önkéntes tűzoltóságot Venczel 
Lajos parancsnok, Birkás Lajos, Ba
lázs Piri Kálmán, Szabados Béla és 
Vojnich Andor parancsnokok képvi
selték.

Ez alkalommal közlünk még egy 
emléket, mely a főherceget némileg 
Szabadkához fűzte. Ez a következő 
levél, melyet a megboldogult cigány- 
művészhez, Piros Józsihoz intézett.

Alcsúthon, 1890. X/10. 
Kedves Piros!

Mellékelve küldöm az ígért két 
ajánló levelet. A »Mister Albert 
T. Sinclairnek Bostonba* Ameriká
ba címzettet New-Yorkból küld
heti neki, ő majd azután ottani 
ismerősei által hasznára lehet. A 
»Mister Charles Q. Lelandhoz 
London* Angolhonban címzettet 
azon esetre írtam, ha netalán oda 
jönne utján vagy vagy általa kel
lene ajánlat mert ő New-Yorki és 
sok barátja van ott és jelenleg a 
mi cigánytársulatunk érdekében 
van Londonban. Ez utóbbi roma 
nul is beszél.

Isten önnel jó utat és jó ered
m ényt kívánok a tengeren túl.

József főherceg.

JLA
tan u lm án y  utón .

A gazdakör f. hó 11-én tartott 
választmányi ülésén hozott határozata 
folytán e hó 17-én társas kirándulást 
rendezett Herman Ferencbácstóvárosi 
nagybirtokos minta gazdaságának 
megtekintése és különösen a kukorica 
művelés általa alkalmazni szokott 
módjának tanulmányozása céljából.

Messze földön ismeretes és bámu
lat tárgyát képezi azon hallatlan 
eredmény, melyet Herman gazdasága 
a kukorica termelés terén elért. A 
gazdakör tagjai a helyszínen akarták 
a kukoricamüvelésnek a Herman által 
alkalmazni szokott módját megis
merni, melyet eddig csak mások el
beszélése utján ismertek.

Herman Ferenc — ki az év na
gyobb részét egyéb birtokain tölti és 
aki most történetesen éppen a bácskai 
birtokán tartózkodik — igen nagy 
szívességgel és lekötelező előzékeny
séggel fogadta a Regényi Lajos elnök 
vezetése mellett kirándult gazdaköri 
tagokat és személyesen vezette körül 
e gyönyörű és páratlan gazdaságában 
a kirándulókat és közben oly alapos 
magyarázatokkal szolgált a mezőgaz
daságában alkalmazni szokott műve
lési rendszeréről, mely a gazdakör 
tagjait valóban lebilincselte. Ez ok
szerű magyarázatok és a látottak 
hatása alatt a gazdakör tagjai elha
tározták, hogy különösen a kukorica- 
termeiéinél ugyanazt a módszert 
fogják a jövőben alkalmazni, a milyet 
Herman alkalmaz; és pedig nemcsak 
a kukorica ültetése és a későbbi meg
munkálásánál, melyet néhányan eddig 
is követtek, hanem már a talaj elő 
készítése tekintetében is

Gazdag tapasztalatokkal tértek 
haza a gazdakör tagjai 17-én éjjel.

#
Ugyancsak a 11-iki választmányi 

ülésen hozott határozattal megkereste 
a gazdakör a városi tanácsot, hogy 
az állam által a lótenyésztés céljaira 
beosztani szokott ménlovakon felül 
a város még külön béreljen ki három 
ménlovat; ezenfelül pedig határoza- 
tilag kimondotta, hogy a lótenyésztés 
emelése céljából f. évi szeptember 
hó 10. napján csikódijazást rendez, 
összesen 1001 korona díjkiosztás 
mellett, úgy, hogy az 1. díj 200 kor.

a 2. 150 korona, a 3. 125 korona,
a 4. 100 kor., az 5. 95 kor., a 6. 
85 kor., a 7. 75 kor., a 8. 65 kor., 
a 9. 55 kor. és a 10. d:j 50 korona

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai kózköuyvt&r ós tauzeuui. Nyitva 
jzferdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Juntas 22. A magyar aeztaltaltársaság 
majálisa.

Junius 25. A szábadkai műkedvelő ifjúság 
táncmulatsága a ööneöl-féle házban.

Junius 25. Az általános ipartustiilet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Ju liu s 16. Országos athletikai viadal Pa- 
licson.

Julius 2. A cipész és csizmadia munká 
sok szabadkai csoportjának táncvigaima a 
Hungáriában.

Ju liu s 16. A magyarországi szabómun- 
kások és munkásnök szakegyesülete sza
badkai csoportjának zártköri táncvigaima 
a városligetben.

Országos vásár. Junius hó 18-kán Kilián. 
Julius 1. Szabadka.

—  S z e m é ly i h ir . I)r. Kármán 
Mór egyetemi magántanár ma dél
előtt városunkba érkezett és a hol
nap kezdődő főgymnasiumi érettségi 
vizsgálatokon fog miniszteri biztos
ként szerepelni.

—  D r. B író K áro ly  d ís z p o lg á r  
sága. A „Bácska11 sz. a. c. városunk 
országos hírnevű sport egyesülete 
ma rendkívüli közgyűlést tartott a 
Hungária szállóban levő club helyi
ségében. A közgyűlés tárgya dr. Biró 
Károly diszelnökké választása volt. 
A népes gyűlés nagy lelkesedéssel, 
egyhangúlag diszelnökévó választotta 
városunk nagy érdemeket szerzett 
polgármesterét. Az erről szóló jegyző- 
könyvi értesítést és oklevelet három 
tagú küldöttség fegja dr. Biró Ká 
rolynak átnyújtani, s megkéri őt, 
hogy a diszelnökséget fogadja el.

—  Az Ág. ev. h itk ö z sé g  k öz
g y ű lé se . A szabadkai ág. ev. hit
község tegnap közgyűlést tartott, 
melyen a Sárkány Sámuel nyug
díjazásával megüresedett püspöki 
szék betöltésére adták le a szava
zatokat. Valamennyi szavazatot Ba- 
hát Dániel budapesti esperes kapta, 
meg. Ezután a bácsi egyházmegyei’ 
tisztikarára szavaztak, amelynek 
megválasztása tárgya lesz a f. hó 
26., 27. és 28-dikán megtartandó 
újvidéki egyházmegyei közgyűlésnek. 
A szavazás eredménye a következő: 
Belohorszky Gábor a mostani fő
esperes ismét főesperes, Petri Ká
roly alesperes, Rohonyi Gyula egy
házmegyei felügyelő, dr. Lelbach 
László másod felügyelő. Az újvidéki 
közgyűlésre a szabadkai község 
képviseletében kiküldettek: Korossy 
Emil lelkész. Szegheő Fülöp fel
ügyelő, Purgly Sándor dr. és Beck 
Ottó egyháztanácsosok.

—  A kath. k ör  társasvacsorája .
A szabadkai kath. kör díszes helyi 
ségeiben vasárnap este fényes ki
világítás mellett nagyszaoásu társas
vacsora folyt le, melyen mintegy 
százan vettek részt a katholikus kör 
tagjai és a társadalom előkelőségei 
közül. A lakomát az uj elnökségnek 
tiszteletére rendezték. Miután bajsai 
Vojnich Máté, az uj elnök szép sza
vakkal üdvözölte a kör tagjait, — 
Simrák Béla hittanár, a kör uj al- 
elnöke magas szárnyalásu beszéd 
keretében fejtegette a keresztény 
összetartás szükségét, különösen most, 
midőn a haza oly aggodalmas .la
poknak néz eléje. Zajos ünneplésben 
volt részük Lipozencsics Lázár, mint 
a gazdakör képviselőjének, Antuno 
vich József dr.-nak, mint a kör 
diszelnökének, Péics István házi- j 
pónztárnok, Mamuzsich Benedek fő-1

gimn. tanárnak, dr. Sántha György 
kórházi főorvosnak és a kath. pap
ság jelen volt képviselőinek. A hajnal 
pirkadása csaknem az egész társasá
got még együtt találta.

— É r e ttsé g i a fö g iiu n a siu n ih a u .
A helybeli községi főgymnasium nyolc 
osztályt végzett növendékeinek tüz- 
próbája, amelyet a főiskolai tanul
mányokra leendő képesítésért fognak 
kiállani, holnap reggel kezdődik. Az 
érettségire jelentkezettek közül 34-on 
tették le az Írásbeli érettségi vizs
gálatot, hogy milyen eredménynyel, 
azt a holnap délelőtti Platz Bonifáe 
dr. tankerületi főigazgató elnöklete 
alatt megtartandó tanári tanácskozón 
fogják kihirdetni, s ezután kezdetét 
veendi a szóbeli érettségi vizsga, amely 
előreláthatólag több napit, fog tartani.

— H alá lozás. Súlyos csapás érte 
a szent Teréz plébánia egyik buzgó 
és köztiszteletben álló káplánját, 
Hegedűs Lénárdot. Édes anyja a hal
doklók szentségének ájtatos felvétele 
után pénteken este 68 vés korában 
elhunyt. Temetése vasárnap délután 
volt óriási részvét mellett. Ott vol
tak Birkássné Szuchicii Adrienne, 
Mamuzsich Lázárné, özv. Zoinbor- 
csevics Ferencné úrnő, mint a jó
tékony egyesületek elnöknői, amely 
egyesületekben Hegedűs Lénárd áldá
sos működésével kiváló szerepet tölt be.

— Az E rzséb e t san atoriu m  Uj- 
verbászon . Megírtuk, hogy minő 
buzgón működik Lakner Emmike 
Ujverbászon a Erzsébet szanatórium 
érdekében. Közöltük azoknak a név 
sorát is, akik Ujverbászon az egye
sület tagjainak a sorába beléptek. 
Minthogy néhány nevet helytelenül 
közöltünk, ismételve közöljük a he
lyes névsort: Delhaes Frida, Herb 
Dániel, Hilkene Keresztély, Kármán 
Falcione Irma, Kaufman Emilné, 
Kirszt Dániel, Link Adolíné. Mauer 
Irén, özv. Polákovits G , Schmidt 
Henrik, Schmidt Ilona, Szász József, 
Ujverbászi mezőgazdák szöv., Ujver- 
bászi takarékpénztár és Wágner G. 
Adolfné.

—  M űvésznői o k le v é lle l  tüntette 
ki a bécsi zeneconservatorium Herei 
Mariskát, városunk szülöttét. Az 
oklevél nemcsak a művésznőnek, de 
városunknak is dicsőségére válik, 
mert a conservatorium eddig csak 
két magyarnak adott ki művészi 
oklevelet és az egyiket a mi városunk 
szülötte kapta. A művésznő nem 
fogadta el a szerződési ajánlatokat, 
amelyekkel elhalmozták sem a ta
nárnői állást, amelylyel megkínálták, 
hanem itthon fog maradni s tudását 
a szabadkai közönség számára fogja 
értékesíteni. Ugyanis órákat fog adni 
otthon és házon kívül is.

—  M ű v észesté ly . Ritka műéivé 
zetben lesz része holnap kedden és 
szerdán este a klasszikus zenemű
vészet iránt érdeklődő közönségnek. 
Glementino Brúnó tenorista, a maj- 
landi színház hőstenorja fogja be
mutatni művészetét a Nemzeti nagy 
szálloda kerthelyiségében. Ugyanak 
kor Wilikoff Keresztély a m. kir. 
operaház volt szóló fuvolistája is 
több zeneszámmal fogja gyönyör
ködtetni a rendkívül érdekes hang
verseny közönséget.

—  Tűz. A Rákóczy-utca sarkán levő 
Fimpl-féle házban vasárnapra virradó 
éjjel könnyen végzetessé váló tűz 
ütött ki. Az utcában véletlenül arra 
menő vig kompánia vette észre, hogy 
a padlás lyukakon láng csap ki. Rög
tön felverték a ház lakóit és érte
sítették a tűzoltóságot.. A kivonult 
tűzoltóság lokalizálta a tüzet. Az 
egyik szoba plafonja beomlott a nagy 
víztől. A kár 400—50 > korona. A

| tüzet valószínűleg a padláson dol
gozó telephon munkások vigyázat- 

, lansága okozta. Az, hogy nagyobb 
szerencsétlenség nem történt, Milassin 
Andor helyettes tűzoltó parancsnok 
érdeme, aki kitűnő szaktudással ve
zette a tűzoltás munkálatait.

— N y a k sz ir tm e r e v e d é s . Magyar- 
kámzsáról Írják lapunknak: A to- 
rontálmegyei Botos községben egy 
70 éves öregasszony és egy kis liu 
nyakszirtinerövedésben meghalt.

— S zab ad k ai gyógyszer J a p á n 
ban. A humánizmus korszakában az 
egész müveit világ megilletődéssel 
és iszonyattal vesz tudomást ama 
rémületes tudósításokról, amelyek az 
orosz-japán mérkőzések színhelyei
ről érkeznek A példátlan harcok 
sinlődő áldozatai iránt érzett rész
vét indította arra a Katona-féle 
áldásos hatású növény-esszencia fluid 
készítőjét, Katona Ágoston szabadkai 
gyógyszerészt, hogy a biztos hatású 
gyógyszerből 1000 üveycsével angol 
szövegű utasítást mellékelve Togo 
tábornoknak címezve Japánba kül
dött, hogy ezt a sebesült és gyen
gélkedő katonák erősítésére hasz
nálják föl.

— Á tlő tte  a ten y erét. Fábián Ist
ván 19 éves süteménykihordó ma 
reggel az edénypiacon egy revolvert 
nézegetett, amelyről nem tudta, hogy 
megvolt töltve. A fegyverrel bánás
hoz nem értő legény addig forgatta 
a rovolvert, mig az elsült és a golyó 
ballenyerét keresztül lőtte. A súlyo
san sérült embernek a mentők nyúj
tották az első segélyt és azután a 
közkórházba szállították.

Néhány szó a gyermekim-
velésrő l.

Irta : Sátorné Etelka tanítónő.
VI.

Nem lehet kívánni, hogy minden 
anya szakszerű nevelésben részesítse 
gyermekét, mert ehez ismernie kellene 
a lelki tehetség minden egyes ágát, 
azok egymáshoz való viszonyát és 
működését s tudnia kellene az esz
közöket és módot, a melylyel azokra 
képzőleg és fejlesztőit g hathat. Ehez 
csak hivatott nevelők és tanítók ér
tenek. De igen is kötelessége a szü
lőnek gyermeke beszédképességét tár
salgás alakjában fejleszteni. Ugyanis 
minden gyermekben többé-kevésbbé 
ki van fejlődve a tudomány. Ennek 
sztönzése folytán kérdésekkel ostro

molja meg szülőit, amelyeket nem 
szabad felelet nélkül hagyni, hacsak 
olyat nem kérdez, amely az ő eszme 
kőrét túlhaladja, ekkor is irányítsa a 
szülő a gyermek ügyeimét más 
irányba. A nyelvezet, a melyen gyer
mekével társalog: tiszta, minden 
selypítés és ferdítéstől ment legyen. 
Ha valami ügyes kérdést vagy fele
letet nyer a kicsitől, ne árulja el 
meglepetését és ne dicsérje őt sze
mébe, mert ezzel könnyen hiúvá 
teszi őt.

Apróbb versecskék beemléztetése 
által gyakorolja az emlékező tehet
ségét, képzelő tehetségének fejlesz
tését pedig mozdítsa elő erkölcsös 
mesék és regék elmondása által, —- 
kerülendők azonban a rablók lidér- 
cek és tündérek tárgya; továbbá a 
tehetősebbek szerezzék be játékszerül 
az épületfácskákat, a melyek mind 
nagy befolyással vannak a képzelem 
fejlődésére.

Sok anya nem gondolja meg, mi
dőn gyermekének minden vágyát 
teljesíti, hogy ez által érzékivé ne
veli őt; az ilyen gyermekből vált 
ember, ha majdan az élet mostoha
ként megtagadja tőle, amire legjobban



1905. junius 20. BÁCSMEGYEI NAPLÓ. 3

▼ágyik: meghasonlik sorsával s ki
billent lelki egyensúlyával önmaga 
ellen fordul. — Ezt pedig az anyjá
nak köszönheti, ki az apa tudtán 
kívül is megszerezi gyermekének 
minden óhaját. — Különös gondot 
fordítson a kedély vagy szív képzé
sére. Erre két hathatós eszköz van: 
a szoktatás és a példa. Szoktassa 
gyermekét a tisztaságra, rendre és 
igazmondásra Ha észrevette gyer
mekénél a hazugságot vagy valamely 
szenvedély fellépését, igyekezzék őt 
erről leszoktatni. Az anya legyen 
példánykép kicsinyei előtt a vallá
sosságban, a hazafiságban és erköl
csösség! en.

Óvja gyermekét a rósz társaságtól. 
Nevelje őket szemérmesnek; e vég
ből parányi korában szoktassa tes
tének elfödésére. Kárhoztatnom kell 
azt a csúnya divatot, hogy anyák 
mind két nembeli kicsinyeiket, de 
különösen a leánygyermekeiket mez
telenül lefénykópeztetik. — Szegény 
kis leányból nőtt nagy leánynak, majd 
ezer hét múlva, ha szeme elé tartják 
csecsemő arcmását, lesz ‘mit pirul
nia az anyja ízléséért. — Láttam úri 
anyák bábuként fölöltöztetett kis
lányait, jobban lehetne vétkezésnek 
mondani. A ruhája, a nagy melegre 
való hivatkozással, mellén, hátán 
mélyen ki volt vágva, ujja pedig egy 
csepp sem volt, úgy hogy egész karja 
a hónaljjal együtt látható volt. — 
Még felnőtteknél is úgy szép az — 
szerény véleményem szerint, — ha 
nem Kódolnak a testkinálat kultúrának 
— a kbágott részt ritkább szövetű 
s igy a levegőt átengedő csipke
kelme födözi.

ft gyümölcs befőzés titHa
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság A m erikai G yü
m ö lcs  S a lley  1 néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
és keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az A m erikai 
G y ü m ö lcs S n lic y lt  gyártó rész
vénytársaság neve és az O roszlán  
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak A m erikai G yü
m ö lc s  S a lic y lt  az O roszlán  véd. 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: W ach sm an n  és 
V e lln e r  (Zalán Béla utódai) drogua- 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

—  F ig y e le m  '. Igen fontos a ház
tartásra. Tekintettel azon körül
ményre, hogy ezentúl üzlethelyisé
gemért házbért nem fizetek, elhatá
roztam, hogy az igen tisztelt vevő- 
közönséget nálam eszközölt vásár
lásoknál különös kedvezményben 
fogom részesíteni és az összes áruk 
addigi árait 5 százalékkal redukál
tam, mint például az I. rendű fehér 
cukrot 42 kr.-ra, a O-ás lisztet 14 
kr.-ra, valódi amerikai petróleumot 
18 kr.-ra, denaturált szeszt 24 kr.-ra,

1 csomag gyertya 5ö0 gr. 38 kr.-ra. 
Kávéknál klg.-kint 10, rizseknél 2, 
rum és szeszes italoknál 10 százalék 
engedmény. Azonkívül minden vevő, 
aki nálam részletenként is 50 1 o 
rónáért vásárol megkapja dimentes- 
sen életnagyságu arczképét, Szives és 
számos látogatását kéri Sugár Manó 
Kudics-utca a világhírű Pilzeni üveg 
sör egyedüli lerakata. Megrendelés 
házhoz szállitatik.

Feldúlt úri lakás.
Rádics Dusán helybeli nagybirto

kos lakásán mint vasárnapi lapunk
ban megírtuk, betörők jártak, akik 
az egész úri lakást teljesen feldúlták. 
A betörők mivel pénzhez nem ju t
hattak, a következő értéktárgyakat 
vittek el:

Egy brilliánt fülbevalót, középen 
kisebb mogyoró nagyságú, körös
körül apró brilliántokkal, azsurba 
foglalva 2800 k., egy apró szögletes 
szemű hosszú női arany nyakláncot, 
szemek között 10 drb igaz gyöngy
gyei, ezüst pénztárca és legyező füg
gelékkel 390 k., egy kettős tetejű 
női arany órát, fölül kékre emaili- 
rozott lóhere 60 k., ogy sima arany 
karcsatt, felső széle ferde irányban 
magasan foglalt 3 drb brilliáns kővel 
380 k., egy sima arany karcsat fölül 
egy hosszúkás alakú nagy zaíirkő 
köröskörül apró brilliántokkal 400 
k., egy női aranygyűrű, 4 drb na
gyobb, 6 drb kisebb brilliántokkal 
rózsa formában 400 k., egy antik 
igaz gyöngy rövid nyakók gyémánt 
kapocscsal 1000 k., egy arany jegy 
gyűrű »01ga 1894« bevéséssel 30
k., 2 drb zöld köves kis arany 
broschtü 50 k., egy pár arany sima 
lapos kézelő gomb patent zárral 30 
k., egy kis fekete csont nyelű re
volver 20 k., J drb arany gyűrű vi
lágos kék kővel 30 k., egy arany 
gyűrű gránáttal 30 k., egy brilliánt 
férfi melltü, középen nagy, körül 
apró brilliántokkal 300 k., három 
sor nagy kerekszemü korái, hamis 
20 k., egy nagy párnahuzat fehér 
himzéssol, J. O. monogrammal 30 
k. egy kis párnahuzat cérna csipke- 
diszszel 20 k., egy kis párnahuzat 
előnyomtatva 10 k., két nagy és 
egy kis párnahuzat fodros selyem- 
himzéssel, J. O. monogrammal 60 
k., egy sötétbarna férfiöltöny, vékony 
kék és fehér kockákkal átszőve 60 
k., egy pár arany kézelő gomb, kö
zepén kis gyöngygyei 50 k., egy fe
kete kalap és egy fekete ruhakefe
5 korona értékben.

A rendőrség az ellopott értéktár
gyak ismertetését az összes éksze
részek és zálogháztulajdonosok ré
szére megküldötte. A gyanúsítottak, 
akik még mindig le vannak tartóz
tatva, eddig tagadják, hogy a betö
résben részük lett volna.

T Á V I R A T O K
A háború.

N ew y o rk , jun. 19.
Roosevelt elnök épen oly energiá

val, mint ahogy a washingtoni béke- 
konferenciát kezdeményezte és ke
resztülvitte, fáradozik azon — eddig 
azonban a remény minden kilátása 
nélkül — hogy a béketárgyalások 
idejére a hadakozó felek fegyverszü
netet kössenek. Ö azt tervezi, hogy 
Cassini orosz nagykövet és Takahira 
japán követ kormányaiktól felhatal
mazási nyerjenek a fegyverszünetre 
való tárgyalás megkezdésére és Üyama 
és Linevics aztán szüntessék be a 
harcot. Ezt azonban mindkét fél nem 
tartja kívánatosnak, a mint arról 
Roosevelt a hozzá mindkét részről 
beérkezett jelentésekből értesült már. 
Oroszország — úgymond ennek vá
lasza — nem mondhat le arról, hogy 
beszüntesse a harctérre való csapat- 
és élelmiszerszállítást, Japánnak pe
dig az az igyekezete, hogy még a 
béketárgyalások előtt annyira meg- 
gyengitse Vladivosztokot, hogy ezzel 
is valószínűbbé tegye a béke meg
kötését. A béketárgyalások megkez
dését azonban mindkét részről kés
lelteti az a körülmény, hogy úgy 
Cassini, mint Takahira orvosi kezelés 
alatt állanak és mindkettőnek orvosa 
szabadságolást és nyugalmat követel 
páciense számára.

Ötszáz em ber halá la .
P étervár , jun. 19. Jussovkából 

ideérkezett távirat szerint a Rusko 
Donee társaság Iván nevű tárnájában 
ma robbanás történt, melynek — hir 
szerint — 500 bányász lett áldoza
tává. A katasztrófa nagy megdöbbe
nést kelt.

I)r. K euraburó Ando.
B udapest, jun. 19. Ezt a nevet 

egy japán fiatal ember viseli, aki | 
jelenleg Budapesten időzik ahol köz
lekedési és kereskedelmi '.tanulmá
nyokat tesz. Keuraburó Tokióban 
végezte tanulmányait, s a japán kor
mány mint kitűnő tanulót Lipcsébe küld 
te hogy a jogot elvégezze. Keuraburó 
kitüntetéssel végezte el a jogot s 
most tanulmányútra indult. Elsőbben 
is Magyarországba jött, s most Nagy
váradra készül Bitók Emma, az is
mert Írónő látogatására, akivel a 
Bpesti egyetemen ismerkedett meg.j 
Majd lemegy Fiúméba is s mindenütt a 
közlekedési és kereskedelmi viszo-, 
nyokat fogja tanulmányozni. Keura-, 
buró tartalékos japán hadnagy é s : 
ő maga beszélte el, hogy a háború 
kitörésekor jelentkezett katonai szol
gálatra. Illetékes helyen azonban azt 
mondták neki, hogy miután a ha
zának elég katona áll rendelkezésére 
ő csak végezze be tanulmányait és 
hazájának ne a harctéri, hanem a 
tudomány terén tegyen szolgálatot.

P u sztító  felhőszakadás.
S zegzárd , junius 19. Tegnap dél

után Szegzárdon nagy felhőszakadás 
volt és jégeső pusztított. A városon

keresztül húzódó Sét patak kiöntött 
töltéseit elszakította és a város al3Ó 
részén lévő piát utcát másfélméter 
magas vízzel árasztotta el. Az isza 
pos áradat sok helyütt betört a la
kásokba is, honnan a lakók az abla
kokon keresztül menekültek. A ve
szedelem igen hirtelen jött és nagy 
kárt okozott úgy az épületekben, 
kőhidakban és a bútorokban is. A 
patak kiöntésének részben az 'is oka 
volt, hogy a patak medre már két 
év óta nem volt tisztítva.

TANUGY.
Isk o la szék i illés. Minthogy a f. 

évi junius hó 15-ére hirdetett iskola
széki ülésen az iskolaszéki tagok 
határozatképes számban nem jelentek 
meg,‘az iskolaszék elnöksége az ülést 
junius hó 24-én délután 4’/2 óra a 
központi elemi népiskola nagytermé
ben tűzte ki, a mikor is vallás és 
közoktatásügyi miniszter rendeleté
nek értelmében a jelenlevő tagok 
határoznak.

SPORT.
A th letlk a i versen yek  P a li-  

cső n.
A „Bácska Szabadkai Athleticai 

Club“ f. évi julius hó 16-án a pali- 
csi verseny pályán országos athletikei 
viadalt rendez széles körű program
mal, inéltóságos Bezerédy István fő
ispán ur védnöksége alatt. Az intéző 
bizottság már most serényen mun
kálkodik, hogy a clubnak ez első 
országos viadala figyelemre méltó 
sportesemény legyen.

Az ország minden egyletei már 
megígérték közreműködésüket és je
lenlétüket és maga az országos torna
szövetség is a legmelegebben pártolja 
az ügyet.

Nemcsak a minden versenyszám
nál kiosztandó gyönyörű érmek és 
szebbnél szebb tisztelet dijak vonzák 
ide az ország athletáil, hanem maga 
azon körülmény is, hogy nálunk az 
ország legjobb bajnokai mindig méltó 
ellenfelekre találnak, miért esetleges 
győzelmük a legmagasabb sport és 
erkölcsi nívókon áll. A „Bácskádnak 
nem egy tagja van, aki az országos 
versenyeken sport szempontból na
gyon figyelemre méltó eredményt 
érvén el, — bajnokságot szerzett.

Csak a tegnapelőtt Budapesten 
lezajlott „Magyar Athletikai Szövet- 
ség“ nemzetközi bajnoki viadalon a 
»Bácska* oszlopos tagja Kozla András 
a sulydobás és diszkoszvetésben már 
negyedízben nyerte el a bajnokságot 
gyönyörű bajnoki szalaggal és nagy 
aranyéremmel.

Ezek figyelembe vételével a »Bács- 
ka« országos athletikai viadala rop- 
iant érdek feszi tőnek Ígérkezik és 
tihető, hogy Szabadka város sport 
érdeklő közönségét a legnagyobb 
mértékben kifogja elégíteni.

Egyébként a közönség kényelmé
nél az intéző bizottság gondoskodik. 
Kényelmes tribünök, ülőhelyek már

Feltűnő
F
Értesítem a mélyen tisztelt vevő közönséget, hogy 
tulhalmozott raktár miatt a cikkeim árát mélyen 
leszállítani s többek között megemlitem u. m. finom
Zephireket méterenként 32, Selyem battistokat 40 , 
Szatinokat 50, Delaineket 50  fillértől feljebb. Carton,

Rumburgi, Creás, Izlandi és különféle Pamut
vászon, Canavász, Damaska szövet, Grenadin 
Lüster szóval minden raktáron levő cikkel mélyen leszállított áron árusítom
Egy kész női ruharaktár heláisóg 
dr. Sziláéi házban azonnal kiadó

Palicson a 
nal kiadó.

Leovics-féle 3 szobás villa azon- 
----- Bővebbet Havas Ferencnél

JtcWflS MK-utca, az „Arany pilléhezu
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készülnek a palicsi szép árnyékos 
helyen.

A nagyszámú rendezőség pedig a 
verseny pontos lefolyásáért garantál. 
A verseny után pedig a fiatal athle- 
ták táncmulatságot rendeknek, hogy 
a fiatal hölgyeknek is meglegyen az 
athletikájuk.

Reméljük, hogy Szabadka város 
műkedvelő és sport közönsége a 
legjobban fogja pártolni ifjainknak 
e szép ügyét.

_ \
D élm agyarország i la b d a -ru g ó  

bajn ok ság . Bármennyire ellene is 
van a Magyar labdarugók — szö
vetsége a délmagyarországi football 
liga létesülésének, mégis az már a 
megvalósuláshoz közeleg. Az össze
kötő-kapocs a délmagyarországi baj
nokság lesz, amelyre több egyesület 
nevezett be és a küzdelmek már 
megkezdődtek. Már egy küzdelmet 
láttunk a Bácska és' a Temesvári 
football klubb között, ebben a Bácska 
lett a győztes. Most legújabban a 
Szabadkai Sport-egylet fog küzdeni 
a Temesvári csapattal Temesvárott 
junius 22-én és julius 2-án pedig 
városunk két csapata fog mérkőzni 
az elsőségért. Mivel Arad és Szeged 
lemondott a küzdelemről, tehát a 
Sport-egyletnek 2 (még nem mérkő
zött), a Bácskának 3 pontja van. 
Időközben, junius 25-én országos 
matsch lesz a szabadkai Sport- és 
a Magyar Uszó-egyesület csapatai 
közt. Ez utóbbi mérkőzés elé nagy 
várakozással néznek a sportkedvelők, 
mivel a M. U. E. egyike a legjobb 
budapesti csapatoknak, amely az 
elsőosztályu bajnokságért is küzd.

REGÉNY CSARNOK.

— Tökéletesen. Ma éjjel meg kell 
tudnom, kicsoda e nő s mit lehet 
kezdeni vele. Tízezer frankot kapsz, 
ha parancsomat teljesíted! j

— Megkísérlem, de hol találom önt?
— Musselinenél! Ott vacsorázunk.;
Spavento eltávozott, a herceg pedig 

Benedekhez lépett.
— Pár szót akarok mondani csu

pán, doktor — szólt hozzá a her
ceg, — épen most vettem észre 
Guillemot kisasszonyt. Atyjával van 
itt, — mikor folytatja a kezelést? 
A bárónál úgyis már semmi dolga 
sincs!

— Amint parancsolja!
— Mit sem parancsolok. Ön ura 

telteinek! Csupán azt akarom érté 
sére adni, hogy nincs Ínyemre a 
dolog.

A herceg a lépcsőházba távozott, 
mialatt az orvos e fenyegető szavak 
hatása alatt lépelődve simogatta hal
vány homlokát. Rajmud eközben egy 
oszlophoz támaszkodva várakozott, 
amint valaki füléhez hajolt. Meg 
akart fordulni, de amaz hirtelen a 
válára ütött.

-  Ne mozduljon s ne szóljon egy 
szót sem!

— Mihály! — tört ki Rajmund.
— Bármi történjék is Rajmund 

ur — folytatta amaz, — s bárhol 
látjuk még egymást az életben, ne 
ismerjen fel! Ki ne ejtse nevemet, 
melyről azt ígérte, hogy el fogja 
felejteni.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő:

D l «  O V I C H í r  It E 
Laptulnjdonosok : A Z A I. A P I T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivataii 
telefon szám : 62.

.Jó házból
mege üz’etében.

való fiú tanoncul Mvétetik 
Müller Mór fűszer és cse-

Könyvelésben és irodai
mint a gépírásban is jártas leány irodai 
alkalmazást keres. Cirn a kiadóhivatalban.

1 5  k ap án  fe lü l
megvételre kerestetik.
Cim a kiadóhivatalban.

s B B

Palicson
2 villa lakás

a földműves isko’a 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- 

hivatal.

Konyhamérleg 3 60  kor. és feljebb 
Húsvágó gép, valódi

Standard 4 ‘—  kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai

cédrús fából I2‘— kor és feljebb
Vaj készítő 3 6 0  kor. és feljebb
Zsemlyereszelő gép 2 8 0  kor. és feljebb

valamint nagy választék

háztartási és mezőgazdasági
c ik k e k b e n .

Mezőgazdasági gépek az eredeti 
------------- gyári árakon.---------------

M indennem ű vasáru c ik k ek  a leg ju tán yosab b  á r a k o n !
P o n to t  ég f ig y e lm e s  k isz o lg á lá s .

Meg nem felelő tát /ak készséggel lesznek kicserélve.BM lOF  ~  ~VASKEBE3KEDŐ 
H § 9HH ELBw IBVBnKL az ARANY HARANGHOZ

ZlBlUKilV, R u d ie .- n t .a .

A  f e k e t e  t e l t é k .
Németből: KSrmöczy Ernő. 17.

— Bernát? — kérdezte hirtelen 
Spavento — ki az?

-  Tiszttartóm barátja, — de ma
gam is csak most találkozom vele 
harmad zor.

Az első felvonás végén kérte Raj- 
mund kísérőjét, hogy őt a herceg 
páholyába vezesse. Alig tettek azon
ban pár lépést, mikor a Palmári 
herceg már szembe jött velük, hogy 
fölkeresse őket.

— Tíz perc múlva itt leszek, — 
felelte a hej cég — doktor Benedek
kel szeretnék pár szót váltani, kit a 
földszinten láttam.

Rajmund meghajolt s a herceg 
Spaventoval elvegyült a közönség 
között.

•— Per Baccho! — szólt most az 
utóbbi, — valamit érzek a levegő
ben. Mi történt?

— Még semmi! — felelte a her
ceg, — de résen kell lennünk.

— Beválik a hercegnő?

Minden szó <3 f i l l é r  Vastag betlikbül ©  
f i i  é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

V illT ft loúnvnh figyelmébe. Tanuló 
V dil I v  Iv d lljv A . leányt keresek hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás 
ban jártassággal bír előnyben részesül. Cím 
Fazekas János fértíjszabó VI. Torma utcaöOg

IZAf l o n n i l P  felvétetikTumbász Ferenc 
11 v l  I d l lv l lv  főtéri kézmüáru üzletében.

C8eké'y óvadékkal, aki I vllZ iU vn Z jvU v egy házi ipari cikk el- 
árusitására is képesnek érzi magát, fix fize
tés és magas jutalék mellett azonnali belé
pésre állandó alkalmazást nyer helyben 
egy elsőrendű gyári cégnél. Cim a kiadó
hivatalban

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnasiummal. A világhírű >Prog- 
res* cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölesön 
könyvtár havi dija 30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak l kr 
drbja az Antikváriumba.

L a k a t o s  m ű h e l y  á t v é t e l i

Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 
Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hírnevű

néhai Fiilop fajos-féle

épület é; tnőlaljatos möliclyt
átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mü és géplakatos mü- 
helylyé, tovább fogjuk vezetni.

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület 
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gópmunkákat stb.

E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a 
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint jutá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

Béla és Mamuzsich KálmánBory
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

Ilii már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Esscnczia-Fluid --------
csak „K A T O N  A -fé le “ „k . A .“ v éd jegygycl!
Páratlan nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
na8Y gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsót. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódásit — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
------------- ■ csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

tM s, M egv izsgá lva  és v é le m é n y e z v e  ! ~9K|

ár minden e 
=  Valódi Növény Esscnczia-Fluid =
csak „k A TON A -féle*  „ k . A .u v é d jeg y g y c l!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen v a ló d i 
gyártmányú KATÓN A-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.
Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
u-ív its utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut. 
M egvizsgálva  és v é le m é n y e z v e  !

Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




