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

negyed évre 3 kor. MEGJELENIK NAPONKINT REGGEL, KIVÉVE HÉTFON.

S zerk esz tő ség  és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 3. sz.

Küzdelem a választói jogért.
Tegnap vasárn p az egész 

országban megnyilatkoztak a 
szocialisták, kívánva az általá
nos választói jogot. Az, hogy 
ez megilleti a munkást, meg 
azt a kisiparost is, aki meg
szerezte a képesitést, ma már 
vita tárgya nem lehet. Az a 
kérdés, megadják-e vagy nem.

A király, a kormány, a sza- 
badelvüpárt kijelentette, hogy e 
jogot, mely a nép legszentebb 
joga, megadja mindenkinek. A

hazát, mert mindkét sztrájk a 
magyar állam szervezetét pusz
tító maróner.

A koalíció harca az állam 
gépezetét már megrongálta, s a 
külföld alig bízik benne, hogy 
ez a gépezet sokáig bírja a fesz- 
eröt. Isten mentse meg a ma
gyar hazát attól, hogy ehhez 
járuljon még az általános sztrájk, 
hogy a dolgozó kezek megálljá
nak, hogy az általános szerve 
zetet etető kéz munkája meg
szűnjék. És ha csak két hétig 
tartana is ez a sztrájk, akkor

nek kérdése. Holló Lajos hozta szóba
: de Kossuth Ferenc, Apponyi Albert 
i gróf, Kaas Ivor báró és Ugrón Gá
bor hozzászólása után abban álla- 

A függetlenségi párt tegnap tartotta podtak meg) hogy addi« nem dönte- 
meg szervező ülését Zomborban, í nek e k(sriléábeu. nhg Bánffy és An- 
Varga Károly elnöklete alatt. Az o r-1 dressy meg neni jönnek. 
szágos függetlenségi párt részéről ott
voltak : Bárabás Béla, a függetlenségi 
párt alelnöke, Lovászy Márton. Bari ha 
Miklós. Fernbach Károly és Péter.
Többen jelentek meg a szervező-

Politikai szervezkedések a
megyében.

Beszélik, hogy a vezérbizottsággal 
valaki közölte volna, hogy a kormány 
e hónapban még egy újabb akciót 
indít a koalíció ellen. Hogy ez meny
nyiben felel meg a valóságnak. nem 

gyűlésen Zentárói, Bajáról, Újvidék-, ,ehet megállapítani, 
rőt, Szabadkáról. A párt elnökének ;
Fernbach Károlyt választották meg. 
A nagygyűlést szeptember elején 
Szabadkán akarják megtartani.

Újvidéken is szorgalmasan dolgoz 
nak a függetlenségi párt szervezésén. 
Szeptember közepén olt is szervez-

Letartóztatott sikkasztó.
Elásott ezresek.

A bűnös hajlamú emberek k •-koalíció, az egy rettenetes furcsa js rettenetes lenne eredményé- 
nyilatkozatot tett közzé. Olyant, i j-,en Bevégezné azt a munkát, 
hogy bizony megmaradt a ká-: amjt a másik sztrájk már meg- 
poszta és a kecske mégis jó l,kezdeR és még csak szemre 
lakott; mert hat a koalíció nem i hányást sem tehetnénk, mert 
ígérte meg a választói jogot' eltagadhatatlan jogért folyik a 
senkinek, hanem a független- küzdelem. Pedig, hogy két hétig 
ségi part és az ujpárt igen. eltarthat a sztrájk, arról bizto-,
Ebből pedig azt következteti, sitják magyarországi elvtársaikat 
hogy ha a koalíció vagy löbb-'a külföldi
sége a függetlenségi és ujpárt segély 
meg is ígérte a választói jogot, i bírhatják
azt a koalíció meg nem adhatja, saj az általános választói jogért * * j kereskedő szombaton t i.000 koronát
mert a nagy többség az nem mgakezdödö küzdelmet i o , , , * . . . . .  I adott at Ernő nevű öc-csenek, hogy
a koalíció. Hát ilyen okoskodást él . , . ' . , i Szervezkednek a bacsmegyei disz-: az összeget adja át Rizsányi Mihály-
a koalíción kívül aligha találni ! ’ ° gY nU, leSZ e két hónap ; szidensek is. A Zomborban megje- nalc akit rntígbizoll az2alj h a
a íoaiicioi g a i  - utan, annak a mai viszonyok kmo Zombor es Vidéke erről a moz- • Budapesten vásárolt scr^ekP i fizesseNe is találhassunk. ... .... . T, - balomról a következőket iria • u > a..<n un i.. thet. nzesse

Nos tehát ha az általános mondliatója Mi nem is óhait-!. •B“ ’rae» e '-Merem-1 Leodray 1!rnfl e ,ae„bizAst este
választói jogot a munkás nép:inb morl J  naK  8“ lna„ . me« el i« órakor teljesítette és Rizsányi
meg nem
azt tegnap
részében
sein kimondta, megkezdődi!
gyarországbanazáltalánosstrájk. ■ 7 “.'
Mi elismerjük e küzdelem jogo- ’ suprtma tcxet
sultságát, de azért következete
sek akarunk maradni, nem úgy, 
mint az általános választó jogot 
illetőleg a koalíció.

kedő gyűlést akarnak tartani, amelyre i vésbé furfangos osztályához tartozik 
Apponyi Albert gróf, Kossuth Ferenc, ■ Rizsányi Mihály szabadkai VIP. köri 
Batthyány Tivadar és Teleky Arvéd gazdálkodó, aki a benne feltétlenül
grófok is megígérték megjelenésüket. 
A párt elnökének egyhangúlag Bállá 
Árpádot akarják megválasztani, de 
még eddig van ellenjelö.tje is Ilerger 
Ágoston személyében

megbízó Lendvay Mihály helybeli 
sertéskereskedőt akarta érzékenyen 
megkárosítani, ravasz terve azonban 
a kivitet gyengesége folytán hajó- 

. törést szenvedett s most már a bu
dapesti vizsgálóbíró előtt várja balul

higgadtan mérlegelik az állam j p̂ rtban , 
és i

nem segítenek csődbe kergetni i 
az államot Mert hát vannakj 
ugyan, akik az alkotmányos ! 
jogokat megértik, de nem akar

/» i i v i i z j

— Saját tudósítónktól. —
Budapest, 1995. nug. 14

Koalíciós körökben most másról 
sem beszélnek, mint az általános 
szavazati jog kérdéséről, amelyről a

volna, egyenesen a rendőrkapitány
sághoz ment és ott bejelentette, hogy 
a vonaton a nála levő ll.OüO koro
nából 9600 koronát elveszített. Ál
lítása szerint legvalószínűbb, hogy 
többszöri rosszullóte alkalmával, mi- 
kor leszállóit a vonatról zsebéből 
a pénz kicsúszott.

Az ügyetlenül kieszelt mesének 
azonban nem ült fel a rendőrség, 
hanem Rizsányit azonnart letartóz-

ják megérteni ezt a régi és min- 
A választói jog természetes den alkotmányos igazságnál na-

joga az embernek, ezért épen,gyobb igazságát: salus rei pub- 
úgy küzdhet mint a koalíció a ., icae guprelna lex.
nemzeti jogokért. Sót, ha fel- azonban az is, hogyi"!,??A T T A 'i .  ki’hz8'nek -lA 920' örsésnek hogy Rizsányi 'szabadkai

• nyX il e k ? ellenzéken beösmerik, hogy hazaban házkutatást tartson.adná e jogát a nép, nem érdé- i ... , .. . ,
mehié meg az életet De nem add‘? meggondolja magat majd 
helyeseljük a küzdelem eszközeit, ia 7  T A  T  A  , “
csak úgy nem, mint ahogyan i 
nem tarthatjuk helyesnek a 
koalíciónak a küzdelemben hasz
nált fegyverét. Ez sztrájk az 
állammal szemben, akár csak 
a szocialisták sztrájkja. Mindkét 
sztrájktól óvja Isten a magyar

jogokért folytatott küzdelemben 
nem tagadja meg az embernek 
természetes jogát, melynél fogva 
a saját sorsának az intézésébe 
mindenki beleszólhat.
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Budapesti Hírlap és a Budapest ma tatta és táviratozott a helybeli rend

a taktikázás igen rossz véleményt 
tett a közvéleményre s ez a kérdés 
most már annyira megérett, hogy a 
napirendről többé levenni nem lehat. 
Különösen a függetlenségi és ujpárti 
Képviselők érzik magukat kellemet
lenül, mert választóik folyton szo
rongatják őket.

Pertich Ernő alkapitány foganato
sította is rögtön a házkutatást azon
ban eredménytelenül, de azért távira
tozott a fővárosi áilainrendőrségnek, 
hogy Rizsányit ne helyezzék szabad
lábra, mert felesége a házkutatás 
alkalmával a nyomozást vezető ka-
pitány ama kérdésére, hogy szombaton 

A vezerbizottság legutóbbi ülésén : este elutazása előtt férje mit csinált 
— mint ma, értesülünk — szóba ke-1 s hol járt, válaszában azt is említette 
rült a kormány vád alá helyezésé ' hogy 11 óra felé a kertben járt.

Villauyozás, továbbá orVosi torai
Telefon 211. sz. 
Prospectus

Javalva van: az idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, ós szédülésnél 
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut ós nehéz légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bólbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és kftszvénynél. W "  Mérsékelt árak. Nyáron át frissítő fürdők. I
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A rendőrség ez irányban tovább I igen hosszúnak kellend lenni, ha a 
vallatta Rizsányit, a ki később be- magyar urhölgyek áldozatkészségének 
vallotta hogy a 29C0 koronát a háza minden momentumát közre adnók.

— Eljegyzés. Pollák Zsigmond 
eljegyezte Grüner Irén kisasszonyt, 
özv. Grüner Jakabné leányát Sza
badkán.

— Szabadkaiak a tanitóuökép  
zöben. A Szabadka és Vidéke teg
napi száma Írja a következőkei.: 
„Lapunk múlt számába hirt küldtek, 
mely szerkesztőnk távollétében be is 
került az újságba. A hir Weszelyné 
Balajthy Ilonát okozza azért, hogy a 
tanitónőképző első évfolyamára nem 
vettek fel szabadkai növendéket. Pe
dig alaptalanul. Tudvalevő ugyanis, 
hogy a folyamodó növendékeket nem 
az igazgatónő veszi fel a képzőbe, 
hanem az igazgatótanács javaslatára 
a miniszter. A felvétel tehát tulajdon - 
képen az igazgatótanácson áll, mely
nek az igazgatónő csak egy tagja. 
Hogy nem jelöltek felvételre szabad
kai folyamodót, az egész igazgató 
tanács hibája. Balajthy Ilona külön
ben — akinek működéséről hiteles 
értesülésünk szerint úgy a világi, mint 
az egyházi hatóság elismeréssel nyi
lai kozik — közben is járt a minisz
tériumnál, hogy szabadkai illetősé- 
güeket is vegyenek fel az intézet 
elsőéves növendékei közé.

melletti szőlőben ásta el.
Újabb távirati értesítés alapján a

rendőrség még egy házkutatást tar 
tett s ekkor a pénzt a szőlő nyugati 
részében az árok partban egy lábnyi 
mélységbe elásott cipőben megtalálták.

Így kapta vissza Lendvay Mihály, 
a szerencsés sertéskereskedő, ezúttal 
is már már veszendőbe ment ezreit.

Rizsányit, a ki különben a leg
utóbbi választások alkalmával obtyi- 
nárjelölt volt, de a hatósági párt 
jelöltjével szemben kisebbségben ma
radt, a sikeres házkutatásról szóló 
távirat vétele után a budapesti kir. 
ügyészséghez szállították át.

H Í R E K

TÁJÉKOZTATÓ.
Szabadkai közkönyvtár óa muz«ur<i. Nyitva 

szerdán szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 1‘2-ig.

A u g u sz tu s  19. A szabadkai kör tánc- 
mulatsága Palicson, a Kossuth szoboralap 
javára

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lakó 
mája a gazdakör helyiségében.

A ugusztus 27. Az ipartea tiilet« dalárda 
hangversennyel egybekötö tt táncmulatsága 
a városligetben.

Szeptem ber 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesületi gyűlés Szabadkán.

»» i
— A király születésnapja. 0  

Felsége születésnapja alkalmából e 
hó 18 án délelőtt KJ órakor a szt. 
Teréz templomban ünnepélyes isten- 
tisztelet lesz, melyen a törvényható
sági bizottság tagjai és a város tiszt
viselői kan  testületileg vesznek részt. 
Dr. Biró Károly polgármester e vég
ből meghívókat, bocsájtott ki, mely
ben a l-’-iki ünnepi misén, valamint 
a Szent lsván napi istentisztelet és 
körmenetben való részvételre hívja 
fel a bizottsági tagokat és tisztvi
selőket. A tisztviselői kar mindkét 
napon délelőtt ‘/o 10 órakor fog
gyülekezni a városháza tanácster
mében. A polgármester egyúttal fel
hívja a bizottsági tagokat, hogy az 
istentiszteleteken lehetőleg disz ma
gyarban jelenjenek meg.

— A szegedi tábla köréből A 
hivatalos lap mai száma hozza, hogy 
őfelsége Pichler Lipót szegedi kir. 
ítélőtáblái bírót kúriai bíróvá ne
vezte ki.

— Egyház m egyei hírek. A sa
ját kérelmére felmentett Mezei ígnácz 
miske-kerületi esperes helyébe espe
ressé és kerületi tanfelügyelővé Ku 
luncsich Illés dusnoki plébános, kér 
jegyző neveztetett ki. -- Petrányi Fe 
renc horgosi, adminisztrátor kalocsai 
fiképezdei rendes tanárrá Petres Já
nos miskei káplán pedig horgosra 
ideigl. adminisztrátorrá neveztettek 
ki.

— Magyar nők a tüdő vészese
kért, Még ebben a minden ügyet 
aléltságba juttató meleg napokban 
sem szünetel a magyar nőknek a 
szegénysorsu tüdőbetegekért való ak
ciója. Kolozsvárott Szvacsina Gézáné, 
Orsován Rózsa Károlyné, Rákospa
lotán Wagner Manóné és Orosházán 
László Elekné úrasszonyok buzgósá 
gára megalakullak a József kir. her
ceg Szanatórium Egyesület szanató
riumi bizottságai. A veszprémi al
ispánná Koller Sándorné úrnő föltette, 
hogy egy maga száz tagot toboroz 
az egyletnek és örömmel jelentette 
az egyleti elnöknek, hogy célját elérte. 
Hasonló példaadó agilitással fáradó 
zott a szanatórium egyesület érde
kében Dr. Balassy Kálmánná urasz- 
szony Hont-Vaságban. a ki szintén 
száz tagot gyűjtött. És lisztánknak

— A X. nemzetközi alkoho
lizmus elleni kongresszus 1905. 
évi szeptember hó 12-tői 16-ig fog 
ülésezni Budapesten. A munkapro 
grammban a következő referátumok 
szerepelnek: 1. Az alkohol befolyása 
az emberi és állati szervezet ellent- 
álló képességére, különös tekintettel 
az átöröklésre. 2. A műbor egészség- 
ügyi jelentősége szemben az alkohol
élvezettel általában. 3. Táplálék-e az 
alkohol? 3. Alkohol és nemi élet. 
5. Alkohol és büntető törvény. 6. A 
munkások kulturális törekvései és az 
alkohol. 7. Alkohol és testi erőkifej
tés, különös tekinfettel a katonai 
trainingre. 8. Az alkoholizmus elleni 
mozgalom szervezése. Az iskola és 
nevelés az alkoholelleni harcban. 
10. Az italmérések reformja. 11. Az 
alkohol ipari felhasználása mint esz
köz az alkoholizmus elleni harc
ban. 12. A szeszkereskedés káros be
folyása az afrikai benszülöttekre.

Referátumok tartására vállalkoz
tak: Prof. Gruber (München), Prof. 
Kassowitz Wlassak (Bécs), van dér 
Veide (La Hulpe), Prof. Forel (Chigny'. 
Lombrozo (Turin), Bleuer (Zürich), 
Müller (Gruppendorf), Hahnel, Eggers 
(Bremen), Malius (Birmingham), Le- 
grain (Páris), Helenius (Helsingsfors), 
Máday, Vámbéry, Kiss, Stein, Malco- 
mes, Klem p(Bpest), Fischer (Pozsony).

— A sakkverseny. A szombat 
délután lejátszott negyedik forduló a 
következő eredménnyel járt : Forgáts 
philidóri védelemben nyert Matievieh 
ellen, ki inkorrektül két tisztet áldo
zott egy bástyáért s később elhibázta 
a helyes folytatást. Tompa vesztett 
játszmát nyert meg Brassaival szem
ben, mig a Salamon—Sztrokay partié 
függőben maradt. A második fordu
lóról maradt Tompa—Salamon játsz
mát Tompa nyerte meg. A verseny 
állása e szerint a következő : Forgács 
3 (1), Tompa 3, Matievieh 2, Sztrokay 
1 (1), Brassai 1, Salamon 0 (2).

— Takács Zoltán tervei. Takács 
Zoltán dr., a szegedi Csillagbörtön 
nevezetes múltú lakója, ezidőszerint 
munkajegyzői tisztet visel rabtársai 
között. Emellett a hírhedt fegyenc 
szorgalmasan tanul angolul, franciául 
és különösen olaszul. Az a terve, 
hogy kiszabadulása után Olaszor
szágba költözik s ott mint idegen- 
vezető fogja kenyerét megkeresni.

Különben ideálisabb tarvei is vannak. 
Azt beszéli a börtönőröknek, hogy 
ezután majd jobb és csalhatatlanabb 
pénzeket fog hamisítani s biztos afelől, 
hogy zavartalanul fog meggazdagodni. 
Hanem hát kiszabadulásának ideje 
még messze van s addig talán iga
zán magába száll az exdoktor, ki 
egyébként olyan egészséges, mint a 
makk s jókedvvel látja el napi leen
dőjét is. Az utóbbi időben Takács 
Zoltánt nagyon megkedvelték a bör
tönben, mert példás szorgalmat ta
núsít s igen hasznavehető embernek 
bizonyult.

— Város borbélyok nélkül. Ma 
van az a nap, amikor nem borot
válkozhatnak Baján. Még a lakoda
lomba induló vőlegénynek is boros
tásan kell maradnia De nagy dolgok 
még sem fejlődnek, ez nem borbély- 
sztrájk, csak egyszerűen elmennek az 
összes bajai borbélysegédek a bajai 
bíróság fogházába nyaralni. Úgy 
esett a dolog, hogy a bajai borbély- 
segédek két bajai borbély üzlet ellen 

, tüntettek és ezért őket perbe fog
ták. A tárgyaláson a vádlottak közül 
egy napi fogházra átváltoztatható 10 
korona pénzbüntetésre Ítélte a bí
róság Gál Lajost, Jager Pált, Gav- 
rilovics Sándort, Bohner Pétert, Szti- 
pánovits Dánielt, Liebli Rezsőt, Lo- 
sonczky Lajost, Mayer Gábort és 
Tóth Mátyást. A borbély legények 
nem fogták fel az ítéletet tragikusan, 
hanem elhatározták, hogy nem fize
tik meg a tiz koronái, hanem be
vonulnak egy napi nyaralásra a bajai 
bírósághoz. Meg akarják látni, hegy 
hogyan él meg egy napig nélkülük 
Baja város férlivilága.

— Névmagyarosítás. Grünhut 
Béla máv. mérnök szabadkai lakos, 
„Gyenes“-re, kiskorú Eckert Gyula 
bácsalmási illetőségű budapesti lakos 
pedig ,,Hős“-re változtatták családi 
neveiket.

— Gyilkos bogyók. Baka And
rás 6 éves, Ifkó János 7 éves és 
Ifkó Ádám 8 éves gyermekek teg
napelőtt délután a szálláson kóbo
rolva megéheztek, s az utszélen talált 
beléndek bogyóikkal csillapították éh
ségüket. A mérges bogyók gyorsan 
megtették hatásukat. A mint a liuk 
hazaértek szüleikhez, mindhármukon 
nagy fokú rosszullétről panaszkodtak 
mely rövidesen kínos fájdalommá 
fajult. Hozzátartozóik a kórházba 
szállították a félholt gyermekeket, 
kik közül kettő Baka András és Ifkó 
Ádám az utón kiszenvedett. A har
madiknak éleiben maradása is két
séges.

— Halálos szerencsétlenség. 
Pintér János csantavéri géptulajdo
nos Magossy Ferenc földbirtokos 
Nagyfényi pusztáján csépelt. Gséplés 
után a szomszédhoz huzatták a gépet, 
midőn Magossy öreg bérese menet 
közben fel akart ugrani a gőzgépre, 
megcsúszott, s a kerén mellén ke
resztül ment, szörnyet halt. Másnap, 
midőn a szomszédjánál Pintér gépe 
csépelni kezdett, a gépből kiugró 
szikra felgyújtotta a gabona aszta 
gokat. A cséplőt csak négy nehezen 
bírták megmenteni. — Ugyanezen 
cséplőgép tulajdonos gépe múlt évben 
cséplés közben felgyújtotta szintén a 
kazalt, s akkor a cséplő benne is 
égett.

— Meghalt az utcán. Szabó Mi
hály napszámos V. köri lakos teg
nap este a Bethlen utcában hirtelen 
rosszul lett és összeesett. Két arra 
haladó egyén vette észre az élettelen 
embert, akit a legközelebbi kapu alá 
vonszoltak és a mentőkért siettek. 
Mire azonban a mentők odaértek, 
Szabó már halott volt. Kiszállították 
a zentai temető hullaházába.

— Gyermekfej a kutya szájá
ban. Mocsonökrol Írják, hogy Fröhlich 
Anna 27 éves leány borzasztó mó
don pusztította el újszülött gyerme
két. Az ínségből leszakított rongyba 
burkolta a csecsemőt, azután meg
fojtotta, darabokra vágta és félre
dobta. A téglamester kutyája tegnap 
valami gömbölyű tárgyat hozott a 
szájában s a mikor jobban megnéz
ték, borzadva látták, hogy az egy 
csecsemő levágott feje. A vizsgálatot 
megindították s bár Fröhlich Anna 
tagadta tettét, a csendőrök elfogták.

— Orvtámadás az utcán. A
mull éjjel fél 3 órakor ismeretlen 
tettesek a Halasi utón megtámadták 
a hazafelé tartó Kovács József ha
todik köri legényt s egyikük a bal 
ha ántékán bicskával súlyos sebet 
ejtett rajta. A megtámadott ember 
a közeli rendőrlaktanyára vánszor- 
gott, a honnan a mentőkért tele
fonáltak, kik a sebét bekötözték és 
a kórházba szállították.

— Ha jól és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, kalap, 
fin Öltönyök, úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac.

1905. augusztus 15.

Négy éves testvérgyilkos.
A besztercenaszód vármegyei Pár- 

vához tartozó „Pojáná luj Kármán " 
nevű erdőrészből jő a különös hang
zású hir: Brandusáu Gábor juhász, 
amint juhait terelgette, meglátott egy 
nyulat. Mindjárt beszaladt kalibájába 
s fegyverét megtöltve tért vissza, de 
a nyúl ekkora már eltűnt. Brandu
sáu a töltött fegyvert, mint legalkal
masabb helyre, a kalibája előtt levő 
fenyőfa egyik ágára, de jó magasan 
akasztotta fel.

Minden gondossága mellett is a 
töltött fegyver szerencsétlenséget ho
zott a szegény ember fejére. Ugyanis 
4 éves leánykája Martona és 8 éves 
üa János, kik előbb a kalibában ját
szadoztak, alighogy atyjuk visszatért 
juhaihoz, kimentek a kalibából s a 
fenyőfa alatt folytatták játékukat. 
Anyjok is messze volt s szénacsiná- 
lással volt elfoglalva.

Meglátták a fenyőfa ágán himbá
ló !zó fegyvert s a fiú mindjárt fel
mászott a fára és leakasztotia. Együt 
tesen cipelték be a kalibába és ját
szottak vele, mig János megunva a 
játékot, a fegyvert a kaliba oldalához 
támasztotta A kis Martona azonban 
újólag a fegyverhez nyúlt és éppen 
a ravaszán babrált, mikor a bátyja 
a cső elé, alig egy lépésre került. 
Ekkor a fegyver valamikép elsült s a 
fiú fültövön találva, holtan terült el 
a földön.

MULATSÁG.
A bácsalmási iparos és keres

kedő ifjak tegnap este egyesületük 
megalapításának javára, az ottani 
ipartestület nagytermében szinielő- 
adással egybekötött táncvigalmat ren
deztek. Már 8 óra előtt az óriási te
rem zsuffolásig megtelt közönséggel, 
melyben képviselve volt Bácsalmás 
egész intelligenciája. Színre került 
Tóth Ede 3 felvonásos népszínműve, a 
Tolonc. A főszerepben : Angyal Liszka 
szerepében Zabraha Nina kisasszony 
remekelt, kit is a közönség remek 
virágcsokorral lepett meg. Kontra 
Fridolint Csiszár Antal jól játszotta. 
Krizsa szerepében Abt Veronka 
oly kitűnő volt, hogy a közönség 
szűnni nem akaró tapsokkal adott 
elismerésének kifejezést. Miklós iné-
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szaros mester szerepében Tembel 
Márton ért el nagy hatást. Ábris mé
száros legényt Kirss Antal nagyon 
jól játszotta el szerelmes jelenéseiben 
Ördög Sára Májer Juliska Mrawcsák 
vándorló legény Hecht Mihály ko
mikus szerepeikben igazán megérde
melték az elismerő tapsokat. A ki
sebb szerepekben : Jung Erzsébet, 
Rísz Margitka, Nyári Éva, Strányai 
Gusztáv, Knébelspiz György, Májer 
N. János, Krix Ernő, Bajai Ferenc, 
Szommer István, Linerth Károly, 
Boros Gusztáv, Fodor Antal, Ham
burger József, Knébelspiz Teréz, 
Száhl Katica, Kertész Katica és 
Horn Teréz tűntek ki.

A szépen sikerült és gördüléke
nyen előadott színdarab rendezéséért; 
Hamburger Józsefet illeti dicséret, j 
Élvezet volt a nagyrészben német
ajkú ifjak és hölgy-' k által személye
sített magyar menyecskéket és ma
gyar parasztokat hallani és látni. 
Szinielőadás után következett a vir- i 
radtig tartó tánc, melyen nagy 
számban vettek részt Bácsalmás höl
gyei. H— th A r.

tes-Vsjat
me gvételreí

Keres bármily meanyi- 
ssgbett, előnyős árban

ifj. Vojnich OVó
_________________Szabadba.

T Á V I R A T O K .
A háború.

Portsmouth, aug. 14. A béké i 
követek ma nem tartottak ülést.1 
A tegnapi ülésen a békefeltételeknek j 
azt a pontját beszélték meg, hogy 
Oroszország ismerje el Japán túl-' 
nyomó befolyását Koreában. Hatá
rozatot azonban nem hoztak.

Pétervár. aug. 14. Szombatról 
vasárnapra virradó éjjel fél két óra
kor a cár hosszú táviratot kapott 
Povtsmouthból. Tegnap reggel Earns 
dorffot Peterhofba hívták, ahol hosz- j 
szasan értekezett a cárral, 4z orosz | 
udvar hangulatából Ítélve, a távirat-' 
ban nem igen lehettek kellemes dol
gok. Délután négy órakor Linevics 
tábornoktól érkezett távirat, melyben 
hivatkozik a japánok tétlenségére és 
a saját csapatainak harcias hangú-! 
latára és határozottan tiltakozik a 
békekötés ellen.

Tókió. aug. 14. (Reuter.) Hír sze
rint az oroszok visszavonulnak a 
Tumen folyótól és Észak-Koreában 
nem akarnak a japánokkal össze
ütközni. Ezt a Iliit eddig nem erő
sítették meg.

London, augusztus 14. Ellentét
ben a pesszimisztikus hírekkel, Ports- 
mouthból az a jelentés érkezett, 
hogy az oroszok tudomásul vették 
a japánok válaszát s a tárgyalások 
rendben folynak tovább

Forradalom Oroszországban
Varsó, augusztus 14. Vialosztok- 

ban a forradalmárok az — elmúlt 
szombatra, a trónörökös születése 
napjára nagy tüntetéseket terveztek. 
Erre a napra nagymennyiségű kato
nát rendeltek ki. Ismeretlen tettes 
bombát dobott közéjük, amely három 
katonát és egy arra járó asszonyt 
megölt. A katonák erre fegyverüket 
használták és a munkások közül 
negyven meghalt, negyven megsebe
sült.

Tiflisz, aug. 1 t. (Pétervári Távirati 
Ügynökség). A rendőrség egy itteni 
vendéglőben összeesküvő bandát fe
dezett fel és a jelenlevőket letartóz
tatta. Az összeesküvőknél a kauká
zusi szemsztvó tagjainak, az állammi - 
niszternek, Gsirinkin rendőrfőnöknek 
fényképet, továbbá Gsirinkinnak a 
pártszervezet által és a forradalmi 
párt által aláirt halálos Ítéletét ta
lálták. A kemencében az úgynevezett 
macedóniai tipusu hét nagyobb és 
hét kisebb bombát találtak, amelyek 
közül keltő meg is volt töltve.

Vasúti katasztrófa
Budapest, aug. 15. Glevelandból

jelentik : A Newyork—Chicago—St.- 
Loius vasútvonal egy személyvonata 
Lorain és Vermilyon között össze
ütközött egy tehervonattal. Iá ember 
meghalt, 25 megsebesült.

Vizbefult kirándulók.
Passau, aug. 14. Tegnap öt ember 

kirándulást tett egy csolnakon Regens • 
burgból. A csolnak a Donauzeitung 
jelentése szerint Passau és Engel- 
hardszell között felborult, miközben 
a bennülők közül négy megfuladt, az 
ötödik az engelhardszelli kórházban 
fekszik. Az áldozatok neveit eddig 
nem sikerül megállapítani.

A sardiniák pusztulása.
P á r is, aug. 14. Dounenesből je

lentik: A bretagnei partvidéken min
denütt igen szomorú a hangulat az 
idei, teljesen eredménytelen szardínia 
halászat miatt. 600 szardiniahalász 
közül csak 15 tért vissza hallal A 
legtöbb halász egy halat sem tudott 
fogni.
Az angol király Isclilbeu.

lschl, aug. 14. Edvárd angol király 
holnap délután 4 óra 56 perckor 
ideérkezik. Kíséretében lesz Seymour 
Fortercue tengerészkapitány és Pon- 
sonby Frederic őrnagy. A király és 
kísérete számára 15 szobát tartanak 
fenn az Erzsébet-szállóban, a hol 
Edvárd király királyunk vendége lesz. 
Diszszolgálatra Dietrichsten herceg 
ezredest, őfelsége szárnysegédét ren
delték ki, aki már tegnap ide is 
érkezett.

Irodalom.
A „Gyakorlati Közigazgatási 

és Döntvénytár11 augusztus 1-én 
kiadott 15 száma a főlapon a kér
désekre adott szakszerű feleletek 
közlésével kezdődik. Ezúttal megol
dott a felvett fizetés visszafizetésének 
az adóleirás mennyiségének, a mar

halevelek igtató könyvének, a tiszti 
fizetések kiutalványozása idejének, a 
pénzügyőri kézbesítések stb. kérdései. 
A „Könyvtári részben11 ped ig Nagy- 
solymosi Szabó Ferenc okleveles 
tüzoltótiszt folytatja. A tűzrendészet 
kezelése a közigazgatási eljárásban 
citnü kitűnő szakkünyvét. Ezen feje
zetekben tüzetesen foglalkozik a 
szerző a közigazgatási teendők is
mertetésével a tüzeset megtörténte 
után és ezekre nézve pontos és 
megbízható útmutatást nyújt. A 
„Döntvény tári rész11 szintén igen 
változatos és tanulságos. A fegyelmi 
ügyekre nézve a tiszti ügyész indit- 
ványozási, a választott közigazgatási 
bizottsági tag és a főszolgabíró 
felebbezési jogára, a testi fogyatko 
zás beszámítására, a rendbírságokra 
a fegyelmi költségekre vonatkozó 

j belügyminiszteri és közigazgatási 
i bírósági határozatok, továbbá hon- 
• védelmi miniszternek a fegyver gya
korlatok alól való felmentés, — a 
lelkészek hivatalos nyelve, a sorozási 
polgári elnök döntési joga, a katonai 
szolgálat mentességi jogcím felélesz- 

; tese, a szolgálati idő utánpótlására,
■ a kiképzési időre, a honvéd tarta
lékba helyezésére a zenenüvendé- 
I kekre, a gyógyszerészek szolgálati 
I viszonyaira, a pénzügyi közigazgatási
bíróságnak a hitelszövetkezeti kon
verzióra, a kereskedelmi miniszter
nek a távollevő iparigazolványára 
stb. elvi határozatok közöltetnek. A 
„Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár 
és Döntvénytár11 előfizetési ára egész 
évre 12 korona, félévre 6 korona, 
negyed évre 3 korona, egy hóra 1 
korona. Az érdeklődőknek szívesen 
küldenek mutatványszámot. Előfizetési 
dijakat legcélszerü b postai utalvá-

■ nyon a szerkesztő és kiadó Dolenec 
{József ügyvéd Budapest. Vili. József
körút 74. sz. a. küldeni. Ez utón is 
figyelmeztetik a hátralékosokat, hogy 
a lejárt évnegyedes előfizetési dija- 

í kát, (január—julius) küldjék be, kü- 
i lönben további füzeteket nem kap
nak címükre.

A H A R E M N O .
I r ta :  Ougovich Imre.

; — Iván, igaztalan vagy. Ne vádold
i azt az embert. Te hibásabb vagy 
nálánál. Véletlenül ellested lelkem 
titkát, s ez még nem jogosít föl, 
hogy hami-an vádolj. Menj pihenni 

: Iván, fáradt a lelked, pihennie kell.
A legény szótlanul hagyta magára 

1 a leányt s ment ki a kertből a 
I hosszú, nádfedeles házba. A leány 
utánna se nézett. Szemei homályo- 
sodni kezdtek, künyfelhők takarták 
el tüzét. Két könycsepp pergett le 
hófehér arcán, s e két könycsepp 
melegétől, mintha felolvadt volna az 
egész lény hidegsége. Folytatni kezdte 
sétáját. A járása izgatottabb volt, a 
keble idegesen pihegett, ajkai félig 
kinyíltak, s mohón szívták az éj 
hüvösödni kezdő levegőjét, mintha 
igy akarta volna lehűteni szivének 
forróságát Néha-néha a homlokára 
emelte márvány kezeit, s felsimitotta 
haját, hoay a gályákról hulló éji har
mattal oltássá el gondolatainak hevét. í

Olyan volt mint az imbolygó, a ha 
landót csalogató tündér.

Órákon át bolygott szenvedélyeivel 
a kis kertben. Nem érezte a fárad
ságot, s mikor leült a körtefa alá, 
öntudatlanul tette. Az éj sejtelmes 
fénye veszíteni kezdett titokzatossá
gából. A leány a homályosodó csilla
gokat vizsgálta. Ajkai egyszerre csak 
dalra nyíltak. Bus sóvárgással teli 
magyar dalt énekelt, olyant amilyent 
csak a puszták végtelenségében lehet 
költeni. Hangjában meg volt mindaz, 
ami elaltatja a fájdalmat, mint a siró 
gyermeket. Halkan dúdolt, mintha 
csak a természetnek akart volna pa
naszkodni. A csillagok egyre lasab- 
ban rezegtek, mintha az altató da
nára aludnának el. És mikor a dal 
elhalt a leány ajkain a csillagok is 
kialudtak, s a hajnal kezdte bíborral 
festeni az eget.

Az udvar elevenedni kezdett. Az 
ébredő zajra Iván is kijött a házból. 
A kertajtóig ment, s meglátva a körte
fa alatt ülő Zorkát szótlanul vissza
fordult a házba, hogy megnézze, meg- 
jött-e az öreg tanító. Néhány perc 
múlva kijött az udvarra s a kert 
felé indult. A kertajtót felemelte, 
hogy ne csikorogjon. Zajtalanul lo- 
pódzott a körtefáig, mely alatt a 
pádon, jobb karját a pad támkájára 
vetve, fejét a liliomkarra hajtva aludt 
Zorka. A fiatal lanitó elragadtatás
sal bámulta a fehér tündért. Kinzó 
vágy támadt lelkében; egyetlenegy 
csókot vágyott nyomni a márvány 
homlokra. De legyőzte e vágyat. A 
tulvilági jelenség megszentségteleni- 
tése lett volna az orozva adott csók. 
Hanem azt nem tilthatta meg a je
lenség, hogy egész lényéből kisugá
rozzák a szerelem, s ott lebegjen az 
álmodó, talán másról, elérhetetlen 
boldogságról álmodó szépség körül.

Észre sem vette, hogy eközben 
csendesen kinyitották az utcaajtót, s 
az életpiros, hófehér hajú kis öreg 
tanító frissen tipegve, a nyitott kert
ajtón át sietett feléjük. Mikor meg
látta, hogy a leánya aluszik, lábuj- 
hegyen, zajtalanul lépkedett Ivánhoz, 
akit ujjának intésével kért hallga
tásra. Még néhány lépés, s a leánv 
arcára nyomott két csattogó csók 
űzte el az álmot. A nagy szemek 
kinyíltak, s a mosolygó ajkak szere 

! teltei suttogták az apának az Isten
hozottat.

— Bizony elmaradtam Zorka. későn 
végeztük a temetést s este nem akar
tak útnak ereszteni. Lett volna ugyan 
négyes fogat is, hogy haza hozzon, 
de én már csak igy jobban szere
tem. Inkább kialudtam magamat.

— Jól tetted apus, szólalt meg 
Zorka. En is oly jól aludtam itt a 
szabadban, hogy meg se mozdultam. 
Rám viradt észrevétlenül. Gyerünk 
nézzünk a házkörül.

— Nem is vagy kiváncsi, hogyan 
mult el a temetés, meg a tor?

— Hát mit szólnának a tyúkjaim, a 
galambjaim, meg a többi jószág, ha 
a kíváncsiságomért elhanyagoltam 
őket.

Folyt. köv.

Felelős szerkesztő :
D Í Ö O V I C H  I M R E .  

LaptulaJ (Ionosok : A Z A L A P I T Ü K  
Szerkesztőségi es kiadóhivatali

telefon szám: 62.

minden a mely szSp csi
nos 0  hatásos reklámokat akar az forduljon te l-" )  

=  jes bizalommal =

XladeK is  ü a n ta w t  ' K í S S Í . " ' " 3



4 BÁCSEGVEI NAPLÓ 1905. augusztus 15.

11975 és l$320
1905. szara.

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a város 
közönsége tulajdonát képező alábbi 
szántóföldek részben 25 évre, rész
ben pedig 1905—906. g. évre alább 
megjelölt időben és helyen tavaszi 
vetés alá hasonbérbe fognak adatni, 
u. m.:

F. évi augusztus hó 22-én d. e. 
9 órakor a helyszínén 25 évre:
I. Tompa-katonai IV. ny. 140 lánc 
és 2. Tompa-kelebiai 11. ny. 114 
1850—2000 lánc ugar föld.

F. évi augusztus hó 23-án d. e. 
9 órakor a helyszínén 25 évre : 
3. Tompa körösi II. ny. 122 650 — 
20" lánc ugar föld.

F. évi aug, hó 24 én d. e. 9 óra
kor a helyszínén 25 évre : 4. Tompa- 
sáskalaposi I. ny. 151 56 —2000 lánc 
ugar föld.

F. évi aug. ho 26-án d. e. 9 óra
kor a helyszínén 1905—906. g. évre: 
5. Tompa-katonai 1. és 11. ny. 319 
lánc és 6. Tompa-kelebidi 111. ny. 05 
1550—2' 09 lánc föld.

F. évi aug. hó 29-én d. e. 9 óra
kor a helyszínén 1905—906. g. évre:
8. Tompa-kőrösi*gyepfőld 11 ny. 84 
1300 —20.'0 lánc.

F. évi aug. hó 30-án d. e. 9 óra
kor a helyszínén 1905 906. g. évre:
9. Baináti 4 1000—2009 lá»c. 10. 
Gyepmestert telep melletti 1 lánc.
II. Csik-féle földből 4 és fél lánc.
12. Sándort földekből a csantavéri- 
ut melletti 5 184—1609 h, a. bé- 
kovaiut és .Pest—zimonyi vasút 
melletti 4 526—1600 h., a. békovai- 
ut és Pest—zimonyi vasutontuli 842 
négyszögöl és a Pest—zimonyi vas
utontuli 56 530—1600, összesen 66 
482— 1600 hold föld föld.

F. évi szept. hó 2 án d. e. 9 óra 
kor a helyszínén 1905—906. g. évre:
13. Szegedi fasor melletti 111. ny. 18 
lánc. 14. Palicsparti 7 lánc 15. Bu- 
gyicsárdai 1 1590—20"0 lánc.

F. évi szept. hó 5-én d. e. 9 óra
kor a helyszínén 1905—906. g. évre: 
16. Hajdujárási illetve 'bisztricai 44 
lánc föld.

F. évi szeptember hó 18 —21-én 
d. e. 9 órakor a helyszínén 1905— 
906. g. évre: 20. Csantavéri ura
dalmi 1. és II. ny. 1659 1090 -1600 
hold föld.

Megjegyeztetik, hogy a 25 évre 
adandó földeknél köteles haszonbérlő 
a bérlet biztosítására az árverés al
kalmával félévi bérösszegnek meg
felelő óvadékot készpénzben, takarék- 
pénztári könyvben, vagy elfogadható 
értékpapírban letenni.

Az egyéves bérleteknél a haszon
bér felerésze az árverés alkalmával 
azonnal, a másik felerésze pedig 
19"6. évi márc. 1-ig fizetendő a vá
rosi házipénztárba.

Egyéb árverési feltételek a hiva
talos órák alatt, a gazdasági ügyosz
tályban megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, 1905. évi julius 
hó 26 án tartott tanácsülésből.

I)r. Bíró Károly, polgármester.
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden s /ó  O  dELIlóx Vastag: hetükből <3 
f I V é r  L egkisebb h ird e té s  3 0  f i l l é r

Fegyvertartó,
hivatalban .

dó-

VílS'llÓflO a B^’ány-köz'en) göz-mosódát ny ito tt, ajánl a in
tézetét. Mosott ruhát is elvállal s ing va
salási dija 12 fillér, 2 gallér 6 fillér. — 
Kelengye-mosást a legjutányosabban e z- 
közöl. Gardó K lár i.

Forgalmas fűszer üzlet “ ,ótér^iwiJLiiu4i Eiikju^jv u f i í v u  hez kö
zel, kevés óvadék mellett bizományba ki- 
adatik Cim a ki dóhivatalban

Intelligens uri 2 tanuló 
teljes e -

látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban’

föld.
S O W

N ős ü z le tv eze tő  Üzlet k iá ru s ítá s !  
' k e reste tik , *

k i  ö n á l ló a n  m ű k ö d ik ,
Értesítem a t. vásárló közönséget, 

hogy a raktáron levő összes áruimat 
egészben vagy részben

ItelépÖ M i i d ő  f o ly ó  é
s z e p t e m b e r  1 .

Alkalmaztatási feltételek megtud
hatók:

I  K H É R  K N Ö
palicsi tanítónál.

Kvártélyt és kosztét
kaphat jutányosán 2 iparos-segéd

W e is z  N á n d o r
kefekötőnél, — Kölcsey-ulca.

Elegánsan bútorozodk i i i ö n b e já r a t i i  s z o b a
villanyvilágítással,

amely tiszt uraknak is megfelel, azon-
--------------naj kiadó. --------

Cím a kiadóhivatalban.

■
R S” !

» ■

á ru t
> n

Van szerencsén a t. vásárló-közön-
, , £. , .. séget értesíteni, hogy Rudics-utcábanVarró leányok S ? á t e i i e n é b e n )  rőf?S;

véd ruha elkészítéséhez. Aki m ár a varrás- ü z le te m b e n  Ö8SZGS r a k tá r o n  lÓVO
ban jártassággal bir előnyben részesül. G i m ------------------------á r u i m a t — --------------- —
Fazekas János férfiszabó VI. kör, Tompa-u.

I M Í Á r h / v /  kö el egy nagyobbb udvari 
5 vlit-S  IIv Z  helyiség, mely alkalmas 
ipartelepnek kerestetik. Gim a kiadóban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenem üveket az A n tik v á
rium  könyvkereskodós Szubadháu szem
ben a gym nasium nial. A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktár < Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 kk, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai

Raktáron van kanavász, 
karton, vászon, parcket, flanel 
még több különféle cikk.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

M ip p  F e r e n e z .  
Rudics-ulca.

drbj;

Kereskedelmit 1 önyve- 
lön«>, ki

az iróg pen is te je s  já r ta s s á ’gnl bir, bár 
milv irodai alkalm a ást kere . Cim a ki- 
adóhivatalban.

lieltéren jutányosán
bútorozott szoba azo nal k adó. Ugyanott 
Ízletes házi koszt is kapható. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

d e á k
e g y  szerb  u r i c sa lá d n á l

t e l j e s  e l l á t á s r a
felvétetik. — Gzime lapunk kiadó- 

hivatalában.

m i minden elfogadható 
árban kiárusítom. gsa
A raktár áll: Szövet szoknya, blouse 
karton, zephir, batist, mos- es szövet- 
pongyolák, gyermek-ruhák, női ing és 
kötények, továbbá szövet, mos és 
batist kelmék, melyet méter számra 
is igen olcsón elárusítok. A n. é. kö
zönség b. pártfogását kérve, vagyok

tiszteleti 1

.Faragó M.
(Edény piac )

A honvéd-laktanya mellett 
egy négyszobás

u r i-1 a k á s
m ellékhelyiségekkel SÍPOS 
KÁROLY házában nov. 1 re 

kiadó.

E l a d ó  s z ő l ő - t e l e p .
Halason, a Pírtól vasúti msg- 

álíótól 20 percnyire

$  .-fS-Sl F’

Szőlőterület 20 m. hold, kü
lön gyümölcsös 5 m, hold, az 
egész 65 m. hold. Értekezhetni

Dr. Herm ann F eren c
orsz.-gyül. képviselőnél Halason.

E la d ó  sző lő .
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7*/2 kapa

halasi sző lő
főképen olasz rizling és csemegével 
beültetve és teljesen karózva, rajta

egy lakházzal és budárházzal,

s z a b a d k é z b ő  e l a d ó .
Bővebbet a kiadóhivatalban.

F. évi szept hó 9-én d. e. 9 óra
kor a helyszínén 1905—996. g. evre: 
i8 Bajmok—kaponyai 1. ny. 335 
450 — 1600 hold.

F. évi szeptember hó 11 — 16-án 
d. e. 9 órakor a helyszínén 1Í 05—
906 g. évre: 19. Bajmok uradalmi 
j. és 11. ny. (2161 800— 1600 hold.

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid =
csak „K A T O X A -féle“ ,K . A .“ véd jegygyel!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féie igazi Növény Essenczia-IOuidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., I üveg 40 íillér. -----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Budapesten: Török József gyógyszertára;

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

gyógyszertára III. kör Zimonyi ut. 
ti0 ^ "  MejfvíZ'trálva és véleményezve !

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
------ Valódi Növény Essenczia-FInid =
csak „K A TO N A-féle* „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gorjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. ------------ —

g£4$ ílcervlzsuálvn és véloménvezvp !
Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




