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

negyed évre 3 kor.

S zerkesz tő ség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

BatthyÁny-utcza 3. sz.

A Szanatórium kérdéséhez.
A József kir. Herceg Szana

tórium Egyesület ez évi junius 
hó 4-én uj alapszabályt alko
tott, kimondván abban, hogy 
vidékenként több szanatóriumot 
létesít Így nevezetesen a pár
tolás arányai szerint, éven 
belül terve a felvidéken, a du- 
nántulon, a délvidéken és Erdély 
részen szanatóriumot létesíteni

A  most épülő gyulai szana
tóriummal pénzügyi téren kevés 
törődése van, mert ennek építési 
tőkéje jóformán együtt van s a 
mije még hiányzik, azt az alap 
maga magától felnöveli. Nyilván
való tehát, hogy a szabadkaiak
nak nem szabad a kérdést olyan 
szemüvegen nézni, mintha a 
társadalomhoz intézett kérő szó 
tisztán, egyedül a Gyulán léte
sítendő szanatóriumért lenne ; 
mert ellenkezőleg, ez az ember
baráti akció országos jellegű 
szokatlanul nagyarányú érdek
lődést támasztott és nem vérmes 
az a remény, hogy az egyesü
let kitűzött programmját meg
valósítani képes lesz.

Csak egy esetben láthat tö
rekvése félsikert, ha már akciója 
kezdetén partikuláris törekvések 
célja iránt bizalmatlanságot, az 
áldozatkész szivek elkedvetle- 
nedését és azoknak megbénítá
sát idéznék elő, akik az első 
hivó szóra az emberbaráti szép 
cél mellé állottak és sikeréért 
oly önzetlenül fáradoznak.

Azt hiszem, hogy dr. Novák 
József ur eme felvilágosítás után 
más véleménnyel lesz ügyünk 
iránt és tudomásul veszi, hogy 
a midőn a szabadkai jó szivek 
a József kir. Herceg Szanató
rium Egyesület céljait gyámolit- 
ják, segítik, egyáltalában nem 
vágták el útját, hogy az ott 
létesíteni kívánt szanatórium fel 
ne állíttassák.

Kérem mindazokat, a kik az 
emberbaráti mozgalom iránt ér
deklődnek, hogy ez igénytelen 
felvilágosítás után uj buzgalom-

mai lássanak a tagok gyűjté
séhez.

Az Isten áldása kisérje lép
teiket !

Verner László
a József kir. Herceg Szanatórium Egyesület 

irodaigazgatója.

Latiuovich főispán nyilatko
zata. Zombor város Latinovich Pál 
főispán elnöklete alatt tegnap köz
gyűlést tartott, melyen elhatározták, 
hogy a kormány intő szózatát irat
tárba helyezik és az önkéntes adókat 
nem szolgáltatják be. Latinovich fő
ispán egy interpellációra kijelentette, 
hogy tagja a szabadelvű pártnak, de 
ha szükségesnek tartja, esetleg kilép. 
Esküjéhez híven mindig a törvényes
séget és alkotmányosságot tartja szem 
előtt s ha alkotmány- és törvény
ellenes dolgot kívánnak tőle, úgy el
hagyja állását.

(Jsendórség Szabadkán.
A törvényhatósági bizottság köz

gyűlésén kimondta, hogy Szabadkán 
a közbiztonsági szolgálatot csend- 

: őrökkel óhajtja teliesittetni, s felha
talmazta a tanácsot, hogy e célból 
lépjen érintkezésbe az illetékes ható
ságokkal. Megírtuk, hogy szombaton 
Kosztka csendőr ezredes már itt is 
volt Szabadkán, s ez ügyben Biró 
Károly dr. polgármesterrel és Szalay 
Mátyás főkapitánynyal meg is kezdte 
a tárgyalásokat, melyek valószínűleg 
eredményre is fognak vezetni.

Megjegyezzük, hogy téves az a hir, 
mintha a közbiztonsági szolgálat ki
fogástalan teljesítéséhez 200 csend
őrre volna szükség. Igaz azonban az, 
hegy a közbiztonsági szolgálatot a 
csendőrség veszi át, akkor Szabadka 
költségvetése a rendőri kiadásoknál 
körülbelül 8000 korona évi megtaka
rítást fog felmutatni.

Az ügyről szóló részletes értesülé
sünk a következő:

A létszám.
Rendőrségünk létszáma ma a bel

területén 103 ember és a külterületi 
csendőrség 34 embere.

Ha a csendőrség átveszi a közbiz
tonsági szolgálatot, akkor a belterü
leten csak 81 csendőr fogja azt vé
gezni, a külterületen megmarad a mai 
létszám. Megkellene azonban tartani 
30 rendőrt oly szolgálatok teljesíté
sére, amelyet a csendőrség nem vé
gezhet. így a színházi rendőrség ab
ból kerülne, ők foganatosítanák a 
rendőrségi kézbesítéseket és a város
házán a rendőri teendőket,

Lenne tehát a jövőben a közbiz
tonsági szolgálatot teljesítő csendőr

ségi és rendőrség létszáma a követ
kező: a belterületen 81, a külterü
leten 34 csendőr és 30 rendőr a 
belterületen, összesen 145 ember. 
Ma a belterületen 103 rendőr, a kül
területen 34 csendőr, összesen tehát 
137 ember végzi ezt a szolgálatot. 
A létszám szaporulat tehát csak 8 
ember.

Már pedig, ha rendőrségünk meg
marad, a mai közbiztonsági viszo
nyok között legalább is még 30 uj 
rendőrre lenne szükség és még akkor 
sem lennének meg azok a jó köz- 
biztonsági viszonyaink, mint lesznek 
a csendőrség behozatalával.

Itt jegyezzük meg, hogy a mostani 
rendőrök közül a csendőrség átveszi 
azokat, akik még nincsenek 40 éve 
sek, Írni, olvasni tudnak, tekintet 
nélkül arra, nősek-e, vagy nem.

A rendőri kiadások.
A csendőrség a belterületen 96.000 

koronát kér évenkint. Ehhez szá
mítva a külterületi csendőrség költsé
geit, az összes költségek 140.000 
koronára rúgnának. A külömbség 
tehát a mostani és az uj kiadások 
között 50.000 korona, enyivel kerülne 
látszólag többe a csendőrség.

Ismeretes azonban, hogy az állam 
25%-ékot mindig megtérít ezen 
költségből, s megtérítene a külterü
leti csendőrök költségeiből is, ha 
ex-lex nem volna. De számítsunk 
csak 20%-ot ez 28.000 korona. A 
csendőrség fizetne a mostani putri 
kaszárnyáért, ahova a kaszárnyáját 
helyezné 6000 kor. évi bért. Ez a 
kaszárnya mostani jövedelmével 
szemben 5000 korona bevételi több
let a városra. Számítva azt, hogy 
rendőrségünket legalább is 18 em
berrel kellene szaporítani, ami 11.000 
korona több kiadást jelent, akkor a 
csendőrség behozatalával beállandó 
többletből már 44.000 korona vo
nandó le. Számítva azt, hogy ren
dőrségünk mostani fizetését a leg
közelebb amúgy is emelni kell, leg
alább is 25%-al, ami ismét 11.000 
koronát jelent, igy már a csendőr
ség behozatalával 5000 koronát ta
karítottunk meg, amely összeg csak 
emelkedik azon másik kaszárnya 
bérletével, amelyet a csendőrség a 
belterületen is tartani fog.

És ezen felül megtakarítja a város 
85 rendőr nyugdiját. Hogy mily 
óriási összeg ez, azt kiemelni nem 
kell. Világos tehát, hogy anyagilag 
a csendőrség behozatalát a városra 
nézve uj jövedelmi forrásnak tekint
hetnénk.

A közbiztonsági előnyök.
A csendőrség behozatalával meg

szűnnének a mostani közbiztonsági

mizériák. A belterületen állandóan 
20 csendőr állna őrt, s éjjel 10 pár 
őrjárat végezné a szolgálatot. A külső 
köri kaszárnyában 61 csendőr állo
másoznék. Szóval egyetlen egy pontja 
sem volna a városnak, amely őrizet
lenül maradna. Oly előny ez, amiről 
a mai kétségbeejtő viszonyok kö
zött fogalmunk sincs.

Azt hisszük, hogy mikor a tör
vényhatósági bizottság elvi határo
zatát meghozta, mérlegelte ezen köz- 
biztonsági előnyöket, s igy azokat 
ismételnünk fölösleges.

Megjegyzendő végül, hogy ez idő 
szerint 44 város kért csendőröket, 
s igy Szabadkának sietni kell, ha a 
kifogástalan közbiztonsági szolgálatot 
magának biztosítani akarja.

Szabadka fogyasztási adója.
Ma foglalkozott a tanács Antnno- 

vics Andor pénzügyi tanácsos refe- 
rádája alapján azzal, mit tevő legyen 
az esedékessé vált 28,000 koronára 
rugó bor- és husfogyasztási adóval: 
vájjon beszállítsák e az adóhivatalba, 
vagy tekintettel a nemzeti küzde
lemre, ne szállítsák be.

A bor- és husfogyasztási adót 
nem lehet azon közadók közé so
rozni, melyekre a törvényhatósági 
bizottság határozata vonatkozik. Nem 
lehet azért, mert erre költségvetési 
fedezet van, s mint megváltási ösz- 
szeggel, a város szerződésileg tarto
zik azzal az államnak. Nem tekint
hető tehát adónak, hanem egyszerű 
házipénztári tartozásnak.

A fizetésnek nemcsak a megtaga
dása, hanem az elmaradása is nagy 
károkat okozhat a városnak, amennyi
ben ezen esetben az állam a szer
ződés értelmében azonnal megvon
hatja a megváltás jogát s a várost 
nemcsak a hátralékos részletért pö- 
rölheti be, hanem ellene ezenkívül 
kártérítési keresetet is indíthat.

Nagy károkat okozna a fizetés 
megtagadása a polgároknak is. Ezek 
elesnének a várossal megkötött ki
egyezés révén nekik biztositott ked
vezményektől, mert az állam, fel
bontva a várossal kötött szerződést, 
maga hajtaná be a 6% os, esetleg 
még magasabb fogyasztási adót is.

A tanács ezeknek mérlegelése után 
kimondta, hogy a bor- és hus
fogyasztási adó esedékes részletét 
befizeti az adóhivatalba. Bizony aligha 
akad Szabadkán adózó polgár, aki 
szívesen venné, ha visszaállna a régi 
állapot s fináncok járnának a pin
céikbe bort mérni, s ezt még meg 
is fizettetnék maguknak óriási nagy 
pénzzel.

Weitzenfeld Márczell
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és ló pokróc raktára
T elefon szám  100. SZ A B A D K A  K ovács-utca 2 9 i .

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. és Vizmente® 
..-.....  =  rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól. ==========

K fitÓ lá n ik  II m  * istrán, kötőfék, rudállo kötelek stb. a legolcsóbb 
* * — 12 árban, csakis I. kenderből legjobb mihösegben

T en n is  pályák  te lje s  b e re n d e z é s e  IOO K. "TI
FUirgö ágy (hengematte) 3 korona — Halászháló, tornaszerek a legolcsóbb árban. 
■ Lótakaró hálók 10 koronától kezdve. Lópokróeok gyári raktára
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A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, julius 25.
A lapokban megjelent nyilatkoza

tok nagy tömkelegé foglalkoztatta 
ma a politikai világot. Élénk feltű
nést keltett Lukács miniszternek a 
jövő kilátásairól tett nyilatkozata, 
mely szerint a király vagy megadja 
a magyar vezényszót, vagy lemond, 
vagy jön az absolulizmus.

Tisza István mai cikkéről, amely
ben kijelöli a szabadelvű párt köve
tendő magatartását, egy szélbali kép 
viselő igy nyilatkozott:

Tisza eddigi cikkei közül ez a mai 
a legfontosabb. Ha csakugyan az 
lesz a szabadelvű párt programmja, 
akkor — sajnos — nagyon is félő, 
hogy a geszti vezérnek sikerül re
konstruálnia a már végleg elbukott- 
nak tekintett szabadelvű pártot.

Egyébként ma már a fővárosba 
érkeztek a vezérlőbizottság által ki
küldött albizottság-tagjai, akik hol
nap este tartanak ülést.

Justh Gyula, a képviselőház elnöke 
tegnap este érkezett Karlsbadból 
Budapestre s már ma megjelent 
a képviselőházban.

Politikai körökben elterjedt hirek 
szerint Vészi József, aki junius 22 én 
lépett ki a szabdelvü pártból, a leg
közelebbi napokban belép az ujpártba.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva 

szerdán és szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

J u l iu s  80. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cimbalomversenynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

Augusztus 6. A szabadkai bath, legény- 
egylet házi mulatsága saját helyiségében.

Országos vásár. Újvidéken augujvtus 12. 
13, 14-dikén.

Szeptember 2. A szabadkai kör műked
velő előadása a Kosuith szobor alapjavára.

Szeptember 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesiileti gyűlés Szabadkán.

A V ojnich család ünnepe.
Vojnich Máté, helyettes polgár- 

mester családjának ma öröm ünnepe 
van. A helyettes polgármester fiát 
Dezsőt, ma szentelték föl Insbruckban 
áldozárrá.

Az ambiciózus liatal ember közép
iskolai tanulmányainak befejezése 
után Budapesten a jogot végezte el, 
majd jogi tanulmányainak befejez
tével a papi pályára lépett s the- 
ologiai tanulmányait az insbrucki 
egyetemen végezte. Ma lett áldozárrá, 
a melcliisedek rendje szerinti pappá. 
Az egyház örülhet, hogy egy oly am
bícióval és képességgel teli Íérfiut 
számíthat tagjai közé.

Az első misét Budapesten, a Je
zsuiták Mária-utcai templomában, 
augusztus hó másodikán mutatja 
be a Mindenhatónak, mikorra édes 
atyja és anyja is Budepestre utaznak, 
hogy az ünnepélyes szentmisén jelen 
legyenek.

A bunyevácok is osztoznak a he
lyettes polgármester és családjának 
örömében. Egy gazdag bunyevác 
család művésziesen diszes áldozó 
kelyhet készíttetett ezen alkalomból. 
A kelyhet egy kisebb küldöttség 
viszi föl Budapestre, s ott a pri- 
micia alkalmából adják át az uj 
áldozárnak.

— Kinevezés. Az igazságügymi- 
niszler Lipócey László szabadkai tör
vényszéki aljegyzőt, jelenlegi alkal
mazási helyén, törvényszéki jegyzővé 
nevezte ki.

— A tanács és a Bem-szobor.
Ismeretes, hogy Budapesten nagy 
hangversenyt rendeznek a felállítandó 
Bem-szobor alap javára. A tanács 
mai ülésén elhatározta, hogy e hang 
versenyre, a rendezőségnek hozzá 
intézett kérelmére, jegyet vesz. A 
pénzt e célra ki is utalta.

— Temetés. Dr. Wiener Salamon 
holtteste ma délelőtt fél 9 órakor 
érkezett Szabadkára s a temetés dél
után fél 5 órakor ment végbe. Az 
elhunyt tevékeny életéhez méltó volt 
az impozáns részvét, melylyel utolsó 
útjára elkísérték. A gyászháznál 
óriási részvevő közönség gyűlt egybe. 
A szabadkai orvosi kar testületileg 
vett részt, valamint nagy számban 
jelentek meg az államvasutak hely
beli alkalmazottai s az izr. hitközség 
elöljárósága. A koporsó fölött dr. 
Singer Bernát főrabbi megható gyász- 
beszédet tartott. Dr. Blau Géza ügy
véd pedig az izr. hitközség képvise
let'ben mint az izr. iskolaszék sok 
éven át buzgó elnökétől vett vég- 
bucsut az eíköltözöttől. A gyászme 
netben amely előtt a rokonok, tisz
telők, kartársak és vasúti alkalma
zottak koszorúival borított koszorús 
kocsi haladt, a polgári erények el
hunyt mintaképét tisztelők nagy tö
mege vett részt.

— Megjöttek a honvédek. Több 
mint három hétig tartó meleg napok 
után tegnap lefújtak a Mélykút és 
Jánoshalma között végbement ezred- 
öszpontositási gyakorlatnak. Derék 
honvédeink ma délelőtt érkeztek 
meg Szabadkára s ma már ismét 
hangos a laktanya udvara. Most 
rövid ideig pihennek a legények s 
augusztus közepe táján ismét útra 
kelnek, hogy a Lugos környékén 
megtartandó őszi nagygyakorlatokon 
vegyék ki részüket a manőverek 
fáradalmaiból.

— A bajai posta égése. A vil- 
lámsujtott postaépület leégéséről még 
a következő részleteket közlik velünk 
Bajáról. A tűzoltás, dacára minden 
igyekezetnek, nagy nehézségekbe üt
között volna a vízhiány miatt. De 
szerencsére segítségül jött az óriási 
eső, aminek köszönhető, hogy a 
tüzet lokalizálni lehetett. Mindennek 
dacára a postaépület és a városi 
bérház tetőzete teljesen leégett, sőt 
a csatornán át lement a tűz a levél
hordók szobájába is. Ezt azonban 
szerencsére idejekorán észrevették 
s igy a nagyobb veszedelmet, a belső 
égést megakadályozták. Közvetlen a 
a tűzfal alatt állott Pfeiffer Ferenc 
tűzoltó alparancsnok és dolgozott a 
mentési munkában. Miközben az 
egyik csövet meg akarta rövidíteni, 
egyszerre csak óriási robajjal dőlt 
le az átázott tűzfal és az emeletnyi 
magasságból lezuhanó törmelékek 
és tégladarabok maguk alá temették 
az ott buzgólkodó Pfeiffer alparancs- 
nokot. A nyomban ott termett orvos 
konstatálta, hogy a szerencsétlen 
embernek a koponyája háromfelé 
zúzódott be és mindkét lába comb
ban eltörött. Lakására szállították, 
hol most élet-halál között lebeg az 
önzetlen, önfeláldozó, derék tűzoltó. 
Mig odakint nagyban folytak a men
tési munkálatok, addig bent a postán 
zavartalanul bonyolították le a posta 
forgalmát, A telefon azonban teljesen 
megrongálódott és vagy nyolc tiz 
napot vesz igénybe, ainig a forgalmat 
helyre állítják. Táviratozni is csak 
a vasúti állomásnál lehet, mert a 
postánál az is megrongálódott.

— Halálozás. Szerbográdi Nikolits 
Ulászló, nyugalmazott m. kir. mi
niszteri osztálytanácsos, zombori föld- 
birtokos folyó hó 21-én életének 73.

évében Bécsben elhunyt. A holttestét 
a rokonság Zomborba szállíttatta és 
ma délelőtt helyezték nagy részvét 
mellett örök nyugalomra.

— Csőd. Az újvidéki kir. törvény
szék ifj. Bobák Márton titeli lakos, 
pátkóci házaló ellen a csődöt elren
delte. Csődbiztosut Rehák Ferenc tör
vényszéki biró, tömeggondnokul dr. 
Abonyi Lipót titeli, helyettesévé dr. 
Mayer Oszkár újvidéki ügyvéd nevez
tetett ki.

— Vorsenylovaglás motorossal. 
A palicsi kerékpár pályán vasárnap 
délután rendkívül érdekes verseny
lovaglást fog rendezni Texas Tex a 
ma búcsúzó cirkus kitűnő mexikói 
lovasa. Teljes erővel haladó motoros 
biciklivel fogja a versenyt felvenni, 
a melyet hat kilóméternyi pályán 
belül el fog hagyni. E párját ritkító 
vállalkozását váltott lovakon fogja 
produkálni. Texas-Tex már a leg
nagyobb világvárosokban is bemu
tatta e bravúr lovaglást s Berlinben, 
Grácban, Meránban s legutóbb Buda
pesten is óriási feltűnést keltett vele. 
A verseny után egyéb indiai sport
játékokat fognak bemutatni a mexi- 
cói csoport tagjai.

— Bosnyákok véres harca. Új
vidékről Írják: Újvidéknek rég idők 
óta érdekes specialitása az utcán 
búzát áruló bosnyákok Djafer Hisz- 
man, Száli Achmed és Osmer Médi 
búzások pár nap előtt a duna-utcai 
„kenyér és csája sütődében" össze
kaptak és oly parázs verekedést rög
tönöztek, hogy rövid pár perc alatt 
mindhármuk vértől borítva a földön 
hevert. Rendőrségünk ős a kerületi 
orvosok vették Mohamed fiait gon
dozás alá. Másnap Haszán Izmail 
Djafernek szemrehányást tett, amiből 
újabb, az előző napinál sokkal vére
sebb csata fejlődött ki, amelyben 
Djamil Zetyer, Bajzáit Ozmán és a 
fentiek is résztvettek. Az obranica 
(bosnyák kés) csak úgy nyeste a 
bosnyákok tar koponyáit. A rendőr
ség közbelépésére a belháboru véget 
ért és ma már Mohamed összevarrott 
és összekötözött fejű fiai a hegyes 
Bosznia felé vannak — toloncuton.

— Átvágta az ütőerét. Zvékics 
Malusev Péter sándori lakos ma 
délelőtt egyik beltéri kocsmahelyi
ségben nagy dáridót csapott. A boros 
üvegek táncoltak az asztalon, majd 
később csak úgy puszta kézzel csap
kodott az üvegek közé, s a mulat
ság vége az lett, hogy az üvegszilán
kok jobb kezének ütőerét vágták át. 
Alig tudták a mentők a vérzést el- 
állitani.

— Szeplő, pattanás, foltok az 
arcot elcsúfítják, azonkívül a nap és 
szél is nagyon befolyásolják az 
arcbőrt azért használják hölgyek 
sőt urak is a hirneves Földes-féle 
Margit-crémet. E törvényesen védett 
arckenőcs sem higganyt, sem ólmot 
nem tartalmaz, a szeplőt, máj foltot, 
és az arc mindennemű tisztátlanságát 
pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat 
kisimítja és az arcnak finom, fiatal 
rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kicsi 
1 korona. Kapható a készítőnél; 
Földás Kelemen gyógyszerésznél Ara 
dón és minden gyógyszertárban.

— H ajói és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, Cipő, kalap, 
úri és női divat cikkekben, úgy 
forduljunk a Versenyáru üzlethez 
Szabadka, Papucs piac.

meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Salicyl néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket

is keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs Salicylt gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amer kai Gyü
mölcs Salicylt az Or szlán véd
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Wachsmann ős 
V ellner (Zalán Béla utódai) drogua 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca

Innen onnan.
Egy békési újság érdekes kis tör

ténetet beszél el gróf Tisza István 
útjáról. Az exminiszterelnök a minap 
Budapestről hazautaztában kevéssel 
a csabai vonat indulása előtt meg
jelent a keleti pályaudvaron. Beszál
lóit egy első osztályú közvetlen ko
csiba, ahova a hordár utánna vitte 
a málháját. Mivel még a vonat nem 
indult, a geszti földesur leszállt és 
szivarozva sétálgatott a perronon. 
Alig hogy egy-kettőt fordult, egy ra
gyogó boutonos, elegáns hölgy lépett 
a nyomába. A finom úri dáma, aki 
előkelő viselkedésével éppenséggel 
nem azt árulta el, hogy a kokottok 
világába, az az hogy félvilágába tar
tozik, kétszer-háromszor idegesen 
került Tisza elé, aki gondolatokba 
merülve éppen nem látszott őt észre
venni Végre a hölgy bátorságot ka
pott s az erős kéz tulajdonosához 
lépett :

— Pardon kegyelmes uram . ..
Tisza megdöbbent.
— Mivel szolgálhatok ?
Az elegáns hölgy most közelebb 

lépett s zavarodottan szólt :
— Úgy látom kegyelmes ur , . . 

Úgy látom egyedül utazik . . . Kérem 
kegyelmes uram . . . Megengedi, hogy 
elkísérjem ?

Tisza István az erényes család
apák ércbeönteni való példányképe 
szinte elsápadt. A szeméből haragos 
villámok pattantak ki, s a keze 
ökölbe szorult. Visszafojtott rekedt 
hangon kiáltott :

— Takarodjék 1
Haragosan saikon fordult, beszállt 

a fülkéjébe s becsapta maga után a 
kupé ajtaját. Az elegáns hölgy füle- 
hegyéig pirulva, még egy percig ott 
állt, mintha leszögezték volna, aztán 
arcát elrejtve, rohant a váróterembe. 
Tisza pedig végigdőlt a fülke kana
péján és Gyuláig aludt.

TÁ V IR A TO K .
A krétai felkelés.

K onstantinápolyiul. 26. A krétai 
mohamedánok helyzete az egész szi
geten, de különösen Szlinoban és 
Betimnoban válságos és mind rosz- 
szabbra fordul. Nap-nap után előfor
dul, hogy mohamedánokat mészárol
nak le. A felkelők és a kormány a 
felelőséget kölcsönösen egymásra há
rítják miután hiában fordultak már 
a krétai hatalmakhoz.

Császártalál kozás.
London, julius 25. Pétervárról sür

gönyzik: A Sarkcsillag és a Hohen- 
zollern jachtoknak előzetes megálla
podás szerint egyidejűleg kellett Bor- 
góba megérkezni. A prograinm úgy 
szólt, hogy Vilmos császár fog kisé-
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rétével a cár jachtján megjelenni 
A mikor a Sarkcsillag Borgóba ér
kezett, a Hohenzollern még nem volt 
ott és minthogy a cár és kísérete 
éhes volt, a cár jelt adott az ebéde
lésre. Már az asztalnál ültek, amikor 
egy tiszt lépett be és jelentette, hogy 
a Hohenzollern horgonyt vetett. Azon
nal megszólalt a zenekar, mely a 
német nemzeti himnuszt játszotta, a 
cár felkelt az asztaltól, felsietett a 
fedélzetre, hol a következő percben 
megjelent a fedélzeten. Vilmos csá
szár kezet szorított a cárral és men
tegetőzött késése miatt.

A szultán e llen i m erénylet,
Konstantinápoly, julius 26. A 

merényletre vonatkozó jelentésekben 
sok a hibás adat. A szelamlik nem 
két körfalon belül történik, hanem 
a Hamidje mecsetben, melyet csak 
vasrács vesz körül. A robbanás a 
szemközt lévő szabad téren történt, 
mely mint kocsiállomás ugyancsak 
be van kerítve és amelyet a me
cset udvarától a Yildiz felé vezeő 
kocsiút választ el. A robbanás nem 
a szultán közelében történt, hanem 
több mint 100 méternyire. Nem 
történt két robbanás, nem is dobták 
a bombát. A robbanást, amint azt 
bebizonyították, pokolgép okozta. 
Eddig még mitsem tudnak a merény
lőről. Csak az egyik súlyosan meg
sebesültnek elbeszélésére támasz
kodnak. — Ez az ember ugyanis 
azt vallja, hogy a robbanás előtt 
látta, amint egy ember kosarat 
telt az egyik kocsira. A két angol
ról, valamint a többi kombináció 
alaptalan. A portánál elterjedt az a 
feltevés sem ér semmit, hogy a me
rénylő egy polgár. Az a francia je
lentés, hogy a merényletet az itt 
ülésező ifjak török csoportja hatá
rozta el, a fantázia szüleménye. A 
halottak száma valósággal 24. Ezek 
közt van Beha bey, Szelim herceg 
nevelője, a szultán két szolgája. 
Ezeken nem volt semmiféle külső 
sértés nyoma, halálukat az ijedtség 
következtében beállott szivszélhüdés. 
okozta. A halottak közt nincsen 
sem basa, sem magasrangu hivatal
nok, sem pedig háremhölgy. Az a 
híresztelés sem igaz, hogy német 
turisták eltűntek.

Az orosz forradalom .
Berlin , jul. 26. A Russiche Cor- 

respodenz jelenti Libauból: Miután 
a hatóságok a föllázadt matrózokkal 
nem birtak, az ezredtől gyalogosokat 
vezényeltek ki és megparancsolták 
nekik, hogy lőjjenek és a mellre cé
lozzanak. A katonák hétszer lőttek, 
de egy matróz sem esett el, mert 
a katonák a levegőbe lőttek. — 
A hatóság kérésére erre a katonákat 
visszavezényelték, nehogy a dolog 
még rosszabb fordulatot vegyen. A 
matrózokat később felszólították, 
hogy adják meg magukat. Ezek nem 
tettek eleget a felszólításnak.

A belgrádi sztrájk.
Belgrád, jul. 26. A villamos köz

pont munkásainak sztrájkja komoly 
stádiumba lépett. A munkások a hi
vatalnokokat, kik a gyárba zárkóz
tak, kiéheztetéssel akarják a gyár 
elhagyására bírni. A rendőrség sem
leges magatartást tanúsít. A munká
sok főkövetelése az, hogy az igazga
tóság az elbocsátásokat a szindikátus 
képviselőjével egyetértésben eszkö
zölje és hogy csak a szindikátushoz 
tartozó munkásokat szabadjon fel 
fogadnia. Komoly bonyodalmaktól 
tartanak, mert a nyomdászok is mo
zognak.

A háború.
New-York, julius 26. Sato, a bé

ketárgyalásra kiküldött japánok egyike 
báró Komura nevében a következő 
képpen nyilatkozott egy hírlapi tu
dósító előtt : Bizonyosra veszem, 
hogy a tárgyalás sikeres lesz. A ja
pán meghatalmazottakat a mérsék
lés fogja vezérelni és nem támasz
tanak túlságos követeléseket. A han
gulat Japánban és Oroszországban 
kedvez a békének és a békekötés 
az emberiség érdekében szükséges. 
A két hadviselő fél 570.000 embert 
vesztett. 370.000 esik ebből Orosz
országra. A háború Jappánnak na
ponkint 1 millió dollárjába kerül. 
A közvélemény ragaszkodik a hadi
kárpótlás fizetéséhez. Sato még azt 
is kijelentette, hogy a fegyverszünet 
megkötése lesz a tárgyalók első lé
pése. Japán csak nyílt kaput akar 
Mandzsuországban és békét óhajt, de 
nem minden áron. Sato végül hang
súlyozta, hogy Anglia és az Egyesült- 
Államok Japán legjobb barátai.

Berlin, julius 26. New-Yorkból 
jelentik, hogy a békerárgyalások 
Washingtonban augusztus 5-én kez
dődnek.

Hajóösszeütközés.
Oran, jul. 26. Az „Adria" magyar 

gőzhajózási társaság „Szapáry;‘ nevű 
hajója, amely útban van Algír felé, 
a hétfőről keddre virradó éjjelen a 
nagy ködben összeütközött a „Schia- 
finó" nevű francia gőzössel. Á „Sza- 
páry“ mely könnyebben sérült fedél
zetére szállította a francia gőzösnek 
két matrózból és két utasból álló 
személyzetét. A „Schiafinó“ elsülyedt.

SPORT.
Szabadkai Sport Egylet V. nem

zetközi versenye. A Sz. S. E. szep
tember hó 9. és 10-ik napján az 
eddigi szerepléséhez méltó nemzet
közi versenyeket rendez. A verseny 
úgy a programm változatossága mint 
érdekessége tekintetében a legnagyobb 
szabásúnak Ígérkezik. Lesz több ke
rékpár szám, motor és automobil 
kocsi verseny. Azonkívül rövid és 
távuszás, torna, football sport és az 
atlétikának úgyszólván minden faja. 
A nagyszámú szép érmek és tiszte
letdijak biztosítják a versenyzők tö
meges részvételét. A részletes pro
gramot a legközelebbi számunkban 
hozzuk. A verseny kései határidejé
nek oka az, hogy ugyanakkor lesz 
itt az országos iparos kongreszus, 
amely az érdekes versenyek meg
tekintését programmjába vette fel.

TANUGY.
A Magyar Zeneiskola XIX. évi 

értesítőjéből. A lefolyt iskolai év
vel a „Magyar Zeneiskola1' tizenkilen
cedik évét töltötte be. Ez idő alatt 
3331 növendék n^ert oktatást, mely 
körülmény magában véve is bizo
nyíték arra nézve, hogy a közönség 
bizalommal van az iskola iránt. 
Végzett növendékei közül számosán 
előkelő helyet foglalnak el, mint 
zenetanitók, karmesterek ős éneke
sek. Hézagpótló missziót teljesít az 
intézet a magyar zene művelésével 
is. A „Magyar Zeneiskola" volt az 
első, mely kizárólag magyar szerze
ményekből összeállított műsorral 
rendezett hangversenyeket. Az eddig 
nyilvános hangversenyeken előadott 
magyar szerzemények száma 972. 
E mellett a jótékonyságot is oly 
mértékben gyakorolja, minek nem 
sok példája akad. Az elmúlt tanév
ben 93 növendék tandijkedvezmény- 
részesült, 21 pedig tandíjmentességet 
élvezett. Az elengedett tandíj 5128 
korona összegnek felel meg, a mi

eléggé igazolja a „Magyar Zeneiskola" 
áldozat készségét. Az intézet vezetői: 
Lung György székesfővárosi tanács
nok, elnök és Schnöller Lajos szé 
kesfővárosi tanár, igazgató. Tanári 
kara kiváló magyar zeneművészekből 
áll, kiknek képessége és tudása 
általánosan el van ismerve. Rendes 
tanárok: Armadola Aranka, Faludy 
Károly, Győző Lajos, Hackl N. Lajos 
Janetschek István, Manheit Jakab, 
Rupnik Rezső, Ruzitska György, 
Schnöller Lajos, Waldmann Albert, 
Beiratási dij — fűtés és világítási 
díjjal együtt — 10 korona. Havi 
tandíj az előkészítő és rendes osz
tályokban 8 korona, a kimüvelési és 
az énekosztályokban 8 korona. Tá
jékoztató értesítőt kívánatra ingyen 
és bérmentve küld azigazgatóság.

REGÉNY CSARNOK.

Németből: KörmUczy Ernő. 47
— ízlelje meg e fülséges liqueurt, 

nem tudom, honnan szedte az a 
huncut Palmári. Hanem szavamra 
mondom, hogy felüditi az észt s 
s igazi jó kedvet ád!

Hektor kiürítette poharát s csak
hamar újra töltött.

— Beszéljük meg tehát a dolgot!
— szólt Hektor.

— Helyes — felelte a bankár. Azt 
hiszem nem mondok újat azzal, ha 
eszébe hozom, hogy az én hitelem 
nélkül ön ma egy teljesen tönkre
ment ember. Mi lesz önből ?

— Ki tudja?
— Tudok még egy módot. Egy 

gazdag házasság.
Hektor fölugrott.
— Hagyja el! — kiáltá ökölbe 

szorított kezekkel — érdekből háza
sodni?! Pfujj!

Medina hörpintett egy kortyot, mig 
Hektor fenékig ürítette a magáét.

— No ne vegye oly szigorúan a 
dolgot! — csittitotta a bankár. Hisz 
barátai közöl akárhány hasonlóképen 
cselekedett már!

És hosszú lére eresztve, több ese
tet mesélt, miközben egyre vizsgálta 
az ital hatását.

Csakhamar meglátszott Hektor vi
selkedésén. Valami különös szédülést 
érzett, de erőt vett magán.

— Talán szemelt már ki valakit ?
— kérdezte aztán.

— Persze!
— Idős?
— Tizenhat éves.
— Púpos ?
— Ellenkezőleg. Szép, ragyogó 

szépség, okos és kedves. Valóságos 
angyal.

— A nevét. Vagy nem mondhatja 
meg még.

— Miért ne? — felelte Medina. 
Guillemot Irént gondolom.

— Irént? — kiáltá Hektor. De 
hisz Guillemot sohsem egyeznék bele 
e házasságba.

— Bah! — szólt most Medina. 
Nincs is arra szükség. Minden rend
ben van. Irén egy jó adag ópiumot 
vett be s igy könnyen megnyerheti őt.

E szavak után Hektor kezébe 
nyomta a kulcsot.

— Értem, dadogta Hektor, még 
ma éjjel elmegyek hozzá s reggelre 
megkapom a papa beleegyezését.

— És én, toldotta hozzá Medina, 
kifizetem önnek a százezer frankot.

Mindketten felemelkedtek.
— Mikor találkozunk újra? kér

dezte Hektón*

— Holnap egy órakor, felelte Me
dina. De be kell bizonyítania, hogy 
Irénnél járt. Az éjjeli szekrényen egy 
kis üveget fog találni, azt hozza 
magával.

Hektor nem felet, hirtelen távo
zott. Mint egy ittas, tántorgott a ház 
felé, hol a szörnyű összeesküvés 
áldozata feküdt. Tapogatózva, dü- 
löngve botorkált előre. Egyszerre 
csak megállt. Valaki épen az ajtót 
zárta be s feléje tartott.

Rajmund volt, ki most hagyta el 
Irént. Amint Solonne hívására a 
beteg szobájába lépett, úgy látszott, 
hogy Irén épen valami nehéz esz
méletlenségből ócsudik fel. Azt hitte, 
hogy csendesen pihenve fogja találni, 
mert Solonne úgy jelentette neki, 
hogy a doktor csillapitószerekkel 
altatta el. S most egészen más hely
zetben találta.

— Hivatott Irén, szólt aztán s 
odalépett az ágyhoz. íme, itt vagyok.

Irén kézszoritással köszönte meg. 
Arca lángolt, szeme beteges fényben 
ragyogott s reszketeg, halk hangon 
susogta:

— Nem hagyott nyugodni a gon
dolat, hogy ön, akit szeretek, távol 
van tőlem. Epedve vágytam látni 
önt.

S amint sovány ujjaival a párna 
csipkéjén babrált egy darabig, hir
telen Rajmund karjai közé vetette 
magát.

— Oh, úgy szégyenlem magam, 
lihegte csendesen, ne vessen meg! 
Szánjon inkább!

— De mi lelte önt ? — kérdé 
Rajmund.

— Nem, ne maradjon itt tovább! 
Esztelenség volt tőlem, idekéretni 
önt. Bocsásson meg s mondja meg 
Solonnénak, hogy meghalok.

(Folyt, köv.)

Felelős szerk esztő:
D Ü O O V I C H  I  W K E. 

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

telefon szám: 62.

Nyilttér.*)
N y ílt  k öszön et

dr. Sánta György közkórházi főorvos 
urnák.

Alulírott már 36 év óta súlyos 
vesebajban szenvedtem s jelenlegi 
kezelő orvosaim egybehangzóan ope
rációt hozták javaslatba. A mű
tétet rajtam dr. Sánta György kór
házi főorvos ur vitte véghez junius 
7-én oly sikeresen, hogy julius 15-én 
teljesen meggyógyulva, munkaképessé 
lettem, amiért is kötelességemnek 
tartom neki azért, hogy a haláltól 
megmentett, nyilvánosan köszönetét 
mondani és reá a jó Isten áldását 
kérni, hogy még számos betegnek 
lehessen megváltója.

Teljes tisztelettel 
Horváczky Gáspár.

*) lí rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

25 darab Bácskai Hitelbank

rész jeg y
a múlt évi szelvényekkel együtt 
a kibocsájtási áron, vagyis  

darabonként

5 0  I c o x o x i á é x t
e la d ó .

Tulajdonos I* e r  1 O s z k á r  
— nagykereskedő. = = = --
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Pályázati Hirdetmény.
Budapest székes főváros közönsége 

által, boldog emlékezetű József fő
herceg ur Ő cs. és kir. Fensége 
honvéd főparancsnokságának 25-ik 
évfordulója alkalmából, s annak em
lékére, a ra. kir. honvédség árvái 
részére, az illetőségre való tekintet 
nélkül létesitett alapitványi helyek 
közül, folyó évi szeptember 1-től, a 
József íiárvaházban egy hely, az 
Erzsébet leányárvaházban pedig két 
hely kerül betöltés alá, melyeknek 
betöltése céljából, ezennel pályázat 
hirdettetik.

A Józset fiárvaházba, valamint az 
Erzsébet leányárvaházba való fölvétel 
kellékeikép igazolandó:

a) az, hogy a felvétetni kért gyer
mek tényleg a m. kir. honvédség 
kötelékébe tartozott, vagy tartozó 
apának törvényes leszármazója:

b) a vagyontalanság:
c) félárváknál (a kik t. i. apátlanok, 

vagy anyátlanok) az életben levő 
szülő vagyontalansó ga:

d) hogy az árva 6-ik életévét már 
betöltötte és hogy a fiuárva a 10-ik, 
a leány-árva pedig a 12-ik életévét 
még túl nem haladta;

e) hogy ép testű és elméjű, a 
himlőn átesett, vagy ellene sikerrel 
beoltatott.

Az árva kora és a szülők elhalá
lozása hiteles annyakönyvi kivonattal, 
a testi és elmebeli állapot, a himlő
oltás és a vagyontalanság közható- 
ságilag hitelesített orvosi helyhatósági 
bizonyitványnyal igazolandó.

A kellően felszerelt bélyegtelen 
kérvények, — melyekben a szülő 
vagy gyám neve, állása és lakhelye 
(város, megye, utolsó posta) is fel
említendő, folyó évi augusztus 10 lg 
a m. kir. honvédelmi ministerhez 
nyújtandók be, a honnan Budapest 
székes főváros ható-ágához fognak 
küldetni és a kijelölési jog gvakorlása 
végett József Ágost főherceg ur Ö cs. 
és kir. Fenségéhez fognak felter
jesztetni.

Az alapitványi helyek az 1905/6. 
tanév kezdetén lesznek betöltendők, 
s a felvételről, vagy fel nem vételről 
az árvák hozzátartozói, Budapest 
székes főváros tanácsa által hatósági 
utón fognak érlesittetni.

Budapesten, 1905. évi julius 3-án.
Bihar s. k.

honvédelmi minister.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó O f i l l é r  Vastag betűkből ©  
f i l l é r  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

P H T E g y  nagy pince
az István-utczaban, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágositást nyújt a házmester.

w a r  Tiszta <s ja
csomagolópapír

lapuuH nyomdájában
kVínUflt h  faphatá.

2000 kor. Hozománnyal rendel
kező

izr. vallásu nő, férjhez menüi óhajt biztos 
jövőjű fiatalemberhez, Leveleket «H. H.» 
jelige alatt lapunk kiadóhivatalába kórunk.

Gm lm lm Ann! tanít jutányos feltéte- nílhilIllOZni lek m ellett Balázs J ó 
zsef cimbalom tanító V I. kör, Kálmán u. 
309. szám.

/pi? Q | | í p o  J bútorozott szoba,es t- Víl^j ui 111 vili leg teljes ellátással is, 
kiadó. Cim a k i a d ó b a n ._______________

Riadó üzlethelyiség.
más halyen nagy üzlethelyiség kiadó. Cim 
a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az Antikvá
rium  könyvkereskedés Szabadkán  szem 
ben a gym nasium m al. A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktár i Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc-ók Kölcsön 
kön y v tár havi d ija  30 kr egyedül az An
tik v á riu m  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varró leányok leányt keresek h o n 
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a v a rrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János fértiszabó VI. kör, Tom pa-u

IMf Ariin? k ö 'el eSV nagyobbb udvari FvlLIIlv/j helyiség, mely alkalm as 
ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

VmcmIÁIIÁ ki Bárány-közben) gőz- l Vfilv$ mosódát nyitott, ajánlja in 
tézetét. Mosott ruhát is elvállal s ing va
salási dija 12 fillér, 2 gallér G fillér. — 
Kelengye-mosást a legjutányosabban esz
közöl. Gardó Klára.

winfcii. xaorjc. AJ
A REKLÁM

r-xiziv rMr-.i :i-
Állandó, észszerű és ügyes reklá

mozás minden gyári, kereskedelmi, 
ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, 
rugója, az éltető eleme.

Hotryan, hol és mikor hirdethető 
a legs'keresebbeu, 1 gjobban és leg
olcsóbban, megtudható az

Á talánoi Tudósító
hirdetési osztályánál

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerkesztő

BUDAPEST,
VII., Erzsébet-körut 54.

ahol kiváló szakértelemmel, od adó 
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklámokat az összes budapesti, vi-

Idéki és külföldi lapokban és naptá
rakban.

T7"a, d  Zfe e  x  t  © x x ,
állomáshoz 15 percre,

74 holdas birtok,
benne 3 éVes 16 holdas szőlőtekp,
kedvező árban eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
■ -

K e r e s t e t i k
a helyi viszonyokkal ismerős

ú g y  no
item  A d o lf  varrógép üz

letébe.

|  L id i  in  su t. L s p s l e l  com p ., |

Sicliícr-lélB lícrgwy Píin-Expeller. |

Ezen e l i s m e r t  k i t ű n ő  és 
taj ialomcsillapító bedől zsölésül 

hasznúit háziszer bevá
sárlásáu l 1, — a mely

»*.•« ;b min ién gyógyszertárban 
I'a § AjS kapható ,— minőig íigyc- 

«e»nniel legyünk a „Ror-
gOuy“ védjegyre.

Költségvetések 
és tervezetek ingyen !

Ma már minden ember tudja, Hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenezia-Fluid =
csak „K A TO N A -féle* »K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-fóle 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 gzabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Szóchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut 
Megvizsgálva ós véleményezve 1

Eladó birtoR.
Tázlár pusztán a Budapest- 
Zimonyi vonal Sóstói- és 
Vadkert-Tázlár állomásaitól 
5 kilométernyire fekvő Sváb 
Imre-féle szarvastói 3 3 = ^ - - - -

170 tnagyarholdas 
!  z Z  MdoHo«at =

eladom, a tóterület 47 hold, 
melyben lő hold igen jó 
nádas van, az egész igen 
alkalmas haltenyósztésre, a 
többi szántó és kaszálónak. 

Értekezhetni lehet a tulajdonos 
É g e tő  Im r e  Tázlár postafiók 
Stoltvadkert. = = = = = = = = = =

V éd jeg y : „ H o r g o n y 41.

A L in im ent. Capsici camp.,
a H o r g ü i i y - P a i s - E x i s d l l s r

pótléka
ogy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több m int 35 év óta legjobb fáj lalom- 
csillapító szernek bizonyult küszve nynél, 
csúznál és meghűléseknél b e d ö rz s ö l  - 
kóppen használva.

F ig y e lm e z te té s . Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a nu-ly a 
,,Horgony14 védjogygyol és a Richter ezég- 
jegyzóssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 

v 2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár; tő rö k  
József gyógyszerésznél, Budapesten.

R ich té r  gyógyszerIúra 
|  az „A rany  o rosz lánhoz", P rág áb an , 

E l i s a b e t h s t r a s s e  5 nou . 
Mindennapi isó&üldés

w a j e z i  h í m z é s e k  
alsóruhák és ágynemüekre.

N a g y  v á l a s z t é k  a
m i n ő s é g  é s  a z  á r b a n .

Minták visszaküldés kötelezettsége m ellett 
rendelkezésre állanak.

í

Y. P. Loclier & Co.
S t.-G a l l e n .  G. 67. ( S w a j c z .)

Ma már minden ember tutija, hogy a világhiri
Valódi Növény Essenezia-Fluid

csak „K A T Ó N  A-féle* „K. A.* védjegygye]
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízhat 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít mindé 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsö 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban st 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszei 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvényné
-------------- csuznál, tagszaggatásnál stb.-nól. ------------

Megvizsgálva és vélem ényezve 1
Nyomatott a Kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




