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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdájs

Batthyány-utcza 3. sz.
íjanariBsuaftauua

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

negyed évre 3 kor.

Egy fontos kongresszusról.
Az 1903. év április havában 

Brémában tartott nemzetközi 
alkoholizmus elleni IX. kon
gresszus elhatározta, hogy a 
nemze közi X. kongresszus 1905. 
évben Budapesten fog ülésezni. 
A szervező bizottság megállapí
totta, hogy a kongresszust szep
tem ber 11-töl 16 ig bezárólag 
tartja meg.

Köztudomású, hogy az a l
koholizmus minden társadalmi 
osztálynak végzetes csapása és 
sújt szegényt, gazdagot, művel
tet, műveletlent egyaránt. Nem 
is egyesekhez, se nem egyes 
osztályokhoz, hanem  m indenki
hez, osztálykülönbség nélkül 
intézi hivó szózatát a kongresz- 
szus szervező és végrehajtó bi
zottsága, vegyen részt a kon-
gresszusban, igyekezzék e fontos szus az érdeklődést méltán meg- 
kérdést minél alaposabban meg- érdemeli, ha tekintetbe vesszük, 
ismerni, s vele együtt arra tó- hogy a kongresszuson meg fog
rekedni, hogy az emberiség ják állapítani, mint kell felvenni 
ezen pusztító járványát közös a célra vezető küzdelmet a nép 
erővel leküzdhessük. Társadalm i körében, társadalmi és állami 
betegségtől csak öntudatos tár-jjó  akaratú pártolás mellett, 
sadalmi küzdelem válthat meg; Hogy az alkohol ellen Ma- 
bennünket. gyarországon is legnagyobb küz-

A kongresszus iránt az egész ' delmet kell vivnunk, a követ
kontinens müveit társadalmai kezö számok is e mellett szó
érdeklődik, m ert m a m ár az 
orvostudomány meggyőző ér
vekkel bizonyitgatja, hogy az 
emberiség legalattomosabb el
lensége ellen, az alkohol ellen 
sikra kell szállnunk. A szeszes 
italokkal való élés, megbénítja, 
megfojtja az ideg sejteket, az 
okos em bert butává, a becsü
letest becstelenné teszi, előidézi 
az idegeknek, az agynak a lé
leknek és elmének súlyos, leg-
nagyobbrészt gyógyíthatatlan be-;vetlen kulturális elöhaladására. 
tegségeit. És ezzel pusztításai- Kanada, Norvég és Finn or- 
nak borzasztó sorozatát n e m , szág, a melyek az abstinenciá- 
fejezi be, megtámadja a szer-1 ért a szociális harcot oly lan
vezet legfontosabb sejtjeit s az kadatlan erélylyel vették fel,
utódok ebben lelik testi és lelki 
nyomorúságaiknak forrását. E- 
miatt lett az emberiség leg
kegyetlenebb ellenségévé, mert 
itt nem az egyén, hanem  az 
egész faj állandó, biztos rom 

lásáról és elfajulásáról van szó. 
A kórházak és bonctermek sta
tisztikái s az orvosi gyakorlat
tapasztalataiból tudjuk, hogy az i Az ipartestületek országos kon- 
alkoholizmussal csak egyetlen! gresszusa tegnap ért véget. A har> • ■ a — a < a a a.
egy betegség a tuberkulózis ve
heti fel a versenyt. S az em 
beriség e két öldöklő csapása 
között, szoros összefüggés is 
bizonyult be, mert az alkohol
lal mérgezett szervezet jóval 
csekélyebb ellentállást képes 
kifejteni a tüdövész és egyébb 
fertőző betegségek csiráival 
szemben.

Hülyék, elmegyengék, nyava 
lyatörösek, vízfejűek, törpék túl
nyomó nagyszámban alkoho
lista szülőktől szárm aznak. Az 
igazságszolgáltatás meg más el
rettentő képét m utatja az al
koholnak.

Látni való, hogy a kongsesz-

lanak.
Lássuk csak:
Mondjuk, hogy Magyarorszá

gon átlag minden munkás leg
alább évi 500 korona jövedel
met szerez. Mondjuk azt, hogy 
a munkásosztály 18% -át alko
holra adja, akkor is hatszor 
többet ád ki alkoholra, mint 
gazdasági felemelésére, huszon
ötször többet költ italra, mint 
politikai emancipációjára s köz-

küzdelmüket diadallal fejezték 
be, mert azóta ezen országok 
gazdagodnak s gyarapodnak.

Magyarországra is ráférne na
gyon a gyarapodás.

__

Az iparoskongresszns utolsó
napja.

madik napon is tekintélyes számban 
gyűltek össze a még itt tartózkodó 
kiküldöttek a Pest-szálloda nagy
termében, hol délelőtt 8 óra után 
vette kezdetét az ülés Thék Endre 
elnöklete alatt. A képviselők közül 
a mieinken kívül Barabás Béla és 
Pir ztory Mór hallgatták végig a ta
nácskozásokat.

Az ülés kezdete előtt Thék Endre 
elnök sajnálattal emlékezik meg a 
szombati ebéd alkalmával Palicson 
történt incidensről, mely Deil Jenő
nek, a kassai kamara nagyérdemű 
titkárának tósztja alatt történt. A 
kongresszus tagjai felállással és lel
kes éljenzessel tüntettek a kiváló 
férfiú mellett és az őt ért inzultust 
nagy lelkesedéssel utasították vissza.

Gelléri Mór ügyvezető elnök a 
következő indítványt terjeszti elő, 
melyet a kongresszus egyhangúlag 
elfogadott:

Az ipartestületi kongresszus ki
jelenti és jegyzőkönyvbe iktatja, hogy 
közbizalommal megválasztott társ
elnöke, Deil Jenő ur, a kassai ke
reskedelmi és iparkamara érdemek
ben gazda titkára iránt, aki egy teljes 
emberöltőn, több mint három év
tizeden keresztül a hazai iparnak 
legbuzgóbb úttörői, kombattans har
cosai és mindenkor avatott szószólói 
közé tartozik, az ellene minden alap 
és ok nélkül intézett személyes élű 
támadás alkalmából teljes bizalmát 
fejezi ki, biztosítván őt az itt kép
viselt iparosság változatlan szerete- 
téről, őszinte ragaszkodásáról és szive 
mélyében gyökerező nagyrabecsülé
séről.

Ez alapon felkéri a kongresszus 
Deil Jenő urat, hogy ez incidens
által egy pillanatra se háborittassa léptessenek életbe arra nézve, hogy 
magát a köznek és főleg a magyar sztrájk esetén a dolgozni akaró 
iparnak szentelt értékes munkássága! munkások a legerélyesebben és tel- 
zavartalan folytatásában és lángoló jesen hatályos módon megvédelmez- 
ügybuzgalmának és ügyszeretetének tessenek a sztrájkolók erőszakosságai 
igazán hasznos, praktikus tevékeny- ellenében. Különös súlyt helyez a 
ségének folytatólag érvényesítésében, nagygyűlés arra, hogy a sztrájkolók

Fölkéri továbbá a kongresszus a 
hazai ipartestületeket, hogy az együt
tes és spontán bizalmi nyilatkozat
hoz a maguk részéről külön-külön 
is csatlakozzanak.

Barabás Béla képviselő nagy súlyt 
kíván helyezni az egymásiránti ösz- 
szetartásra. Ő mint a legerősebb 
párt alelnöke súlyt helyez arra, hogy 
azt a zászlót, melyet Deil Jenő ba
rátja az ő kuruc magataitásával 
jobogtat, egyenlő lelkesedéssel kö-
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vessék. Őszinte tiszteletét fejezi 1. i 
Del Jenő irányában és kéri az indít
vány egyhangú elfogadását.

Deil Jenő meghatott szavakkal 
mond köszönetét a bizalomért é; 
fogadja, hogy tűrhetetlenül halad to- 
váhb az eddigi utón.

Thék elnök kéri a tagokat, hogy 
rövid tempóban tárgyalják le a napi
rendet.

Elsőnek Hevesi József határozati 
javaslatát tárgyalják, mely az iparos
érdekek hathatósabb támogatását 
célozza a képviselőházban és az 
ipartestületek erkölcsi feladatává 
teszi, hogy hatáskörükben iparos kép
viselők választására törekedjenek, a 
javaslathoz Horvát János dr. és 
Baumgartner Ferencz szólnak, majd 
Pisztory Mór képviselő az összefér- 
hetlenségi törvény módosítására vo
natkozó részét az indítványnak mel
lőzni kéri. E javaslatot elfogadták.

Szakáll Józsefnek az iparos nyug
díjintézmény országossá tételére és 
Bozsó Jánosnak a munkásközvetitő 
intézmények szervezetére vonatkozó 
javaslatait vita nélkül elfogadják.

Következett Thék Endre és Kun- 
falvy Nándor előadók javaslata az 
önálló iparosok állásfoglalásáról a 
munkás mozgalmakkal szemben.

A javaslathoz Soltész dr. Lázár 
Pál képviselő nevében, továbbá André 
István (Szegszárd), Fojt. István, Adler 
Lipót, Jóst Péter, Tálos Pál és Hlatky 
Pál (Budapest) szólnak.

Forrai Soma, a fővárosi bérkocsi 
ipartársulat titkára a következő in
dítványt terjeszti elő, melyet a kon
gresszus elfogadott.

Mondja ki a népgyülés, hogy addig 
is, mig a munkás-sztrájkok ügyében 
úgy a munkaadók, mint a munkások 
jogos érdekeit egyaránt kielégítő 
intézkedések külön törvénybe fog
laltatnának, szükségesnek tartja a 
nagygyűlés, hogy addig is rendeleti 
utón sürgős és szigorú intézkedések

részéről a dolgozni kívánó munká
sokkal szemben használt veszélyes 
fenyegetés is szigorúan büntettessék.

Itj. Deil Jenő, a kassai kamara 
ifjú fogalmazója indokolta meg ez
után igen szépen dr. Sugár Ignác 
és Szilágyi Mihály előadóknak a 
kézműipar rendszeres emelése érde
kében teendő állami és egyéb intéz
kedésekre vonatkozó javaslatát. A 
javaslathoz Szilágyi Mihály előadó, 
Krazsof János, Spitz Lajos (Buda

kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lépokróc raktára
T elefon szám 190. SZABADKA K ovács-utca 294.

Gabona zsák 4 nyüstös 30, len zsák 40 krtól. Borszürő zsák. és Vízmentes 
rostáló ponyvák négyzetméterenként 40 krtól. ■ -----
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pest) és Bercsey György (Nagyvárad) 
szólnak. A javaslatot egyhangúlag 
elfogadják.

Az ipari szövetkezetek reformja 
volt a nagygyűlés következő tárgya, 
melyet Horvát János dr. előadó in
dokolt meg hosszasabban. A javaslat
hoz Ullmann Jenő, Bercsey György 
és Czérnai Lajos fűztek megjegy
zéseket.

A napirend utolsó pontja Achim 
Jánosnak a betegápolási pótadóról 
szóló törvénycikk módosítására vo
natkozó javaslata volt, melynek elfo
gadása után Thék elnök Fojt István 
indítványa alapján felhatalmazást kér 
a naggyüléstől arra, hogy Kossuth 
Lajos mauzóleumára helyezendő érc- 
koszoruhoz az összes ipartestületek 
hozzájárulása végett, felhívást intézze- 
vek a testületekhez. A nagygyűlés a 
felhatalmazást egyhangúlag megadja.

Ullmann Jákó indítványára a nagy
gyűlés egyhangúlag köszönetét szavaz 
az elnökségnek a tanácskozások pár
tatlan vezetéséért.

Thék Endre elnök, mielőtt az ülést 
bezárná, legbensőbb háláját fejezi ki 
Szabadka város törvényhatóságának 
és vezetőségének a szives vendég
látásért, nemkülönben az előkészítő 
bizottság ügybuzgó munkájáért Reis- 
ner Lajos drnak és Pausits Jánosnak.

Pausits köszönő válasza után Thék 
Endre elnök bezárja a VII. ipartestü
leti kongresszus üléseit, a következő 
szavakkal fejezve be záró beszédét: 
»Isten éltesse a tisztes ipart, éljen 
a haza!“

A vendégek elutazása.
Délután két órakor utazott el a 

vendégek legnagyobb része: Thék 
Endre, Gelléri Mór, Deil Jenő, Edvi 
Illés László, Szabó Gyula és még 
sokan. — A vendégeket Szalay 
Mátyás főkapitány, Reisner Lajos dr. 
iparhatósági biztos és sok iparos 
kisérte ki. Először Szeged felé indult 
a vonat. A távozókat az ittmaradot- 
tak éljene kisérte. Ezután indult a 
budapesti vonat, melyen Thék Endre 
utazott. Szűnni nem akaró éljenzés, 
kendőlobogtatás kisérte itt is a tá
vozókat. ** *

Délután Soltész Adolf dr. és több 
szabadkai iparos, köztük Pausits 
János és Nánay Mihály ipartestületi 
elnökök is. kirándultak Reisner Lajos 
palicsi villájába és egy csokrot adtak 
át Reisner Lajosnénak, igv akarva 
meghálálni Reisner Lajos drnak fá
radhatatlan buzgalmát, amelyet a 
kongresszus sikerének érdekében 
kifejtett.

Meg kell még említenünk Hammang 
József, Sefcsics Lajos, Moldoványi 
József, Knapec Mihály, Schamburg 
Gyulát, szóval a fogadó bizottság tag
jait, akik igazán buzgó munkásságot 
fejtetlek ki. Pausics János és Nánay 
Mihály érdemeit már méltattuk.

i — Saját tudósítónktól. —

g«l£L Budapest, 1905. szept. 11.
-xoFejérváry Géza báró tegnapi ki- 
■HÉtlldatása, melyre feszült érdeklő-
-® M fe ízett az egész P°Iitikai vilá8>

irányban nem hozott 
tféglpgttáfiKvliqn lést. Fejérváry Géza 
tóröI©udhphMre jött, hosszasan ta- 
TfrÁ^ozWP~ThiifrkzterlársaivaI és az 
Ttt~tOrtÉTit~TilEgállapodásokkal ma 
.eslL holnap ismét

» totói
nöfifcigg) (ti mn odtto)f< e Iki lati gatások n ak
és?H^rcsk,<Wá^l0i|ak98öXö magva,
awótahtfettolugtti é«ttafirtá»*imég nin- 
======== riltilai hixn áooíndíxj

csen. Nagy feltűnést keltettek min- 
denfelé a Pester Lloyd értesítései, 
melyek igen érdekes világot vetnek 
a helyzetre. Ezek szerint Bécsben 
úgy vélik, 'hogy a legnagyobb ne
hézséget ,az általános választói jog 
kérdése okozza és azt hiszik, hogy 
a tegnapi tanácskozáson sok olyan 
részletet is megvitattak, amely a 
kormány eredeti tervével ellenkezik. 
Most az a kérdés, hogy a magyar 
kormány összetudja-e egyeztetni sa
ját programját az újabban elhang
zott kívánságokkal, vagy pedig, hogy 
a többi tényező fog Fejérváry pro
gramjához közeledni.'Ha sikerül ab
ban a kérdésben megegyezni, úgy 
biztosítva van a Fejérváry kormáy 
maradása.

Koalíciós körökben — mint ren 
desen — messzemenő következteté
seket fűznek az eseményekhez. A 
politikai augurok már uj tárgyalá
sokról, homo regiusról beszélnek 
noha az ilyen irányú kombinációk 
ma teljesen ki vannak zárva.

Ma már teljes élénkség volt ész
lelhető a politikai világban. A kép
viselők nagy része már a fővárosba 
érkezett és holnap kezdetüket veszik 
a konferenciák és a tanácskozások, 
melyek mind szept. 15 dikét illetik.

Kedden délelőtt a vád alá helyező 
bizottság, szerdán a vezérlőbizottság 
tart ülést és csütörtökön az összes 
politikai pártok megtartják értekez
letüket, melyen a szeptember 15-iki 
eseményekkel foglalkoznak.

Tisza István gróf csütörtökön reg
gel érkezik Budapestre.

Kossuth Ferenc két napos solti 
tartózkodása után ma a fővárosba 
érkezett.

Az iparos kongresszus utolsó napja 
munka napja volt a szabadkai gazda
körnek és mert ezen a napon folyt 
le a csikódijazás a zombori ut vé
gén elterülő országos baromvásár
téren. Az óriási területen nem tűnt 
ugyan fel a résztvevők sokasága, de 
kiállítókkal és szemlélőkkel együtt 
legalább is ötszáz ember nézte vé
gig a díjazás lefolyását. Ott voltak 
Regényi Lajos, Lipozencsics Lázár 
dr., Vojnich Simon, Vojnich Gyula 
dr., Lendvay Mihály, Rirkás József, 
dr. Manojlovics Vladiszláv, Manojlo- 
vics Dusán, dr. Manojlovics János, 
Mukics Aladár, Gzeulik földmives- 
iskolai igazgató, Radios János és 
még nagyon számosán Szabadka 
irányitó társadalmából.

A csikók megszemlélése pontban 
9 órakor kezdődött s csak tizenegy 
óra után végződött. A szemle ered
ményének megállapítása után be
jöttek a városba. A dijakat és dísz
okleveleket délután 4 órakor osz
tották ki a gazdakör helyiségében. 
Kitüntetésben a következők része
sültek:

I. Díszoklevelet nyertek: 1. bajsai 
Vojnits Simon, a versenyen kívül 
előállított 2 éves mén- és 1 éves 
kanca csikóért külön-külön díszok
levelet nyert; 2. dr. Janiga János a 
versenyen kívül előállított 1 éves 
kanca csikóért.

II. Jutalomdijat és elismerő ok
levelet nyertek: 1. Dulics Ferenc 2

éves kanca csikóért 200 korona I 
dijat; 2. Sztipics Bertalan 1 éves 
kanca csikóért 150 korona II. dijat; 
3. Vince János 1 éves mén csikóért 
125 kor. III. dijat; 4. Manojlovics 
Dusán 2 éves kanca csikóért 100 
kor. IV. d ijat; 5. Sokcsics Boldizsár 
2 éves mén csikóért 95 korona V. 
dijat; 6. Vujkovics Gz. Pál 1 éves 
mén csikóért 85 kor. VI. d ijat; 7. 
Budincsevics Gábor 2 éves mén 
csikóért 75 korona VII. dijat; 8. 
Vujkovics L Jeromos 1 éves kanca 
csikóért 65 korona Vili. dijat; 9. 
Vujkovics Gz. Márton 1 éves kanca 
csikóért 55 kor. IX. dijat; 10. Dulics 
Miklós 1 éves mén csikóért 50 kor. 
X. dijat.

Elismerő oklevelet nyertek: 1. Konc 
Balázs 1 éves kanca csikóért; 2. 
Balázs János 1 éves mén csikóért; 
3. Krnyaiszki Jóvics Márk 2 éves 
mén csikóért; 4. Mdodánovics János 
2 éves mén csikóért; 5. Budincsevics 
Fábián 2 éves mén csikóért; 6. Polyá 
kovics János 2 éves mén csikóért; 
7. Péics t. Mátyás 1 éves mén csi
kóért; 8. Mikovics Dániel 1 éves 
mén csikóért; 9. Dulics Ferenc 2 
éves kanca csikóért; 10. Kovacsevics 
István 2 éves kanca csikóért; 11. 
Báics József 1 éves kanca csikóért;
12. Gabrics Benedek 1 éves mén 
csikóért; 13. Pletikoszics Károly 1 
éves kanca csikóért; 14. Mesin Gábor 
1 éves kanca csikóért és 15. Vojnics 
K. János 1 éves mén csikóért.

Mahr Antal halála.
A kir. törvényszéknek gyásza van. 

Mahr Antal kir. törvényszéki biró 
tegnap délben 60 éves korában hir
telen elhunyt.

Az elhunyt biró hat év óta mű
ködött a szabadkai törvényszéknél, 
lelkiismeretessége, igazságos érzülete, 
de előzékeny modora is a birói kö
rökben, úgy mint a társadalomban 
is közbecsülést szereztek számára.

Hirtelen halálának körülményeiről 
számos verzió kering a városban. 
Most már azonban minden kétséget 
kizárólag meg van állapítva, hogy 
éppen abban a pillanatban, mikor 
egy vidéki hölgyet keresett fel a 
Polgári szállodában a ki peres 
ügyében kért tőle felvilágosítást, 
hirtelen rosszul lett és néhány pil
lanat alatt meghalt.

A gyász jeléül a törvényszékre ki
tűzték a fekete lobogót. A ravatalt 
a Kossuth-utcai Prokes palotában 
levő lakásán állították fői.

A törvényszék birói kara gyász- 
jelentést adott ki és a ravatalra ko
szorút. helyez. A temetés holnap dél
után lesz.

A család és a birói kar gyászje-
lentesei a következők:• •

üzv. Mahr Anlalné szül. Brozsi 
Erzsébet úgy a maga mint gyerme
kei Erzsébet Kreman Józsefné, Heléne 
özv. Miletics Demeterné, Anna özv. 
Cermák Ti vadamé, Mária Kormos 
Lászlóné, Ida Kafga Andorné, Berta 
özv. Belányi Ferencné és leánya Mar
git, úgy sógorai Kreman József és 
Kafga Andor, valamint az egész 
rokonság nevében fájdalommal tu
datja, forrón szereteti fia, a legjobb 
testvér, rokon és nagybátyja Mahr 
Antal kir. törvényszéki bírónak 1905. 
évi szeptember hó 10-én délután 
12 és fél órakor élete 60-ik évében 
szivszélhüdés folytán váratlanul be
következett elhunytát.

Az elhunyt drága maradványai 
1905. szeptember 12 én d. u. 4 órakor 
fognak a gyászháznál (Vili. kör, 
Kossuth-ulca Prokesch-ház) beszen
teltetni és a bajai úti temetőben 
örök nyugalomra tétetni.

Az engesztelő szét mise-áldozat 
1905. évi szeptember 13-án d. e. 9 
órakor fog a szent Teréz-templom- 
ban a Mindenhatónak bemutattatni.

Szabadka, 1905. szeptember 10 én.
A szabadkai kir. törvényszék és a 

területén levő kir. járásbíróságok, 
valamint a szabadkai kir. ügyészség 
tagjai, mély fájdalommal tudatják, 
hogy szeretett kartársuk Mahr Antal 
kir. törvényszéki biró 1905. évi szep
tember hó 10 ik napján, 60 éves 
korában hirtelen elhunyt.

Szabadka, 1905. évi szept. 11-én.

H Í R E K

TlJJÉKOZTITÓ.
Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 

szerdán éa szombaton délután 3-tól ö-ig 
Vasáru au délelőtt o tői 12-ig.

Országos vásár szept. lő. Ófuttak.
Szeptember 27. A rnáv. altiszti kör szü

reti mulatsága saját kerthelyiségében.

— Erzsébet k irá lynő  em lék e
zete. Örök és boldog emlékezetű 
nagy királynénk gyászos halálának 
évfordulója alkalmából adózott ma 
városunk polgársága kegyeletes meg
emlékezéssel. Délelőtt 9 órakor a 
szt.-Teréz templomban ünnepélyes 
gyászmise volt, melyet a városi ha
tóság vezetői, a kir. törvényszék birói 
kara, a helyőrség tiszti kara és igen 
sokan a polgárság köréből hallgattak 
végig. Ezután az államvasuti indóház 
melletti parkba vonult a közönség, 
hol a máv. altisztikör koszoruzta 
meg a királyné emlékszobrát, szép 
ünnepély keretében. Száz fehérruhába 
öltözött kisleány állta körül a szob
rot, mely előtt a következő ünnepély 
folyt le : Az ipartestületi dalárda á 
Hymnus eléneklésével vezette be az 
ünnepélyt s azután Bagó István, az 
altiszti kör II. elnöke tartott meg
ható ünnepi beszédet. Az ipartestü
leti dalárda másik énekszáma után 
ifj. Bagó István tartott szép alkalmi 
beszédet, majd Gajer Endre szava
lata következett s az ünnepély a 
Szózat eléneklésével ért véget.

— Személyi hir. Varga Károly 
országgyűlési képviselő és Szalay 
Mátyás főkapitány ma este Nagy- 
Szécsénybe utaztak, hogy résztvegye- 
neK a nagyszéchényi országgyűlés 
200 éves évfordulója alkalmából 
Rákóci Ferenc emlékére rendezendő 
ünnepségeken.

— Szabadka vendégei. Illusztris 
vendégei voltak tegnap és ma váro
sunknak. Az állategészségügyi nem
zetközi kongresszus résztvevői közül 
dr. Vélicz Albin bécsi állategészség
ügyi főtanácsos, dr. Kauc Vilmos 
porosz állategészségügyi főtanácsos, 
dr. Trösse Eduárd, ennek titkára és 
Podmanicki Frigyes báró földmive- 
lésügyi miniszteri titkár tegnap Sza
badkára érkeztek s megtekintették a 
Hartmann és Gonen féle telepeket. 
Ma délben a Hartmann és Cónen 

1 cég vendégei voltak, délután pedig a 
palicsi földraives iskolát tekintették 
meg, melynek mintaszerű felszerelése 
fölött meglepetésüknek adtak kifeje
zést.

— Kinevezés. A vallás és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter Fekete 
Máriát a szabadkai állami tanitónő- 
képző intézethez szolgálattételre ren
delt áll. el. iskolai tanítónőt ugyanezen 
intézet gyakorló iskolájához a X. fiz. 
osztály 3. fokozatába gyakorló iskolai 
tanítónővé kinevezte.

—■ K özjegyzők Szabadkán. A
szegedi közjegyzői kamara kerületébe 
tartozó közjegyzők közgyűlésüket 
nem mint előbb jelezve volt, 16 án, 
hanem 17-én fogják megtartani a

ü k
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szabadkai kir. törvényszék főtárgya
lási termében. Este a Bárány szálloda 
éttermében bankét lesz.

— Esküvő. Gabrielli Béla honvéd
hadnagy f. hó 19 dikén tartja eskü
vőjét a sárbogárdi r. kath. templom
ban Gaupmann Mariska kisasszony
nyal, Gaupmann Antal máv. főmér
nök leányával.

— Az ügyvédi kam ara köréből.
A szabadkai ügyvédi kamara Wag
ner József dr.-t Újvidék székhellyel 
az ügyvédek lajstromába felvette és 
Franki Arnold újvidéki ügyvédet e 
lajstromból törölte.

— Tífuszjárvány a kórházban.
A Mária Valéria közkórházban teg
nap három ápoló nővér tífuszban 
megbetegedett. Az igazgató- és osz
tályfőorvosok minden szükséges in 
lézkedést megtettek, hogy a járványos 
betegség terjedésének gátat vessenek.

— H alálozás. Id. özv. Kunszabó 
Lajosné szül. Hoffmann Teréz szom
baton este 61 éves korában rövid 
szenvedés után elhunyt. Halálával 
kiterjedt családot borított gyászba. 
Temetése ma délután 4 órakor ment 
végbe nagy részvét mellett.

—  V eszett kutyák garázdáiko  
dása. Ijesztő számban szaporodnak 
a veszettségi esetek, úgy, hogy kény
telenek vagyunk felkérni a rendőr
séget a kutyazárlat szigorúbb ellen
őrzésére. Ma egy veszett kutya Sef- 
csics Lajos négy éves kis leánykáját 
marta meg. Az állatorvos megálla
pította a veszettséget s a fájdalom
tól súlyosan érintett édesatya ma 
haladéktalanul fel is vitte kis leány
káját a budapesti Pasztuer-intézetbe. 
Hallomásunk szerint egy másik ve
szett kutya négy kis gyermeket mart 
meg a III. körben. Az egyszerűbb 
emberek szülői nem igen aggódnak 
gyermekeik miatt, épen ezért jó 
lenne őket figyelmeztetni a veszede
lemre s a gyermekeket a város költ
ségén kellene a fővárosba felküldeni.

— A forró leves áldozata. Ilán-
kovics Szila 3 éves leányka mintegy 
két hét előtt a forró levessel telt 
tálat magára rántotta s súlyos égési 
sebeket szenvedett. A véletlen sze
rencsétlenség kis áldozatát tegnapelőtt 
a halál megváltotta a nagy szenve
désektől. A törvényszéki boncolást 
ma délelőtt eszközölték rajta.

— H irtelen  halál. Kummer Imre 
35 éves péksegéd, ki Jandek Ferenc
nél volt alkalmazásban, tegnap a 
vasúton Kelebiára ment gazdájának 
szőlőjébe. Mikor a vonatból kiszállt, 
hirtelen rosszul lett, összeesett és 
meghalt Hulláját a mentők a bajai 
temető hullaházába szállították.

— Verekedés a hajóhintánál.
A dologtalan emberek kedvenc szó
rakozóhelye a Petőfi-utcában felállított 
hajóhinta, melynél már ismételten 
fordultak elő verekedések. Tegnap 
Szirák Pál napszámos tűzött össze 
társaival, akik közül az egyik meg 
bicskázta. A lábán kapott sebeket a 
mentők kötözték be.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipó, kalap, 
liu ö ltönyök , úri és női divat 
cikkekben, úgy forduljunk, a jóval 
m egnagyobbított Versenyáru üz
lethez Szabadka, papucs piac. 1082

T Á V I R A T O K .
Felrobbant lőszerü zlet.
Temesvár, szept. 11. Dettán a 

tegnapi vásár alkalmával Jáger Má 
tyás és fia vaskereskedő cég üzleté 
ben ismeretlen okból a lőporkészlet

felrobbant és az üzletben lévő Baussel 
Frigyes üzletvezető és Horváth Lajos 
földmives súlyosan és 30 vevő köny- 
nyebb sérülést szenvedett. A robba
nás a vásártéren nagy pánikot okozott.

A háború után.
Toklo, szept. 11. A Daily Tele

graph jelenti Tokióból: Az állami és 
kormányépületek előtt, valamint a 
követségek előtt rendőrőrszemek van
nak felállítva, akik az arramenőket 
élesen megfigyelik. A város utcáin 
gyalogsági és tüzérségi őrjáratok cir
kálnak. Ito marquis visszautasította 
házának védelmére felajánlott tüzér
ségi fedezetet Hir szerint Nogi és 
Nodzu tábornokok is visszautasítot
ták az őrszemet. A vidékről érke
zett jelentések szerint több helyütt 
kihágásokat követtek el a rendőrség 
ellen. Az ország több helyén gyűlé
seket tartottak, a melyeken éleshangu 
beszédeket mondottak és az elége
detlenséget kifejező határozati javas
latokat fogadtak el. A külföldre menő 
táviratok felett még mindig szigorú 
cenzúrát gyakorolnak.

D oliányfüzés közben*
Beregszász, szeptember 11- Ger- 

gelyiben (Bereg vármegye) Vass Ve
rőn dohányfüzés közben társától, 
Barna Zsuzsannától zsineget kért. 
Barna Zsuzsanna megtagadta azt a 
kérését. Erre Vass Verőn a földön 
heverő zsinegcsomó után nyúlt, azt 
Barna Zsuzsanna a nyakába vetette. 
Ez térdeplő helyzetben elvesztette 
az egyensúlyt és oly szerencsétienüi 
esett előre, hogy a hal hóna alatt 
tartott dohányfüzőtü a mellébe fú
ródott és attól azonnal szörnyethalt

V eszedelm es lóverseny.
B elgrád, szept 11. A Panyca- 

mezőn tegnap a király és trónörö
kös jelenlétében lóverseny volt, ame
lyen egyik baleset a másikat érte. 
Az egyik mezőnyben Gardic hadnagy 
fölbukott a lovával. A lovában még 
két hadnagy lova megbotlott. Gardic 
életveszélyesen, a többiek könnyeb
ben megsebesültek. Lazarovics had
nagy szintén megbotlott, s lovában 
három más tiszt is felbukott. Mind 
a hárman megsérültek. A király és 
a trónörökös személyesen érdeklőd
tek a balesetek áldozatainak hogy- 
Jéte iránt.

A díszelőadások. Az igen csekély 
számú komoly emberek, akik nálunk 
a szinügygyel foglalkoznak, szé
gyenkezve pirulnak a két utolsó dísz
előadás miatt, melyet Pesti színész- 
társulata produkált az országos ipa
ros-kongresszus alkalmából az ország 
harmadik városának-színpadán. Aki
váló müérzékü, áldozatkész direktor 
azonban meg van elégedve a három 
nap eredményével, annyira, hogy 
még egy negyedikkel is megtoldotta 
az előadások számát, s ez a fő dolog; 
a direktor a markába nevet, az Is
ten tudja hanyadikszor felültetett 
publikum pedig boszankodik s elviszi 
a jó hírünket szerte az országba. De 
ez igy van jól, mert nálunk Pesti 
Ihász Lajosnak muszáj direktoros- 
kodni. Hogy az előadásokkal részle
tesebben foglalkozzunk, ezt úgy az 
előadások színvonala, mint jóizlésünk 
megtiltja.

SPORT.
A Sport E gylet versenye.
A jubileumi versenyek érdekes 

progratnmja nagyobb vonzerőt gya

korolhatott volna vidéki vendégeikre 
és helybeli sportkedvelőikre is, mert 
bizony gyér látogatottságnak örvendett 
a palicsi sporttelep. A versenyek ered
ményéről következő tudósítást vet
tük:

Bevezetésül a délelőtt 9 órakor 
rendezett 120 km.-es automobil 
kocsiverseny szolgált. Az indításnál 
szereplő két versenyző: dr. Pertics 
és Fúró közül az utóbbi útközben 
kiállott és így a verseny egyedüli és 
első nyerője dr. Pertics Kálmán, ki 
a 120 km.-t 3 óra 6 perc alatt 
tette meg. A 100 m.-es úszásban 
első lett dr. Biegelbauer Árpád (O. 
T. E) 2. Rózsa József (Sz. T. E) 3. 
Singer Pál (Z. A. G.) A 2000 m.-es 
úszás győztesei 1. Kiss Géza (M. T. 
K.) 2. Acél Aurél (Zentai U. G.) 3. 
Deli István (Pécsi U. G.) Délután 
Palicson megtartott versenyen a 
következők nyertek dijakat: 30 km. 
országúti gyaloglásban 1. Sztantics 
György (Sz. S. E.) 3 óra 3 p. 2. 
Manglisz Ferenc (F. T. G.) 3 óra 17 
p. 3. Garai Árpád (M. T. G.) 4 
Tumbász Lajos. 5. Ujj Ferenc (Sz.
S. E.) 220 yardos síkfutásban 1. 
Bertalan Zoltán (M. A. G. 2. Balázs 
Pál (Sz. S. E.) 3. Bokor Béla (Z. A. 
C.) 2. km.-es kerékpárversenyben 1. 
Fischer Simon. 2. Braun József. 3. 
Merkovics Miklós. Labdarugók ösz- 
szetett versenyében 1. Kuluncsics 
Simon. 2. Merkovics Miklós (Sz. S. 
E.)

Sulydobásban: 1. Kozla András 
(B. E. A. C.) 11-70 m. 2. Tary 
Sándor (Sz. S. E.) 10 46 m. Rúd
ugrásban: 1. Kiss Imre (M. A. G.) 
3. m. 2. Ognyanov Szvetozár 2-*0 
m. 3, Probojcsevics Jenő (Sz. S. E.) 
260 m. 400 m.-es futásban: 1. 
Bertalan Zoltán (M. A. G.) 2. Pud- 
ler Gyula. 3. Tumbász Lajos (Sz. S. 
E.)

10 km.-es kerékpárversenyben 1. 
Rojkó József (Condor K. E.) 2. 
Braun József (Sz.S. E.) 3. Püspöki, 
300 m.-es futás, vigaszverseny győz
tese Ognyanov Miklós.

TANUGY.
Beiratások a zenedében. A vá

rosi zenede Batthyányi utcai helyi
ségében e hét folyamán eszközöltet
nek a beiratások. A felvételre jelent
kező növendékek délelőttönként 11 
és 12 óra között iratkozhatnak be. 
A beiratások bezárólag szombatig 
tartanak.

T Ö R V É N Y  K E Z E S .
A p én zh am isítók at e líté lték .

Szombaton hirdették ki az Ítéle
tet Englert Ferenc és 33 tettestársa 
pőnzhamisitási bünpörében. A vád
lottak közül 24 fölmentettek és csak 
kilencet ítéltek el szabadságvesztésre. 
Az elitéltek a következők:

Englert Ferencet, a főbünöst 2 
évi s 10 havi fogházra s politikai 
jogainak 8 évi felfüggesztésére Ítél
ték. Büntetésébe azonban a vizsgá
lati fogságban töltött 10 hónapot 
beszámították.

Klemm Józsefet és Klemm Pétert 
6—6 havi börtönre és 3 évi hiva
talvesztésre ítélték, a büntetésből 
egy egy hónapot kitöltöttnek vévén.

Id. Massing János egy és fél évi 
börtönre és 5 évi hivatalvesztésre 
Ítélték, de büntetésébe a vizsgálati 
fogságból három hónapot beszámí
tottak.

Elitélték még:
Reit Mártont 9 havi börtönre s 1 

évi hivatalvesztésre;

■ 1 .. " ----------  -  ......---- ----------------s k t -

Vörös Józsefet és Mazány Pétert 
6 - 6  havi börtönre és 3 évi híva 
talvesztésre, végül

Reit Mártonnét 1 havi fogházra
Kötelezte továbbá az Ítéletében 

a kir. törvényszék az elítélteket az 
összes eddig fölmerült és még föl 
merülhető perköltségek egyetemleges 
viselésére, egyben pedig kimondotta 
az összes bűnjelek elkobzását és 
részben megsemmisítését.

Kűuügyi főtárgyalások. A sza 
badkai kir. törvényszék e hétre a 
következő bűnügyeket tűzte ki fő
tárgyalásra: Szeptember 13-án. Ju
hász Pál és tsai súlyos testi sértés, 
Heván Mária lopás, Barta Antal ha
tóság elleni erőszak, Mészáros György 
és tsa gondatlanságból emberölés. Szep
tember 15-én. Szeszer György és tsa 
lopás, Bábics István lopás, Gelerbes 
Jánosné magzat elhajtás, Herkovics 
István lopás.

M N Y  CSARNOK.
A  H Á R E M N Ö .

Irta : Dugovich Imre. 26

— Hiszen nem is házasságra gon
doltam, — mentegetődzött a főhad
nagy, de ez egyszer nagyon helyte
lenül.

— Hanem amolyan szerelmi légy
ottra, ugyebár, főhadnagy ur, — vá
laszolt a komoly neheztelés hangján 
Máté.

Ez a hirtelen megváltozása a hang
nak feltűnt s a főhadnagy megle
pődve tekintett Mátéra, aki idegesen 
suhintott a lóca közé, majd meg az 
ágaskodni kezdő tüzes lovakat fé
kezte. Ez a küzdelme a testi erőnek 
s lelkének felháborodása, mely ar
cáról tisztán volt olvasható, a régi 
idők hatalmas alakjára emlékeztetett. 
A főhadnagy szólni akart. Talán 
újabb mentséget akart mondani, de 
Máté nem engedte szóhoz jutni.

— Látja, főhadnagy ur, mi az 
ilyen kalaridokat nem ismertük. Le
het, hogy a mai felfogás naivnak 
tart bennünket, ezzel nem törődöm. 
Ez is különbség a mostani és a régi 
fiatalság között.

Ezt az utolsó mondatot már a 
gúny hangján mondta Máté s ezzel 
arcára is visszatért a derű, melyet 
csak az örökifjú kedély bír az ar
cokra varázsolni.

— Ne higyje, Máté bátyám, hogy 
talán valami rosszra gondoltam, — 
beszélhetett most már a főhadnagy 
zavartalanul. Máté hallgatta szótla
nul. A ieányszöktetés történetének az 
elbeszélését sem folytatta. A főhad
nagynak kellett kérnie a folytatást, 
de hasztalanul kérte.

—- Hosszú a történet s ha csak 
félig mondom el, nincs meg az ér
telme. A falu alatt vagyunk már, 
ha megeresztem a gyeplőt, öt perc 
múlva Zorkáéknál vagyunk.

Nemsokára oda is értek az iskola 
elé. Kálmán és Olga már az udva
ron voltak, ahonnan Iván jött a ké
sőbb érkezők fogadására.

Máté az őszinte barátság melegsé
gével rázta meg az eléje siető fiatal 
tanító kezét. Eközben fürkésző tekin
tetével a lélek mélyébe akart hatolni. 
Iván érezte a Máté tekintetét, tudta, 
hogy ez a tekintet az erkölcsi erőt 
keresi, mely boldogítani lesz hivatva 
egy lényt, anélkül, hogy a boldogító 
a boldogságot élvezné, de épen ezért 
vigyázott magára, hogy arcának 
egyetlen izma se árulja el bensejé- 
nek titkát. Ez az arc a lélek feltör
hetetlen zára volt.

3.
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— Iván, — szólalt meg végre is 
Máté, — vendéget is hoztunk. Itt a 
főhadnagy, aki tanúja akar lenni a 
boldogságának.

— Köszönöm, főhadnagy ur, — 
fordult a bemutatott felé Iván.

— No meg, hogy az igazat meg
mondjuk, végig akar élvezni egy 
bácskai lakodalmat. Tudja, Iván, mi 
leszünk az utolsó vendégek, ha öt 
napig kell is várnunk.

Folyt, kö<.

LAKÓHOZ
Bognár- és Lakatos-utca sarkán, 

k ö z e i  a  v a s ú t h o z ,

Felelőt ecerke«Ktö:
D U f l 0  V I C H I V I Í E  

l.aptnltíjdonosak : A .Z A L A P I T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám : 62.

Bővebb felvilágosítást ad:
pr. Vkisz Jenő, UgyVéd.

1167 (Batthyányi-utca.)

A legjobb minőségű faval ége
tett mész állandóan raktáron.

KIS HIRDETÉSEK.
Uinden szó O f i l l é r  Vastag betűkből S  

Lct*kisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Helybeli ügynökök
felvétetnek. Cim a kiadóhivatalban. 1034.

VüVol/inÁ k* a német franczia nyelvben 
ítV fvlvIIv  perfect, 3 elem Lkoiás fiú 
mellé azonnal felvétetik. Értekezhetni dr. 
Blum László orvosnál Szab dka Petőfi- 

1030utca. --- -3----
H‘17 U*CA főhelyén, 30 év óta fen-
IldZi álló vendéglőhelyiséggel a gimná
ziummal szemben 1000 négysz. m. terület
űd előnyös feltételek mellett eladó. Ugyan
csak az újonnan kövezet Jstván-utcában 
háztelek esetleg egy ház is eladó. Bőveb
bet Dr. Blum Lás ló orvosnál Petöfi-u.

1031

Kiadó úri lakás • szoba.verandával, 
külön álló konyhával, fürdő szoba, pince, 
padlás, esetleg istállóval a villany telep
pel szemben azonnal kiadó. Tudakozóódni 
a villanyteleppel szemben levő Ábrahám 
Róbert füszerüzletében lehet. 1032

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A ntikvá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymnaslnmmaL A világhírű »Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papir 100 hüvely egy do
boz csak Ő ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olcsók. Kölcsön 
könyvtár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba. 1010
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Grosso! 99
n
a legjobb és legtartósabb asbest-máz, 
fedéllemeztetők, bádog-, fa-, cserép- 

és zsindelytetők számára.
Szabadalmazva Magyarországon 

203K4. szám alatt. Védjecjezve 9375. 
szám alatt.

Szabadalmazva Ausztriában 4290. sz. 
alatt. Védjegyezve 750. szám alatt.
„Grossol“ „A“ nem olvad, nem folyik, 
nem csepeg és nem repedezik.
„Grossol“ -lal teljesen elegendő minden 5 
évben a tetőt mázolni, hogy annak viz- 
mentessége biztosittassék.
„Gr0880lu a legnagyobb bőségben a 
leglejtösebb tetőről sem folyik le és telen 
a legerősebb hidegben se o reped, vagy 
pattog fel. ,
Aki régi tetőt nGr0880l‘‘ -lal átmázol, — 
megtakarítja az uj fedést.
„GrOSSOl‘‘ hidegen mázolandó, miért is a 
tető mázolása tűzveszélytől ment.
„GrOSSOl 4 tetőragacs nem folyékony, 
mint Grosszol „A?1 Ezen tető ragacs az 
avult fedlemez tetőnél előforduló hasadé- 
kok és lyukak betapasztására szolgál.
1162 K apható:

F i n l e r  M a n ó  é s  F i a
asphalt és kátrány tetöfedö-lemez, elszige
telő-lemez, „Gros ol“ asbest-tetőmáz, tnész- 
és építési anyag nagykereskedőknél Sza

badkán, a nagytemplommal szemben.

Mindenfajta gyümölcsszállitó kosarak.

sap

(lso szabadkai Berskín-fílc Viz«s- 
ugerka is saVstiyypapriBa-Hotwnl.

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy igen nagy mennyi
ségű

ugorkát és paprikát
tettem el, amely az idén különösen 
sikerült; tehát ha a t. közönségnek 
tetszik, úgy a telefon utján is meg
rendelheti. (Telefon-sz. 269. Lakás. 
I. kör, Kölcsei-u. 252. sz., a volt 
régi Schönstein-féle ecetgyár. Saját 
ház.) Ötven darabtól fölfelé házhoz 
szállítom. Azonkívül még jó

e c e t - e s z e n c i a
is kapható, amelyért kezeskedem, 
hogy benne az ugorka és paprika 
állandó. — Az ecetnek literje 4, az 
eszencnek pedig 10 kr.

Szives pártfogást kér 

1166 S S e r iis te lii  F m i l .

V e n d é g l ő  m e g n y i t á s .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Nemzeti 

Kaszinóval szemben, volt Piszárovits-féle

ö  x  2 i  á  z  a  2 Z Q . a ,  t
újonnan felépítettem, megnagyobbítottam és a kor követelményei szerint 
beiendezve megnyitottam. Számos látogatást kér

N Z E M H Á R Y  J Á N O S ,
1173 vendéglős.

£2 T,

Ma már minden ember tudja, hogy a világhírű 
= =  Valódi Növény Essenczia-Fluid = =
csak „K A T O N A -féle* „K. A .“ védjegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATOXA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------- mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta KA. TÓIT A 
------- név, vissza kell utasítani, mivel hamisított. ------» ri I f

B u d a e s t e u  Törik József gyógys zer- 
Föraktár: tára Király-utca és Katona gyógyszerésznél

Budapesten, I. Pálya-utca 5. ----------- --.
Valódi világhírű F d in in  arckrém és K d in in

s z a p p a n  a főraktáron kapható.

W  Kázfeiiigyelőnelj
KwsMiK fisztessfyís 
W íraetfek i házaspár.
Cim a kiadóhivatalban.

V E L Ő

szerény fizetéssel

á l l á s t  k e r e s .
Cim a kiadóhivatalban.

M V
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B o r e l a d á s .
Jó minőségű, és tisztán kezelt 22 

hektóliter világos s ille r  6s fehér

É r t e s í t é s .
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek szives tudomására adni, hogy 
helyben, Deák-utca, dr. Szilasí-féle 
házban, Havas Ferenc mellett, — 
szeptember l-én egy, a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő, egészen 
ujjonnan berendezett

ó - b o r  e U d ő . aél hslzp- és Hés
Konfekció

Szilágyi István füszerkereskedőnél 
Szabadka, a gázgyárral szemben. i i7y
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16213/905. szám. 1180

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, hogy a városi 
épületek, közvágóhíd és a palicsi 
gépház fűtésére, a folyó évi téllel 
kezdődő egy évi időtartamra szük
séges mintegy 50—60 waggon jó 
minőségű, lehetőleg hazai termelésű 
szén szállítására f. évi szeptember 
hó 15-én d. e. lö  órakor a gazda
sági ügyosztály hivatalos helyiségé
ben árlejtés fog tartatni. — Az ár
lejtésben résztvenni óhajtók tartoznak 
zárt írásbeli ajánlataikat az árlejtés 
megkezdéséig a városi tanács iktató 
hivatalánál benyújtani s mellé 1000 
korona készpénzt avagy ily értékű 
óvadékképes értékpapírt bánatpénzül 
csatolni. Az árlejtés egyéb feltételei 
a hivatalos órák alatt a gazdasági 
ügyosztály hivatalos helyiségében 
megtekinthetők.

Szabadkán, 1905. évi szeptember 
hó 5-én.

A városi tanács.

nyitok, ahol minden e szakmába vágó 
cikkek a legújabb divat szerint és a 
legolcsóbb árban lesznek kaphatók.

Átalakításokat jutányos árban 
számítok.

Düs Válaszon gyertnelf rnhácsKálJban 
és gycracH-HalapoHban.

Több éven át Bécsben szerzett ta
pasztalataim biztosítják a n. é. kö
zönséget, hogy a legfokozottabb igé
nyeknek is képes leszek megfelelni.

Becses pártfogásukat kérve 
1154 maradtam kitűnő tisztelettel

S t e i n  M a r is k a .
Ugyanott tanuló-leányok felvétetnek.

VI. kör, Harmath-utca

* 1 •. v  l  ••• .» .

f . 1 >»■ r t- A •

egy nagykiterjedésü utcára néző

h á z
szabadkézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 1130

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

csuznál, tagszaggatásnál stb.-nól.t --w---- uu
Cim: KATONA A. gyógyszerész, Budapest, I. kér. Pálya-u. 5

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




