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Mi a kérdés?

De eltekintve attól, ha vál többséggel biztositja-e a válasz fői, aki azonban a jelöltséget szin
jon a választások hivatvák-e az tók serege a jelenlegi kormány tén nem fogadta el.
Abban az eszmezavarban, — ellenzék által hirdetett módon
♦ ♦
politikáját, mely első sorban a
*
mit az ellenzék a küszöbön álló verdiktet mondani, vegyük kiss- parlament munkaképességének
A vérbásziak tegnap Szabadkán
választások előtt jónak lát feli vizsgálal alá magát a két tény
helyreállítására és ennek meg jártak báró I ojnich Istvánnál fel
dézni a tekintetben, hogy a kérdést, amelyben az ellenzék történtével a magyar nemzet ajánlva neki a szabadelvű párti je
választópolgárok akaratelhatáro a jelenlegi választási politika gazdasági megerősödésének alap löltséget. Báró Vojnits István szí
zása mi fölött dönt, vagyis, — kulminacióját látja,
vetését
célzó törvényhozási vélyesen fogadta a kerület küldötteit
hogy, melyik párt jelöltjére ad
Az első dolog vizsgálni azt, intézkedésekre irányul.
és a jelöltséget elfogadta.
ják szavazatukat s hogy ezen hogy tulajdonképen mi történt
Az tehát a kérdés: akarnak-e
♦ * *
szavazat által mit sankcionál november 18-án és hogy, ami a választók olyan munkaképes
A megye kerületeiben nagyban
nak, élesen, de elég különösen történt, az alkotmányosság szem képviselöházat, mely a< egész
szaporodik a jelöltek száma. Külö
domborodik ki két dolog s az pontjából lehetö-e? Az történt, ország lakosságának nemzeti és
egész ellenzéki sajtó, de még a hogy a ház a saját tanácskozási anyagi jólétére szolgáló törvé nösen az ellenzékieké.
Apa inban már bárom jelölt is
disszidens nyilatkozatok, szóza- rendjének megváltoztatására irá nyeket alkosson ? igen vagy nem ?
van: Matkovits Béla szabadelvüpárti,
tak s egyebek mind e körül a nyuló Dániel-féle indítványt egy
Nem csalódunk ha azt mond Vigyázó Ferencz gróf Kossuth-párti
két felvetett és punktum száli- szerű szavazással, vagyis vita juk, hogy erre a kérdésre min
és Fernbach Péter pártonkivüli.
ensként odaállított nagyhangú kizárásával, határozattá emelte den becsületes hazafi csak „igen“
Zomborban is beszélnek íernbach
és első hallásra elég tetszetős s az elnök ezt, mint határozatot nel válaszolhat, s ha igennel! Péter pártonkivüli jelöltségéről Dranek látszó frázisról regélnek; kimondta. Árra a kérdésre már válaszol úgy szentesíti a kormány
kulits Pállal szemben. Emlegetik azt
úgy állítják fel a dolgot, mintha most hogy ez, vagyis a vita és a szabadelvüpárt programmis, hogy Tómics Jásó szerb radikális
a választók akkor, mikor most nélküli szavazás ebben a kér ját és poétikáját,
programmal szintén fellép.
az urna elé járulnak a parla désben alkotmányjogilag, vagy
Bácsalmáson Zsarkó Ferencz lépne
ment november 18-iki esti ülé amennyiben erre vonatkozó alap
föl Latinovics Géza szabadéivüpártisén történtek érvényessége fe törvény, precedens, vagy szokás
val szemben.
lett döntenek; nemkülöniben, jog nem létezik, egyáltalában
Szabadkán, mint már említettük,
(j-Z?ecsé» ajelöltek: lladovánocics
hogy az országgyűlésnek költ megengedett dolog-e, akármely az I, kerület szabadelvüpárti jelöltje; Gyürgy szabadelvüpárti, dr. Terek
ségvetés nélküli időben történt oldalról tekintsük is a felvett | Vojnich Sándor,
József Kossuth-párti, Galambos Pál
feloszlatása lelett Ítélnek.
kérdési, a felelet az, hogy igenis
Állítólag ma az ellenzék is jelölt. szabadelvüpárti. Itt tehát a szabadMindenki, aki csak egy kicsit j lehető. Lehető első sorban azért Vojnich ellenjelöltje a jelölés szerint elvüpártnak van két jelöltje.
foglalkozik a dologgal hamaro- mert a képviselöház jelenlegi Varya Károly lenne,
llodsáyhon Erii János szabadsan meggyőződik róla hogy ez házszabályai semmiféle intézkeA 11. kerületben Törley Józsefet Ádvüpárli lép föl
egyszerüen nem igaz.
ídést nem tartalmaznak arra fogják jelölni Mukits Simonnal szemEUenj e|onek nélkü| vannak a k„.
Nem igaz először, — hogy a nézve, hogy módosításuk, meg ben.
vetkező szabadelvüpártiak: Kernyánemzet választói a november változtatásuk miféle alakiságok
ján Piukovics József, Titelen MiloBaján a képviselő választás a köz
18-iki parlamenti határozat ér betartásával történhetik meg.
szavlyevics Milán, Tovarisován GroLássuk a második kérdést. ponti választmány határozata szerint man Dezső, Verbászon Vojnits István
vényességéről, — az ellenzék
szavaival élve, a lex-Dániel elis Feloszlatható-e a ház költség- /. hó 30-án lese.
báró, Kulpinban Mihalyovits Kornél.
A szabadelvűpárt, de Baja válaszmeréséről szavazataik utján nyi vetés, vagy indemnitás nélkül.
*
la t k o z h a t n á n a k . A n o v e m b e r Erre pedig a felelet az, hogy tóinak nagy többsége bizalma báró
18-iki határozatról, mint ilyen „igen”. Feloszlatható azért, mert Vojnit* István személyében összpon-J tárcái Jakót, lapunk munkatársát
tosul, akinek népszerűsége és a vá-1a dobrai kerületben jelölték szabadaz
1848.
évi
IV.
t.-c.
korláto
röl kizárólag a parlament, a t.
ros ügyei iránt tanúsított hathatós! e^vdhai t'' hro^tarnmal Vidd Aurél dr.
zását
célzó
1867.
évi
X.
t.-c.
Ház nyilatkozhatik, ebbe a jog
j ne,nzelisegi jelölt ellen.
körébe nem avatkozhatik senki: idevonatkozó rendelkezése csu érdeklődése biztosítaná a szabad'
* *
elvű
párt
fényes
diadalát.
j
*
pán
azt
akarja
elérni,
hogy
a
nem igaz továbbá az sem, hogy
* * *
Gsantavcr község szabadelvüpárti
a választók szavazataikkal az korona a feloszlatás jogával a
Baján a regöczei kerület választói j választóközönsége mai napon tartott
ex-lex időben való házfeloszla- parlament rovására és annak
té« és ezzel kapcsolatos uj kép munkaképességével szemben ne ina nagy értekezletet tartottak a pártértekezlete alkalmából a magyar.
viselőválasztások helyeslését, — élhessen, ellenben arra az esetre, i Bárány-szállodában és egyhangúlag | kanizsai választókerület képviselővagy rosszalását fejezhetnék ki: ha a parlament maga akadá- Fiukovics Elemért jelölték szabad jelöltjéül egyhangúlag Buday Pál dr.
nem igaz ez, mert akkor nem lyozza meg a költségvetés, vagy elvüpárti programmal. Megválasztása zentai lakost jelölte ki.
Az értekezlet után a párt Tisza
szabadna egyáltalában részt ven- indemnitás megszavazását, a biztos.
A regöczei kerület ellenzéki vá István gré f miniszterelnökhöz üdvözlő
niök a választásban azoknak, koronára nézve koilátozast nem
lasztói ugyancsak ma Baján jártak sürgönyt menesztett Baseli Herman
kik nem tartják törvényszerű- tartalmaz.
nek a feloszlatást, — ehelyett
Ez volna tehát röviden az a és felajánlották az ellenzéki jelölt pártepiök és Kiss Béla pártjegyző
azonban épen az ellenzék ké- két kérdés, amit az ellenzék a séget llajk Aladárnak, aki azonban aláírásával.
szül leffvehem ensebbon a vá- választók által akar eldönteni! kijelentette, hogy csak Baján fog
Tisza István gróf miniszterelnök
e táviratban adott választ:
ta tá so k ra , koahciókkal, fűziA valóság azonban az, hogy fellépni.
Örömmel és köszönettel vettem
ókkal stb. erösitgetve önmagái a korona a válságos viszonyok
A bácsalmási Kossuth-párt is járt
és készülve a nagy harcra, me- közt egyszerűen a nemzeti c ma Baján és a jelöltség elfogadásara az értesítést, hogy Csantavér község
lyet önmagáért folytat.
apellál, hogy vájjon helyesli és Baros József bajai ügyvédet kérték szabadelvüpárti választó polgársága

Választási mozgalmak.
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dr. Buday Pált egyhangúlag a kerü- Kossuth-párli a fúzióval: 117, ujpárti
let képviselőjének jelölte. Megtisztelő i 5, néppárti 21, dissidens 23, párton bizalmukat bizalommal viszonozom, kívül álló ellenzéki 8, ellenzéki
mely remélnem engedi, hogy a hely összesen 17-1. Ezzel szemben a kor
zet komolyságának megfelelő, elszánt mánypártnak a 48 horvát képviselőn
küzdelemben fognak elveink győzel kívül 239 tagja volt, a jövőben lesz
méért síkra szállani.
279 embere, a horvátokkal pedig
319 tagja. A kormány tehát e sze
*
*
Az apatini választókerületi a kö rint a parlament :i/ t jrésze felett renI
vetkező bizalmi nyilatkozattal tudatta delkezik majd. Es kedvezőbbé válik
a szabadelvű párt jelölését:
helyzete azzal, hogy hadseregét a
Az apatini választókerület szabad házszabály revízió {alapján toborozta.
elvű polgárainak igaz tiszteletét, ra Politikája tehát a legteljesebb sank,
gaszkodását és Nagyméltóságod jelen ciót nyeri. Ennek a szankciónak az
és jövő működése iránt való tör- alapján aztán a Háznak megalaku
hetlen bizalmát tolmácsolom azon lásánál az uj házszabály lesz az
ünnepélyes alkalomból, amidőn a irányadó, a melylyel az alakulás
párt mátéházi Matkovics Béla urat már az első napon keresztülvihető.
egyhangú lelkesedéssel képviselőnek Az országgyűlést tudvalevőleg február
jelölte. Dombovics Márton pártelnök. hónap 15-ére hívta egybe a király,
Tisza István gróf miniszterelnök az első ülését a képviselőház azon
az üdvözlést eképen köszönte meg: ban 18 án tartja, másnap pedig a
Matkovics Béla jelölését örömmel trónbeszédet hallgatja meg, a mely
üdvözlöm. Bizalommal várom hazafias nek elmondása céljából a király
buzgalmuktól és kipróbált elvszi már február 17-én Budapestre ér
lárdságuktól, hogy vele zászlónkat kezik.
diadalra fogják vinni és ezzel az
alkotmányos rend helyreállítására, a
parlamentárizmus megmentésére irá
— Telefon tudósítás. - nyuló akciót hatékonyan elősegítik.
Baja város törvényhatósági bizott
Szives üdvözletükért, valamint meg
sága ma tartotta meg január havi
tisztelő bizalmuk kifejezéséért fo
rendes közgyűlését Bezerédy István
gadják őszinte köszön etemet.
elnöklete alatt.
Az ellenzék, önmagához híven,
ezt az alkalmat is megragadta, hogy
dühöngjön, hogy kvalifikálhatlan mó
— S a já t tu d ó s ító n k tó l.
don támadjon a polgármesterre és
Budapest, 1905. jan. 9,
Csupa élet, mozgalom volt tegnap a főkapitányra, azzal vádolva őket,
Budapest. Az akció a választások hogy a törvényhatósági bizottsági
körül teljes erővel tört ki. A kor tagok választásakor korteskedtek és
mánypárt három helyen is fölvonult. vesztegettek.
Egy fiatal obtyinárka, Fehér Jenő
A Belvárosban, a II. kerületben és
a Terézvárosban. Az első két helyen dr. ügyvédjelölt csapta a legnagyobb
programmbeszédek is hangzottak el. zajt.
Utánna 'Szirmay Vidor dr. szólalt
És itt, az elsőnél álljunk meg egy
pillanatra. A Tisza gróf elmondotta föl, s egy levelet olvas föl, melyből
beszéd nem pusztán a képviselője minden áron azt akarta bebizonyí
lölt programmja, hanem valóságos tani, hogy a főkapitány korteskedett.
Az ellenzék zsivaja között mondta
kormány programúi és parlamenti
munkaprogramm. Egész csapat re. el kortesbeszédét Szimay dr. A zsi
formot helyezett a kormányelnök vaj méltó volt a beszéd durvasá
kilátásba és ha a parlament azt el gához.
Egy üdvös eredménye mégis lett
végzi, derekas munkát végzett, olyan
munkát, a mely az egész nemzet a közgyűlésnek és ez az, hogy el
ismerte, miszerint a polgármester
javára válik.
Mindennek előföltétele azonban nek a törvényhatósági bizottsági ta
magának a parlamentnek munkaké gok választásánál még korteskedni
pessége és hogy a képviselőház mun is szabad.
A közgyűlés a többi tárgyaknál a
kaképessé váljék, az most tisztán a
nemzettől, a választások eredményé tanács javaslatát fogadta el.
től függ. Most hiábavaló a nagy
koncepció, hiábavaló a jóakarat, ha
kivitelének gátat vet a parlament
Saját tudósítónktól. —
munkára képtelensége. A választások
Budapest, január 9.
képe azonban kezd kibontakozni és
Ma vonták kérdőre Lengyel Zoltán
alapos a remény, hogy a kormány volt országgyűlési képviselőt még a
párt nagy többséggel ’kerüi vissza a clopyi hadiparancs idejében megjelent
parlamentbe. A kormánypárt mintegy egyik cikkéért, királysértés, becsület
nagy ven mandátumot nyer, magában sértés és lázitásért.
A tárgyalást Zsitvay Leó elnök
Biharban nyolcat föltétlenül, Nyitra- nyitotta meg 10 órakor és az esküdt
megyében négyet, Pozsonymegyében szék megalakulása után konstatálta,
kellőt, Baranyában hármat, Somogy hogy habár Lengyel Zoltán az idézést
bán kettőt, a mi tizenkilencet tesz; átvette, a tárgyaláson még sem jelent
a többit szétszórtan az ország kü meg.
A vádat képviselő dr. Magyar
lönböző vidékein kapja.
ügyész nditványozza, hogy a vádA mikor a képviselőházat fölosz- I lottat, aki az engedelmességet megatlák a pártok ekképen állottak: I tagadta, vezessék elő.

♦

A bajai ellenzék dühöngése.

A politikai helyzet.

Lengyelt Zoltánt clövezetik.

1905. január 10.

Zsitvay elnök rövid tanácskozás
után kihirdeti a bíróság határozatát,
a mely Lengyel Zoltán azonnali elő
vezetését rendelte el. A mig a rendőr
ség ez ügyben eljár, addig a tárgya
lást felfüggeszti és az esküdteket egy
kis türelemre kéri.
Tekintve, hogy Lengyel Zoltán
nincs Budapesten, hanem választókerületében időzik, valószínű, hogy
letartóztatják.

H ÍR E K
T Á JÉ K O Z T A T Ó .
Szabadkai közkönyvtár és muzeura. Nyitva
szerdán és szombaton délután 8-tól 6-ig
Vasárnap délelőtt 9-től 12-ig.
J a n u á r 7. A gazdakör bálja a Pest 8 á l h d a összoa termeiben.
J a n u á r 8. Kath. legényegyesület táncmulatsága, az egylet saját helyiségében.
Január 15. Az ipartestületi dalárda hang
versenye és táncmulatsága a Peet-szálloda
nagytermében.
J a n u á r 28. Az izralita nőegylet tánc mu
latsága a Pest szálloda összes termeiben.
F e b ru á r 5. A szabómunkások szabadkai
szakegyesületének mulatsága a Pest szál
loda termeiben.

— Uj

k ö z ig a z g a tá si b író . Ér

tesülésünk szerint Dr. Molnár Ká
rolyt, a hódsági kerület volt képvi
selőjét ö felsége közigazgatási bí
róvá fogja kinevezni. A felterjesztése
már megtörtént. — Dr Molnár
Károlynak e kitüntetése bizonyára
általános örömöt fog szerezni mind
azon köröknek, kik e férfiúval szórosabb összeköttetésben álltak 0
a közigazgatás terén nem homo
novus, már mint kulai szolgabiró
kitűnt szorgalmával és kiváló szak
tudásával.
— A város k ö ltsé g v e té se . A
belügyminiszter a város 1905. évi
költségvetését, Fischer Jákó dr. felebbezésének elvetésével helyben
hagyta.
— A k ö zp o n ti v á la sz tm á n y ülése.
A központi választmány holnap dél
után tartja alakuló ülését. A meg
alakulás után tűzik ki az országgyű
lési képviselőválasztás határnapját
és megfogják választani a választási
elnököket.
— Ili vatal halépés. Szabados Béla
a Kemény Herman távozása folytán
ennek helyére kinevezett városi állat
orvos ma elfoglalta hivatalát és egy
ben a onagán gyakorlatot is meg
kezdette.
— J ó té k o n y sá g . Ott a hol a zord
idő beálltával a nyomor üti fel ta
nyáját, a jótékonyság gyakorlása az
egyetlen m 5d, mely a nélkülöző
embertársainkat megmentheti a vég
pusztulástól. Igen sokan akarnak
szivük sugallata szerint segíteni e
rettentő bajon, s a jótékonysági akeiók
meg is indulnak, de az eredmény
vajmi kevés, mert többnyire tájéko
zatlansággal vezetik és épen ott
nem nyújtanak segélyt, ahol a baj
a legégetőbb. Pedig régi közmondás,
hogy „bis dat, qui cito dat.“ A sza
badkai izr. önsegélyző és gyámolitó
egyesület, nagyérdemű elnökének dr.
Singer Bernát főrabbinak kezdemé
nyezésére most olyan irányban kezdi
meg a jótékonyság gyakorlását, hogy
nem a segélyt kérők, hanem a se
gélyre szorulók jussanak első sor
ban a könyörület forrásához. A na
pokban már az egylet elöljárósága
eképen nagyobb mennyiségű fűtő
anyagot és lisztet juttatott oda, ahol
legjobban rászorultak a nyomor
enyhítésének eszközeire. Milyen üd
vös lenne, ha összes jótékony intéz
ményeink ezen az utón haladnának
és ahelyett, hogy a könyörület fillé
reit illetékteleneknek is juttatnák, az
igazi nyomor tanyáit keresnék fel.

A
belügyminiszter a Mária Valéria
közkórház 1905. évi költségvetését
helybenhagyta. De nem hagyta hely
ben a kórházi orvosok és kórházi
tisztviselők fizetésének az emelését.
Így azután a napi ápolási dij 1 kor.
68 fillérben állapíttatott meg.
— A h id asi o rv o si á llá s. Abel
ügy miniszter leirata értelmében dr.
Biró Károly polgármester felhívta a
tanácsot, hogy a ludas pusztai ke
rületi orvos állásra vonatkozó javas
latát akként terjessze elő, hogy az
állás még a palicsi fürdőidény kez
dete előtt szervezhető legyen.
— K ó rh á z u n k

fe leb b ez ése.

- Polgármesteri kinevezések.
Dr. Biró Károly polgármester a Péics
Tukulyac Fábián nyugdíjazása folytán
üresedésbe jött hivatalszolgái állásra
Kollár Félix ulkaparó előmunkást,
ennek helyére Milodánovits Ferenc
utkaparót, ennek helyére pedig Sejcsics Márk helybeli lakost nevezte k /
— A k ó rh á z iig y i b iz o tts á g f.
hó 12-dikén d. u. 4 órakor ülést
tart.
— Ö n g y ilk o sság . Mukics Jakabné
5-ik köri 50 éves özvegyasszony
tegnap délelőtt 10 őrakor szobájá
ban öngyilkossági szándékból fel
akasztotta magát s mire tettét észre
vették, kiszenvedett. Tettének oka
ismeretlen. A rendőri hullaszemlél
ma délután tartották meg Barta
Antal és Milkó Izidor hatósági or
vosok közbenjöttével.

— összeégett a forró vízben.
Véletlen szerencsétlenség áldozata
lett Grnkovics Alojzia 15 hónapos
kis leány. Karácsony másnapján édes
anyja megakarta füröszteni és addig,
míg a fürdőt elkészítette, egy szék
hez állította. Egy lépésnyire a gyer
mektől helyezte el a teknőt, amelybe
forró vizet öntött. Amint az anya
egy pillanatra a szoba másik részébe
sietett, a fürdőhöz szokott kis kis
leány odahajolt a teknőhöz és mire
anyja észrevette, már belebukott a
forró vízbe, amely gyenge testét
teljesen összeégette. A szerencsétlen
leányka a mai napig kínlódott ha
lálos sebeiben, mig ma délelőtt ki
szenvedett.

TANÜGY.
H avi ta n á csk o zra á n y .
A VI. iskolakerület (Bajai-ut) ta
nítótestülete rendes havi tanácskozmányát e hó 9-ikén tartotta meg
Szikra János igazgató-tanitó elnök
lésével.
A folyó ügyek letárgyalása után
a tantestület tagjai Gzuczy Béla
osztályába vonultak s itt meghall
gatták most nevezett fiatal tanító
nak gyakorlati előadását a beszédés értelemgyakorlatok köréből. Elő
adó szemléltetve, a kérdve-kifejtő
Lanalak alkalmazásával tárgyát biz
tosan, szakszerűen a módszertani
szabályok értelmében kezelte. Egy
játék lovon szemléltette annak részeit;
gyermekded nyelven fejtegette hasz
nát, jó és rossz tulajdonságait. Be
szélt az állatkínzásról, a ló táplál
kozásáról stb.
Visszavonulván a testület tagjai,
rendes tanácskozási helyükre, itt a
gyakorlati tanítás minden fázisát
szakszerűen megbeszélték s a tanul
ságos eszmecsere után bírálatul ki
mondatott, hogy Gzuczynak szemlél
tető előadása sikerült s ezért neve
zettnek jkönyvi köszönet szavaztatott.
Az osztálytanítók jelentéseiből ki
tűnt, hogy e kerületben a tanulók
iskolába feljárása rendes, a szorga
lom és előmenetel pedig kielégítő.

1905. január 10.
A felvett jkönyv hitelesítésére
Takács Gáspár hitelemző jelöltetvén
ki, most nevezett hitelemző bejelenti,
hogy a kath. népkonyha elnökségé
nek megbízásából a bajai-uti iskola
10 tanulója — a legszegényebb sorsuakból ki lesz szemelve s ezek
ingyen-ebédet fognak kapui.
Bizony ebben az Ínséges évben
találkoznék 100 szegény tanuló is,
aki ingyen ebédre szorul; . e a nép
konyha csak vagy 80 gyermek be
fogadására képes: tehát minden ke
rületből csak 10 gyermek részesül
het eme humánus intézmény jótéte
ményeiben.
Ezzel az ülés berekesztetett.

M ULATSÁGOK.
A Gazdakör bálja. Folyó hó 7-én
lett megtartva a „Szabadkai Gazda
kör'1 által rendezett táncvigalom a
Pest szálloda összes termeiben, a
mely úgy anyagilag, mint erkölcsi
leg várakozáson felül sikerült. A már
este 9 órakor zsuffolásig megtelt
díszesen és ízlésesen feldiszitett
táncteremben a mulatni vágyó nagy
közönség Hasi Kálmán közked
velt cigányzenekarának ropogós csár
dása mellett kezdte meg az idei
farsang legelső bálját. A rendező
ségnek fáradhatlan buzgóságát siker
koronázta, mert egész világos reg
gelig .tartott a jókedv és a tánc.
Jelen voltak: Dr. Biró Károly pol
gármester, Törley József és Gyula,
Dr. Lipozencsics Lázár, Dr. Vojnits
Gyula, bajsai Vojnits Simon, ifj. Voj
nits Sándor Gyelmis Gerö, Birkáss
József, Dr. Janiga János, Regényi
Lajos stb.
Asszonyo' : Dr. Bíró Károlyné, ifj.
Vojnits Sándorné, üzv. Gencsyné,
özv. Vojnits Máténé, Dr. Lipozencsics
Lázárné, Dr. Havas Rezsőné, Dr.
Kiss Péterné, Dr. Vojnits Gyuláné,
Piukovits Istvánné, Bódics Mátyásné,
Lendvay Jeremiásné, Sztipics Alá
josné, Sztipics Bódogné, Sztipics
Albertné, Huszta Ferencné, Sztantics
Bertalanná, Szkenderovics Máténé,
Szkenderovics Ferencné, Piukovits
Antalné, Kádár Györgyné, Gsik Dezsőné, Kuluncsics Dánielné, Polyákovics Jánosné, Vujkovics G. Jakab né,
özv. Kuntity Ferencné, özv. Pénzes
Pálné, ifj. lvandékics Márkné, Gabrics Ferencné, Vokovics Márton né,
Dulics Péterné, özv. Mamusics Lá
zárné, Polyákovics Alajosné, Kubatovics Jakabné, Lakos Gyuláné, özv.
Gabrics Józsefné, Pertics Alajosné,
Grenkovics Fülöpné, Matkovics Lá
zárné, Kopunovics Józsefné, And
rasics Alajosné, Szkenderovics Jó 
zsefné, Lámicsné, Kozláné.
Leányok: Lendvay Tera és Margit,
Baics Katica, Balassa Juliska, Pénzes
Berta, Leml Katica, Vidákovics Te
réz, lvics Boriska, Gergics Rózsika,
Polyákovics Mariska, Gabrics Ma
riska, Pletikoszics Ilka, Dulics Julia,
Matkovics Anna, Mukics Magdolna,
Kovács Irénke és Gizella, Simon
Marcel, Dulity Rozália, Pertics Ka
tica, Szkenderovics Etelka, Baics
Juliska és Erzsiké, Kuluncsics Esz
ter, Péics Mariska, Szagmaiszter
Olga, Horvátszky Johanna és Ma
riska, Kuntity Matild, Eürdögh Teréz,
Mácskovics Anna, Kádár Ilonka,
Vince Ilonka, Matkovics Anna, Kovacsev Mariska, Dulics Katica és
Mariska, Szkenderovics Liza, Vidá
kovics Teréz, Gsajkás Terka, Balkó
Mariska, Gsajkás Anna, Kuluncsics
Anna, Baláncsics Mariska, Sinkovics
Berta, Polyákovics Mariska, Vujko
vics L. Rózsika és Etelka, Sztipics
Etuska, Balázs piri Ilonka, Szárcsevics Márga, Kuluncsics Ilonka és
Lujza.
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mulatott azon az újdonságon, melyet
színészeink szombaton este j u t a t 
A háborúra vonatkozólag ma a tak be. Bohózatról lévén szó ez a
következő táviratok érkeztek a fő legteljesebb elismerés a közönség
városba:
részéről. A bemutatott darabot nem
jellemzi a mesterkélt pikantéria, ha
L o n d o n , jan. 9.
A Reuter-ügynökség jelenti Nogi nem a csapongó jókedv, mely min
főhadiszállásáról ő-éről: Port-Artur- den jelenetből, minden mondatból feWét«tn«K HladeH és {(amburgnnál
ban az első napon az átadás után kisugárzik. A siker teljes volt, ami
két helyen tűz ütött ki. Stössel tá ben nagy részük volt az előadóknak
bornok ezért a japán főhadiszállás is, a kik pompásan illeszkedtek a
bocsánatát kérte és kijelentette, hogy nekik szánt keretbe sokat adva a
KÖZGAZDASÁG.
az önkéntesek, kik a helyőrség ki maguk leleményességéből is. Jó pél
vonulásakor a városban maradtak, dával járt elől a darab kiváló ren
G ab on aárain k .
nem voltak elegen a rend fenlartására. dezője és főszereplője Rátkai Sán
Azt is kérte, hogy a japán csapatok dor, a kinek kedves közvetlensége
A budapesti tőzsdén — ellentétmelylyel a postás hu alakjat elénk
a yj^gpiacok tőzsdéivel — jaazonnal vonuljanak be.
állitotta, mar magaban véve is biz- nu^r e|sej e ^ta megindult a gabonaSuda, jan. 9.
tositani tudta a sikert. Mellette jer- j
ei|anyjH1iása s azóta feltartózAz Oleg, az izumerud, Dnjeper és laki Hermint is ünnep lte a közön.. ..
. gurul. az •irányzat
,
.lany
—
tathatlanul
a
Rión nevű orosz cirkálók, valamint ség. A többi fő szerep is mind ki
a Grosznij, Gromszki és Rezoj nevű próbált és megbízható kezekben hulás lejtőjén lefelé.
Ha az ember visszaidézi emléke
torpedónaszádok tegnap délután el volt. A közönség nem is fukarko
zetébe a múlt év hullámzásait s
indultak Port-Szaidba.
dott elismerésével, melyből bőven összehasonlítani akarja azok indokait
T o k ió , jan 9.
kijutott Mihályfi Júliának (Bájkerti a mostani viszonyokkal, bámulva
A japánok Port-Arlurban hajóraj Lili), Szilágyi Ivornak (Dr. Csipkés), látja tőzsdénk inkonzekvens gondol
állomást létesítenek és legközelebb Erdőssy Károlynak (Salánczy) is. — kodását. Múlt év február — márciusá
megnyitják a kikötőt a nemzetközi Társulatunk bebizonyította, hogy ban az orosz-japán háború korbá
kereskedelemnek. A port-arturi fiotta nemcsak a drámák, hanem a bohó csolta fel a hausseisták szenvedé
most az aknák fölszedésével van el zatok előadásában és ki tudja elé lyét ; ma amikor már érezni kezd
gíteni a legfokozottabb igényeket.
foglalva.
tük lassankint a háború hatását, az
árak esnek visszafelé ! Mert tagad
(xlasgov, jan. 9.
hatatlan, hogy Oroszországot sok
Glasgov mellett ma reggel a nyilt
ezer munkáskéztől fosztotta meg a
tangeren egy spanyol hajó összeüt
háború, tény az, hogy a folytonos
között egy görög gőzössel s mindahadakozás úgy a japán, mint az
kettő elsülyedt.
orosz részen kettőzött szükségletet
idézett elő. Mi lenne ezeknek a tér
mészetes következménye ? Miután
T Á V IR A T O K
egy import állam kivitele csökkent,
T isza m in iszter e ln ö k és a
egy export állam bevitele pedig na
gyobbodott, a világkereslet és világF e k e te kéz.
kínálat viszonyában szilárdító hatású
B udapest, január 9. Lebanonból
körülmények álltak be.
(Északamerika) táviratozzák: Vender
férfi ö ltö n y t,
A háború megindulásakor felszökIgnác fémmunkást a külügyminisz
tak az árak, ami indokolva is volt
g y e r m e k r u h á t,
térium megkeresésére letartóztatták.
azzal, hogy a jövendő események
Avval vádolják, hogy Tisza István
n ő i k a b á to t
előre eskoinptáltattak.
gróf miniszterelnöktől kétezer dollár
én p a le t o t
Igen, de a bpesti tőzsde és a
támogatást kért azzal fenyegetve,
többi világpiacok is egyszerre — a
hogy kérése megtagadása esetére a
jó Isten tudja milyen okból — meg
Fekete kéz egy k ép v iselő je k a rá változtatták gondolkodásukat és el
c>ony e lő tt m egöli
lanyhultak 1
J ó z se f fő h e r c e g á lla p o ta .
Aztán jött a szárazság ; az árak
Budapest, jan. 9. Fiúméból távi
ismét gyors tempóban szálltak fel
ratozzák, hogy József főherceg álla 5zabadRa, flttír Vcrtnes-palot?.
felé s mikor a szárazság hatása : a
potában a {tegnapi nap folyamán
világtermés csökkenése beállt, mikor
17 kor. feljebb ez hivatalos statisztikai adatokkal
nem volt különös változás. Érverés Férfi öltöny...
99 M
80, hőmérséklet 37'0. A ma reggel U lste r...........
bizonyossá vált : az árak elkezdtek
9 órakor kiadott orvosi jelentés Felöltő...
visszamenni s mennek még ma is
17
»»
— nagyobb léptekkel már— lefelé.
szerint a főherceg állapota a teg- Gyermek öltöny
ö ♦»
naphoz képest ismét javult, a szív I
Igaz, hogy nem csak a mi tőzs
9
*»
»»
verés és hőmérséklet rendes a szív-| J
dénket "érheti a következetlenség
vádja, hanem a világ többi piacát
működés kielégítő.
Külön osztály női
is ; igaz, hogy egy tőzsde nem ma
konfekciókban. radhat változatlan a világforgalom
ban. De viszont igaz az is, hogy
Női Jaquetok
11 kor feljebb nekünk annyi közünk van Amour
17 ..
Női Paletok
| spekulációjához a csikágói piacon
Fin és leánygallérok o
vagy Argentinia termés-kiállításai hoz, mint a kutyának a macskához
A legnagyobb következetlenséget,
azonban — mikor tehát a világ
piacoktól függetlenné teszi magát
tőzsdénk - ma követi el!
Az időjárás és a spekulálók gusz
tusa szerint igazodik irányzatunk. S
a baisseisták verve mellüket nagy
H eti m űsor.
hangú kiabálással igyekeznek elfőj
Kedden: Keresd a szived, színmű.
tani a józan gondolkodó szavát.
Szerdán: Postás fiú és a húga,
Hozatalok emelkedésee, lisztüzlet
pangása stb. stb. az érveik azoknak,
bohózat.
Csütörtökön: Tavasz, operette.
a legszebb kivitelben, jqlányos áron Ikik az irak 'e n y ^ á b a n találják
Pénteken: A vasgyáros szinmü.
kaphatók egész uj, használatlan ár- m^ ' . IMLUrr, l í l ' i,
, .. .
Szombaton: Fecskefészek, eredeti lapuiban, építkezésiéi felmaradottalk' . Helyezkedjünk csak az objektív,.
\
_
tas magaslatara s lassúk mi törté
operette (újdonság).
Vasárnap délután: Arany kakas,
nik tulajdonképen ?
N
a
g
y
F
e
r
e
n
c
vígjáték, este: Fecskefészek.
Az ország készletei fogyóban van
Hétfőn: A lőcsei fehér asszony, Sépítőmesternél S z a b a d k á n , VI. kör nak. A meglevő búzakészleteket erős
Halasi-ut 377. szám.
kezek tartják. Az utak mindenfelé
eredeti szinmü (újdonság).
járhatatlanok.
A viziutak nemsokára teljesen
P o stá s fin és a húga.
befagynak. A román és a balkánA közönség egész este pompásan

háború.
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búzák használata megszűnt. Nálunk, | volt. Hogy öt legyűrjék, .legalább is
Ausztriában, de még Angliában két embernek kellett vele megkiiz(Jrország) is, a szegény nép táplá denie. Az a Normann Henry volt
léka: a burgonya rothad. Tengerink volna a másik?
Gondolataiba mélyedve ért haza;
nincs, a Laplata tengerije emberi táp
gondolataiba mélyedve töltötte az
lálékra nem alkalmas.
Mindezek dacára — mert a liszt estét s még késő éjszaka is föl-alá
üzlet rossz (?) és mert a budapesti járt szobájában. Egész gondolatvi
látható készletek szaporodnak, az lága azt kutatta, melyik uton-módon
sikerülhetne legkönnyebben a titok
árak egyre olcsóbbodnak.
Nagyon gyengén épített érv az, zatos bűntény fölé boruló fátyolt
hogy a «lisztüzlet pang»! Hallottunk fellebbenteni.
V.
mi már mást a malmoktól, kiknek
Mikor Róbert másnap a reggelinél
főérdeke az olcsó gabonaár? Még
sohasem! Pedig most elfogadhatjuk ült és a lapokat olvasta, egy nagy
az érvelést. Persze nem abban az hirdetésié esett a tekintete, a mely
értelemben, ahogy a malmok mond arról értesíti Londont, hogy egy nagy
ják! Karácsony és újév után va hajórakomány indiai szőnyeget ka
gyunk, abban a periódusban, mikor pott London egyik első kereskedő
minden cikkben szünetel az üzlet, háza.
igy a lisztben is! Hogy ez a pangás
Alig olvasta el a hirdetést egy
csak ideiglenes s hogy inkább való gondolata támadt.
színű a közeli fellendülés, mint az
Indiai szőnyegek! Normann Henri
ellenkezője, ezt a malmok legjobban nem Indiából jött e ? Kocsiba ült és
tudják.
a kereskedőházhoz hajtatott. Megér
A hozatalok növekedése egyáltalá kezve az egyik elárusítóhoz fordult.
ban nem ok! Tél elején állunk s
— Bocsánat, uram, szólította meg
úgy lehet, hogy hamarosan el lesz Róbert, ezek a szőnyegek csakugyan
nek zárva vizi utaink s használha most érkeztek Indiából ?
tatlanok lesznek országutaink. Akkor
— A legújabban, volt a felelet.
is fognak szaporodni a hozatalok. Keleti utasunk csak két napja ér
Minden momentum a szilárdulás kezett meg velük.
mellett szól s ha más okok közbe
— Valóban ízlésesek, folytatta
nem jönnek a dolgokkal és viszo Róbert, a szőnyeg mintáit müértő
nyokkal számolni tudó gazda vagy szemmel vizsgálva. Kitűnő fiú lehet
kereskedő csak emelkedést várhat. az önök utazója.
— Ismeri talán ?
(b. j.)
— Egy kicsit. Néhányszor talál
koztam vele. Ugye bár Normann
REGÉNY CSARNOK. Henrinek hívják.
— Úgy van, uram.

A S Ö T É T T IT O K .
15.

Alice röviden elmondta a reggel
eseményeit.
— Atyádat vádolják, hogy meg
gyilkolta a nagybátyját?
— Igen, sőt azt is mondják, hogy
bizonyítékaik vannak.

— Úgy, hallgass meg, Alice: Bármi
derüljön is ki, semmi sem ingat
hat meg! Kimegyek a boncházba;
megfigyelek mindent, hogy véleményt
alkotva magamnak édes atyád ár
tatlanságát ^bebizonyíthassam. Nem
engedhetem meg, hogy a jegyesem
gyilkos leányaként éljen.
— Az ön jegyese? Mért ringatja
magát ebben az ábrándban ? Édes
atyja ezután a rettenetes esemény
után nem egyezik a házasságba.
Köszönöm nemes érzelmeit, de aján
latát nem fogadhatom el, mig ez a
folt a nevünkön lesz. Vegye vissza
adott szavát és most Isten önnel,
mindörökre.
—- Azt gondolod, hogy elhagylak
a szerencsétlenségben ? Hogy édes
óráinkat, édes ábrándjainkat el
felejtem ?
— A sors akarja igy.
— Imádlak, te szeretsz, mit törődöl te a sorssal ? E pillanattól fogva
a tied vagyok, aminthogy téged az
enyémnek nevezlek. E perctől fogva
egész életemet a te boldogságodnak
szentelemi Szerelmünk első leendője
az legyen, hogy atyádat e méltatlan
gyanú alól tisztázzuk.
Megragadta a szeretett leány kezét,
megcsókolta és sietve távozott.
Mikor kint a kocsiban a hűvös
szél megcsapta izzó homlokát, ismét
visszanyerte nyugalmát A tényállási
kezdte mérlegelni. Hogy bűntény
történt az kétségtelen. De ki volt a
bűnös? Rochford Adolf nem lehe
tett. Talán Rochford Harold? Való
színűnek tartotta, hogy az utóbbi a
bűnös, csakhogy egyedül ő sem lett
volna képes a gyilkosságot elkövetni,
mert a halott nagy, erős ember

1905. január 10.

KIS HIRDETÉSEK.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik felejt
hetetlen fiunk, Oszkár halála
alkalmából részvétüket fe
jezték ki és fájdalmunkat
enyhíteni iparkodtak, — ez
utón fejezzük ki köszönelünket.
Szabadkán, 1905. jan. 9.
Pataki József és neje.
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Felelős sKerbesztö:
D U G O V IC H
i M K E.
Laptulajdonosok : A Z A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon száiti: 62.

—

-

— -

Nyilttér.*)

Mindenki

vásároljon az A ntiiváiv iiliu u iim
rium ban: Képes köny
vek, ajándék könyvek, képei levelezőlapok
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek
bámulatói olcsón az Antikvárium ba, Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymua
sium átalleuében. Kölciönkönyvtár havi
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak
étetnek és elacatnak.

Gyakorlati
oktatást
*
Sí
nyelvben ad egy ur, ki

a nyelveket ez

e d v e s la k á s o k

N

_____ S Z á r a Z Z a

t Ó t O 1C

az ember legdrágább kincsének —
az egészség megóvása szempontjából
— elengedhetetlen szükség. De csakis

természetes asphalttal

illető országokcan
adóhivatalban.

gyakorolta. Cím a ki-

|r . l r | v , n

levő iróaiztal Megvételre
K ill 11(111 kerestetik. Czim a kiadóban.

Egyetemi
hallgató
esetleg középiskolai tanulóknak

órákat

a

ad. Czim a kiavóhivatalban.

Lakás
változás.
&Y™
léaznő, lakását VI. kör. Petőfi-utca idb. Iliéi
Antal ur házába (csirke piac) helyezte át

Gazdaasszonyi

kereszérhetjük el biztosan a célt; minden
-- gyer
egyéb anyag alkalm azasa költséges mekek mellé állást keres egy jobb család
hiábavaló kísérletezésnek bizonyul ból való asszony Feltételei szerények, in

Megrendeléseket elfogad és jótállás
mellett pontosan teljesít a vidéken is

KARSAI BERTALAN
a Magyar asphalt részvénytársaság képviselője

SZABADK ÁN.

kább jó bánásmódott kíván.

Bútorozott
szoba
Bővebbet a kiadóban.

a Széchaayitéren kiadó.

Héber
cs
hegedt!
oktatást
nyújt kezdőknek kedvező fő tételek mellett
Bcnau Lipót, Szalay László-utca 12.

Elvállal ÜlifidSnífilB asphalt-birkolat készítését
—

Folyt. köv.

—

Minden szó 3 f i l l é r V astag betűkből ©
f i l l é r . L eek iseb b h ird etés 3 0 f i l l é r

□

tanoncz azonnali beílö A lr t H lö
lépésre kerestetik
Gajdács Ferencznél V. kör, {Béla utca 605.

Két
fiatal
ember
S
zér:,eU“
;
bútorozott szoba kiadó, ugyanott teljes el-

etnzdi nagy
Kettős
szálloda

láiás is kapható. Cim a kiadóhivatalban
könyvvitelbe n és levelezésben
jártas fiatal ember állást vál
toztatni óhajt. Cim a kiadóban.

P ^ r n te g n y tlU ^ q
ft Hettizdi nagy szálloda

O rvosi le lk iisiu e r e tle n sé g .
Pataki Oszkár sulydobó athléta a
napokban meghalt. Betegségének és tulajdonosa a szállodát a legkénye
halálának körülményei Patek Jenő
vasúti orvost vádolják lelkiismeret sebb és a legmodernebb igényeknek
megfelelően egészen újonnan ren
lenséggel.
A tényállás a következő:
dezte be. ízlés, kényelem szeretettel
Pataki Oszkár múlt hó 30-dikán
párosult a berendezésnél.
betegcédulával megjelent a fent ne
A szállodának a legkitűnőbb kony
vezett orvosnál, hogy a betegséget
igazolja, s ennek az alapján szabad hája és kávéháza van.
Szabadkának és vidékének közön
ságot kérjen. Az orvos a lábán alig
álló embert elkergette s az irodába sége, az utasok minden kívánsága a
parancsolta
legpontosabb kielégítést nyer.
A megboldogult haza ment, de
A n. é. közönség b. pártfogását
nagy betegsége miatt csak 3l-dikén
délután mehetett a hivatalba. Ide kérve, maradok
tisztelettel
azonban oly rettenetes állapotban
ért, hogy hivatalnoktársai nem en
l l a l b r o l í r A d o lf,
gedték meg neki, hogy dolgozzék,
a Nemzeti nagy szálloda tulajdonosa.
hanem haza küldték.
Hazaérve a fiatal athléta összero
gyott a fájdalomtól. Édes atyja e hó
2-dikán reggel 7 órakor elment
Patekhez, hogy fiához hívja. Ez csak
durva kifakadások és az atya azon
kijelentésére, hogy más orvoshoz
fordul, ment el a beteghez, akire
etetésre
ráparancsolt, hogy még az nap dél
után menjen el hozzá. Persze a
ig e n a lk a lm a s
szegény beteg nem csak hogy el
nem mehetett, de még csak fel sem
birt kelni.
Az édes atya ekkor Wilheim or
vosért ment, a ki nagy fokú veselobbol állapított meg. Gyógykezelték
a liatal embert a leglelkiisrnereteseb
ben, de már későn. Patek Jenő or
vos eljárása után megmenteni sem CZIGLER GYULÁNÁL
lehetett.

SSrTehén- és
disznó -

k ill MP

jutányos árért kapható
CWT

Magyar-utcza.

TM0

*) E rovat alattiakért nun felelős a tízerk.

Nyouaatott a kiadók Kiadok és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

1544/1904. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az
1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a
szabadkai kir. járásbíróságnak 1901.
évi Sp. I. 336/6. számú végzése kö
vetkeztében Gabai Péter szabadkai
lakos javára Berkes Ferenc szabadkai
lakos ellen 60 kor. s jár. erejéig
1901. évi december hó 13-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján
lefoglalt és 986 koronára becsült
következő ingóságok, u. in.: tehenek
és bútorok nyilvános árverésen el
adatnak .
Mely árverésnek a szabadkai kir.
járásbíróság 1904. évi V. 2080/2.
számú végzése folytán 60 kor. tőkekövetelés, 1/a°/o váltódij és eddig
összesen 5 » kor. 06 fillérben biróilag
már megállapított költségek erejéig,
Szabadkán, Vili. kör 291. h. sz. a.
Berkes utca leendő megtartására
1905. évi január hó 11-ik napjának
délelőtti !P/4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintett ingóságok az
1881. évi LX. t.-c. 107. és <»8. §-ai
értelmében készpénzfizetés mellett,
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul is, el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le és felülfoglal
tatták és azokra kielégítési jogot
nyertek volna, ezen árverés az 1881.
évi LX. t.-c 123. §. értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Szabadkán, 1904. december 29.
.

B ende Ignác,
kir. b r. v grehajtó.

