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„líortcsbeszéü. A külön vámterület gondo- tehát nyersterményekben tegerö- 
latának hódítását a miniszter- sebh versenytársainknak is.

István progrannnbeszédét kor- viszonyokra és hogy e hosszú 
tesbeszédnek nevezte Hát jó, idő alatt szabadon folyt az

kizárólagosak, ezt pedig csak a

vazatszedö bizottságnál: VII. kör, 
Ludas, Verusics, buckái szőlők, nap
keleti és napnyugati ugarok, V. kör.

A .11. szavazatszedő bizottságnál: 
Vili. kör, Sebesics, Nagyfény, Bajai 
szőllő, VI. kör.

elfogadjuk, amennyiben az or
szág javára szolgáló, részben a 
megvalósulás utján haladó, rész
ben kilátásba helyezett tények

agitáció a külön vámterület 
mellett, mig az ellenérveket 
nem lehet kellő nyomatékkai 
előadni a magyar álláspont

felsorolása kortesbeszéd, akkor gyöngitése nélkül.
a miniszterelnök programmbe- Egyszerű számokkal, világo-
széde csakugyan kortesbeszéd 
volt, hatalmasabb, mint bár
mely kótyagos kortes borizü, a 
könnyen elámitható választók 
fogyatékos intelligenciájára szá
mitó szavalása. Ha okokkal, 
érvekkel, a meggyőződés erejé
vel hatni lehet a válaszló kö
zönségre, akkor ez a beszéd 
nagyobb hódítást kell hogy te
gyen a választók soraiban, mint 
a kortesek egész hada tenni 
képes lenne.

A miniszterelnök program m- 
beszédének tartalma oly gazdag, 
hogy e beszéd még hosszú ideig 
bőséges anyagot nyújt a fejte
getésre s kimerítve még mindig 
nem lesz és amit az kilátásba 
helyez, dicsőségére szolgálna a 
kormánynak, ha annak csak egy 
részét megvalósíthatná.

Tisza István gróf politikai 
pályafutása alatt számtalanszor 
bebizonyította, mily alaposan 
érti a gazdasági problémákat, 
különösen hazánk sajátságos 
viszonyaira való vonatkozással. 
Érthető tehát, hogy beszédé
ben, mely kiterjedt ugyan az 
állami élet majd minden terére, 
mégis behatóbban foglalkozott 
a vámterület kérdésével. Amit 
e tekintetben mondott, oly el- 
lenálhatatlan meggyőző erővel 
teljes, oly élesen belevilágított

san, mindenki által könnyű 
szerrel megérthetöen magya
rázta meg aztán hiszi István 
gróf, hogy a vámsorompót fel
állításával nem lehet izmos ipart 
teremteni, hogy egy életképes, 
tartósan viruló magyar iparnak 
alapföltétele a magyar társada
lom erős, fokozott fogyasztási 
képessége. E társadalom túl
nyomó nagy részének fogyasz
tási képessége pedig ma is a 
mezőgazdaság sorsával van 
összekötve. Ha most mező
gazdasági terményeink számára 
biztosítani akarjuk a külföldi 
piacot, ezért cserébe kell ad
nunk a külföldi iparcikkek szá
mára a magyar piacot. Hát ak-

közös vámterülettel érhetjük el.
Ezt a brilliáns. okfejtést ajánl

juk a jelszavakkal dobálódzó 
politikusok szives figyelmébe, 
mutassák meg az éremnek ezt 
az oldalát is egyszerű hallga
tóiknak, hogy tisztán lássanak.
IJe ily roppaut horderejű kér
dést, mint a külön vámterület, 
jelszónak használni, már nem
csak nem fair play, hanem 
menthetetlen könnyelműség.

Választási mozgalmak.
Szabadka központi választmánya 

ina tartotta meg ülését, melyen a 
választás Italát napjául fo lyó  hó 
2 6 -d ik á t tű z ték  ki. A szavazás 
reggel 7 órakor kezdődik.

A választási helyiség az első ke
rületben a beltéri elemi iskola, a 
második kerületben a főgimnázium.

Az első kerület választási elnöke

kor mi lesz a hazai ipar . pár-1 szavazatszedő bizottság elnöke Bé- 
tolásával? Mert vagy védő-|M?y Gyula d r, helyettese Vojnits 
vámokat átütünk fel, hogy ipart T. Dezső: a II. szavazatszedő bi-
teremtsünk, de ekkor le kell 
mondanunk arról, hogy elönyö-

e kérdésbe, hogy az immár hazai ipar számai a, a legkcd- 
inindenki elölt tisztán áll s az vezményezettebh klauzula d i l i 

* * *
Az I. kerületi egyesült ellenzék 

ma délután tartotta meg jelölő ülé
sét a Vas Ádám-féle sörcsarnokban. 
Egyhangúlag Varga Károlyt jelölték. 
A jelölés után azonnal megalakult a 
szervezőbizottság is, melynek elnöke 
Mokossai Mátyás lett, jegyzője Reisner 
Lajos dr. A pártiroda a 'Szemmári- 
féle vendéglő lesz. A jelölés után 
Varga Károlyhoz mentek és felkér
ték őt a jelöltség elfogadására.

** ♦
Mint a „Budapesti Hírlap" írja :
Szabadka város második válasz

tókerülete csantivéri Törley József 
budafoki pezsgögyárost jelölte.

A választópolgárok husztagu kül
döttsége tegnap délelőtt tisztelgett 
Törleynél s fölkínálta neki a jelölt
séget. A küldöttségben képviselve 
volt a második választókerületbe tar
tozó V., VI., VII. és VIII. városi ke
rület, meg a négy kültetki kerület 
polgársága, nemzetiségi ‘és felekezetiBékeffy Gyula dr., helyettese Bólits 

József dr. Ezen kerületben az I-ső ■ különbség nélkül.
Janiga János dr. vezette a küldött

séget, a melyben résztvették: Nagy 
Ferenc épitési vállalkozó, Faszán- 

zottság elnöke Bólits József d r, (Jer Béni vasúti főtisztviselő, idősb
helyettese Pillér Artur dr. Jegyzők:

ket biztosítsunk nyerstermé-1 Mdassin József, llabay Gyula, he- 
nyeink számára, vagy biztosítjuk lyettesek Vojnich Andor, Weisz 
mezőgazdasági cikkeink kivitelét,1 A választások sorrendje az 1. szá
dé ekkor meg mondjunk le az vazatszedö bizottságnál a következő: 
iparpártolásról, sokkal inkább,! IV. kör, szegedi szőlő, Radonovácz, 
mint ma, mikor annak csak az Zobnaticza, Vámtelek, Tavankut, maj- 
osztrák versenynyel kell meg- sai szőlő, III. kör.
küzdenie. A 11. szavazatszedő bizottságnál:

De ha sikerülne is nyerster- II. kér., Kelebia, Györgyény, Tompa,
ményeink számára a külföldi I Halasi-ut, I. kerület, 
piacot biztosítani és e mellett A második kerület választási el- 
a hazai piacot is megvédeni a nöke Flatl Viktor dr., helyettese 

Dembitz Lajos dr.

Oálff'y György és ifj. Grálffy György 
gyógyszerészek, Ruttkay László igaz- 
gató-tanitó, Singer Bernát dr. rabbi. 
Polyákovics János, Matkovics Károly, 
Szkenderovics Mihály, Szkenderovics 
Alajos, Mikovics Dániel, Pércsics 
Ernő, Kernyánseky J. Mitó Slifka 
István, Kuluncsics Bódó, Gönctől 
Béla és Törley Gyula földbirtokosok, 
Freidenberg Zsigmond fakereskedő, 
Rieger Mihály kereskedő.

Janiga János dr. mint Szabadka 
város szülöttét üdvözölte Törley Jó

zóriussá tenné azokat a ked
vezményeket, melyeket a kül- Rieger Mihály.
földön nyersterményeink szá A 11. szavazatszedő bizottság el- 

ujabb megfontolás Tárgyává te-' mára biztosítottunk, mert ama nöke Dembitz Lajos dr., helyettese 
gyek a kérdést a vámterület klauzula arra kötelezi a szer Rádics Péter dr.
közösségének híveit pedig csak zödö államokat, hogy ugyan- Jegyzők: Alapfy István,SchönManó; 
megerősítette s ha voltak két- azokat a kedvezményeket, me helyettesek: Schwimmer Samu, Varga 
kedök, megnyugtatta elhatáro-1 lyeket mi élvezünk, megadják József.
zásukban la többi szerződő államoknak,; A választások sorrendje az I. sza-

önálló vámterület még legfana
tikusabb híveit is arra kellene 
hogy indítsa, hogy legalább

zsefet. Bárminő programul alapján 
Az 1. szavazatszedő bizottság el- megválasztják, úgymond, mert ők 

nöke Flatt Viktor dr., helyettese nem politizálni jöttek, hanem jöttek 
a munka emberéhez. A programúi 
nekik Törley múltja, sikeres közgaz
dasági működése, a melylyel egy 
magyar iparágat, egy hatalmas gyá
rat fölvirágoztatolt. Ok is a munkát
akarják s ezért vannak bizodalom- 
mal Törleyhez. Minden képviselővá
lasztáskor megkínálták őt a inandá-
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tummal, de nagy szerénységgel min- nyos jogrend és a parlamenti mél- 
dig elhárította magától; most kérik, tóság helyreállítása érdekében meg
fogadja el a jelöltséget, mert talán 
mégis csak remélhető, hogy a köz
jogi harcok elülnek s akkor külö
nösen nagy szükség lesz az olyan 
emberekre a parlamentben, — mint 
Törley, a ki méltó mó ion szaporí
taná annak a kevés törvényhozónak 
a számát, a kik szaktudással szóla
nák hozzá a közgazdaság oly fontos 
s eléggé soha meg nem becsülhető 
kérdéseihez.

Törley József válaszában kijelne- 
tette, hogy örömmel elfogadja a je
löltséget pártonkivüli programmal. 
Az ő programmja rövid, de világos 
s azért pár szóban is kifejezheti 
Eddig sohasem foglalkozott politiká
val, csak közgazdasággal. Az is a 
meggyőződése, hogy nem annyira a 
közjogi politikára, mint inkább köz 
gazdasági alkotásokra van szüksége 
az országnak. A Széchenyi program
ját vallja, azt, hogy ha a nemzet 
gazdaggá lesz, a függetlensége ma
gától is megérik s azért kár minden 
pillanatért, amit közjogi vitákra for
dítunk. Félszázadnál régebb idő óta 
gyakoroljuk a Széchenyi tételének 
mcgforditottját: a függetlenségünk 
kiviásával akarunk gazdag, hatalmas ' 
ország lenni. S gazdagok lettünk-e? 
Még csak függetlenek sem! Ez a 
félszázad igazolja a legnagyobb ma
gyar teóriáját. Azért a hive ő is 
ennek a politikának, amely nem is 
politika, hanem szebb neve van: 
munka.

Törley beszédét a küldöttség lel
kesen megéljenezte s azután a tár
saság megtekintette a gyártelepet. 
Délben pompás lakomát adott Törley 
a küldöttségnek, amelyen Singer 
Bernát dr. főrabbi köszöntötte föl a 
a képviselőjelöltet, akit, úgymond, 
mint Szabadka szülöttét, ugyanazok 
az ideálok lelkesítik, mint Szabadka 
többi polgárait. Ha már élete pályája 
elszakította tőlük, visszahozzák őt 
megint a körükbe, mint képviselő
jüket. Törley József megköszönte 
szabadkai testvéreinek bizodalmát s 
megfogadta, hogy a zászlót, amelyet 
most kezébe adtak, hűséggel fogja 
tartani.

A lakoma után a küldöttség auto
mobilokon a pályaudvarra hajtatott 
s hazautazott.

** *
A választások határidejét a me

gyében január hó 27-ére, Újvidéken
26-ára, Baján 30-ára tűzték ki.

** *
Pmkovics József jelölése alkalmá

ból a következő üdvözlő sürgönyt 
menesztették a miniszterelnökhöz: 
A kerényi választókerület szabad- 
elvüpártja mai jelölő gyűlésén egy
hangúlag és legnagyobb lelkesedés
sel eddigi képviselőjét, Piukovics 
József urat, Nagy méltóságod hívét 
jelölte újból képviselőjévé azon biz
tos tudatban, hogy jelöltünk a jövő
len iái.torithatlan elvhüséggel, fá- 
radhallin kitartással fogja Nagy- 
mélióságodal a haza, az alkotmá-

kezdett hazafias, önzgtlen nagy 
munkájában lelkesen támogatni ; 
amibón bölcs vezetése alatt álló 
kormányunknak politikai irányát és 
kormányzati elveit helyesének is
merjük el, üdvözöljük Nagyméltósá
godat hazafias küzdelmeiben kifejtett 
erős munkásságáért. A kerényi vá
lasztókerület szabadelvű pártja ne
vében Heine Albert elnök, Zsupanszky 
Milovoj jegyző.

Lapunk t. barátait és olvavóit 
kérjük, szíveskedjenek bennünket a 
vidéki választási mozgalmakról tu 
dósítani. Különösen kérjük lapunk 
elvbarátait, hogy pártjuk minden 
akcziójáról informáljanak bennünket.

Közigazgatási bizottsági
ü lés .

Szabadka közigazgatási bizottsága 
ma tartotta Bezerédy István főispán 
elnöklete alatt január havi rendes 
ülését.

Elnöklő főispán megnyitván az 
ülést Dulich A. Jenő főjegyző beje
lenti a bizottság újonnan megválasz
tott tagjait. Ezután az albizottságok 
megalakítására került a sor. Ezek 
igy alakultak meg.

A fegyelmi választmányba megvá
lasztattak rendes tagoknak; Farkas 
Zsigmond, Gyei mis Gerő, póttag Ja- 
niga János, az állami kiküldöttekből 
rendes tagoknak: Sztankovics Györ
gyöt és Graelf Nikázt, póttagnak 
Popp Györgyöt.

Gyámügyi II. fokú biróság, meg
választattak rendes lagoknak: Gyel
mis Gerő, Purgly Sándor, póttagnak 
Janiga János; a főipán kinevezi ren
des tagoknak: Békeffy Gyulát, Flatt 
Viktort, póttagnak Kertész Ignáczot.

Erdei II. fokú biróság: megválasz
tattak rendes tagoknak: Regényi La
jos, Flatt Viktor, Purgly Sándor, 
Vojnich Sándor ifj., választott pót
tagok: Farkas Zsigmond, Mamusich 
Félix, Kertész Ignácz, Janiga János.

Erdészeti albizottság: Békeffy Gyula, 
Regényi Lajos, elnöke Dulich Jenő 
főjegyző vagy helyettese.

Börtönvizsgáló bizottság. Kinevez
tettek: Antunovics József dr., Purgly 
Sándor, Janiga János, Farkas Zsig
mond.

Munkásügyi bizottság-. I—111. ne
gyedre választott rendes tagok: Bé
keffy Gyula, Vojnich Sándor, pótta
gok: Mamusich Félix, Antunovics 
József. II—IV. negyedre: választott 
tag Purgly Sándor, Regényi Lajos, 
póttagok: Farkas Zsigmond, Janiga 
János.

Közúti bizottság-, megválasztattak 
Antunovics József dr., Békeffy Gyula; 
hivatalból tagjai Sztankovics György, 
Popp György.

Kegyelmi bizottság-. Békeffy Gyula, 
Gyelmis Gerő, Farkas Zsigmond, 
Kertész Ignácz.

Tanító nyugdijügi/i bizottság-. Bíró 
Károly, Mamusich Félix, Dulich Jenő 
főjegyző vagy helyetteso.

A megalakulás után a bizottsági 
tagok eskületétele következett, mire 
Vojnich Ferencz I. aljegyző a pol
gármester havi jelentését olvasta 
föl, melyet egyhangúlag tudomásul 
vettek.

Vojnich Máté h. polgármester re
ferált ezután az árvaszék mull havi 
ügymenetéről és az árvapénztár múlt 
havi állapotáról.

Ezután Kertész Sándor főorvos 
terjesztette be jelentését. A mull

hóban a fertőző betegségek közöl a 
roncsoló toroklob lépett föl több 
esetben. Uralkodó betegség az influ- 
enca volt. A múlt évben született 
3710 egyén, meghalt 2815 egyén s 
igy a születések száma 895-tel múlja 
felül a halálozások számát. A múlt 
hóban született 149 íiu 121 leány, 
összesen 270 gyermek. Meghalt 134 
férfi és 120 nő, összesen 251 egyén, 
s igy a születések száma csak i 6-tál 
múlja felül a halálozások számát.

A főorvos jelentése után Szalag 
Mátyás főkapitány referált mező
rendőri kihágási ügyekben, majd 
Eberhardt József állatorvos olvasta 
föl múlt havi jelentését, melyszerint 
amulthóbanaz I. állategészségügyi kör 
zetben takonykór, a IV-ben sertósvész 
állapíttatott meg. A közvágóhídon 
levágatott a múlt lUban 3^6 szarvas- 
marha, 891 juh, 16 bárány, 526 sertés. 
A két marharakodó állomáson meg
vizsgáltatott 82 szarvasmarha, 1123 ló 
20 szamár, 174 juh, 2429 sertés, 
külföldről érkezett 7ó ló. Marhale- 
levelet kiváltottak 4155-öt.

Bólits József dr. kulturtanácsos 
betegápolási költségek ügyében refe
rált, majd Papp György pénzügy
igazgató terjesztette be jelentését.

Graeff Nikáz tanfelügyelő a múlt 
hóban a polgári fiúiskolát látogatta 
meg, mely intézetnek az idén 50-nél 
több hallgatója volt, mint a múlt 
évben. Ez a körülmény szükségessé 
teszi egy II. parallel osztály feállitását. 
Igaz, hogy a mostani épületben van 
egy fölösleges tanterem, de a mai 
épület úgy egészségügyi és pedagógiai 
szempontból már annyira kifogásol
ható, hogy egy uj iskolaépület fel
állítása elkerülhetetlenül szükséges, 
amire különben már van egy hatá
rozat. Ezen határozat végrehajtása 
már elkerülhetetlen.

Sztankovics György államépitészeli 
főmérnök és Eyerjessy Béla kir. 
ügyész j lentéseinek felolvasása után 
az ülés véget ért.

A politikai helyzet.
— S a j á t  t u d ó s i t ó n k t ó l .  -  

Budapest, 1905. jan. 11,

A német kereskedelmi szerződés 
és a kiegyezés kérdése teljesen hát
térbe szorult. A közgazdaságnak ezek 
a fontos kérdései kit érdekelnek 
ugyan, a mikor a korteskedés kellő 
közepén vagyunk. De nemcsak ben
nünket érdekelnek a választások, a 
külföldi sajtó is felette érdeklődik 
irántuk, abból a szempontból, meny
nyiben változtatnak ezek a válasz
tások a helyzeten. És amig rólunk 
az ellenzéki lapok azt hangoztatják, 
hogy az állapot akkor sem változik, 
addig a külföld, távolabbról szem
lélve az eseményekvt, majdnem egy 
véleményen van, mondván, hogy egy 
uj képvisélőházzal uj helyzet terem
tődik, még akkor is, ha a kormány
párt a választáson számban nem 
gyarapodnék.

A többség többség marad min
denkor. A kormánynak megvolt a 
többsége, meg lesz a többsége, ez a 
mostani többség azonban bizonyos 
speczialis megbízatással tér be a 
Házba, azzal, hogy az uj házszabál
lyal biztosítsa a parlament munka
képességét. Szankcziója van arra, 
hogy a lépéseket ebben az irányban 
megtegye, illetve a kormányt ez 
irányú cselekedetében támogassa És

ez aztán más helyzetet' terem t és 
változtat az állapotokon, bármikép
áll is sarkára az ellenzék.* ♦♦

Tudvalevő, hogy Hieronymi Károly 
kereskedelmi miuiszter vasárnap 
mondja programmbeszédét itt Buda
pesten a Terézvárosban. Értesülésünk 
szerint Hieronymi Károlynak ezen a 
programmbeszédén megjelenik nem
csak Tisza István kormányelnök, ha
nem a kabinet valamennyi tagja.

József főherceg betegsége.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, január 11.

A főherceg betegségének lefolyását 
mindenfelé a legnagyobb aggodalom
mal kisérik. Ma a fővárosba a kö
vetkező táviratok érkeztek.

A Búd. Tud.-nak táviratozzék: Jó
zsef főherceg hogylétéről ma reggel 
9 órakor kiadott orvosi jelentés igy 
hangzik:

„ Elmúlt éjjel meglehetősen jól 
aludt. Állapotában csekély javulás 
észlelhető. Dr. Kiszelyák."

Egy másik távirat a következőké
pen hangzik:

„József főherceg életben tartásához 
kevés a remény. Ágya mellett vi- 
raszt családja, köztük Thurn Taxis 
hercegnő. Ferencz József ő felsége 
ma Fiúméba érkezett s nyomban a 
nagybeteghez hajtatott/JJ

A beteg állapota a budapesti hí
rek szerint tegnap fordult válságosra, 
úgy hogy minden pillanatban a ka
tasztrófa beállásától tartottak. A 
király Fiúméba érkezése most már 
egészen biztosan várható. A király 
aki most Mürzzuschlagban vadászik, 
öt napra tervezett vadászatát félbe
szakította, ma reggel Bécsbe érke
zett és holnap reggejre várják Fiú
méba. Inkognitóban fog érkezni 
Hogy meglátogassa a nagybeteg fő
herceget. A királynak tegnap és ma 
sűrűbben küldtek táviratokat a fő
herceg állapotáról.

József főherceg állapotának súlyos 
voltát jellemzi az, hogy tegnap este 
á konzuli képviselők információt kér
tek a fiumei villában, hogy az eset
leges katasztrófáról gyorsan értesít
hessék kormányukat, többi közt a 
német konzul is. Unteráuer udvari 
tanácsos, aki Abbáziában tartózko
dik, tegnap délután átjött a Giuseppe- 
villába.

József főherceggel természetesen 
nem beszélhetett, de József Ágost 
főherceggel egy óra hosszat társal
gón Dr. Kiseljak tegnap fenyőillatot 
vásárolt és azt szétlocsolla a beteg
szobában, hogy könnyebbé tegye a 
főherceg lélegzetvételét, akit igen 
heves és fojtó hurutos köhögés 
gyötör.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár éa muzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9-tól 12-ig.

Január 16. Az ipartestületi dalárda bang* 
•*raenve és táncmulatsága a Pent-szálloda 
i igytermében.
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Január 1&. A szabadkai cipészek és 
csizmadiák szakcsoportjának táneeatélye a 
Szarvas vendéglőben.

Ja n u á r  28. Az izralita nöegylet tánc mu
latsága a Pest szálloda összes termeiben.

F eb ru ár 5. A szabómunkások szabadkai 
szakegyesületének mulatsága a Pest szál
loda termeiben.

Február 12. A szabadkai fauiunkiVok 
ssakegyletének táncmulatsága a Szarvas 
vendéglőben.

— A tan ító i testület gyásza.
A szabadkai tanítótestületnek gyásza 
van. Haraszti Gyula, a központi elemi 
iskola tanítója élete delén 48 éves 
korában ma reggel öt órakor rövid 
szenvedés után elhunyt. A köztisz
teletben állott tanférliu halála őszinte 
részvétet keltett. A temetés holnap 
délután lesz.

— I j  gazdaság i tu d ó sító . A
földtnivelésügyi miniszter Horváth 
Ferenc bácsföldvári lakost Bács-Bőd 
rogh megye óbecsei járására nézve 
a gazdasági tudósítói tiszttel meg
bízta.

— 13000 kor. a katli. egyháznak .
Piukovics József orsz. képviselőnek 
udvarosa, aki 37 évig volt a Piuko
vics család zzolgálatában, a napok
ban meghalt. Az öreg cseléd hosszú 
hűséges szolgálata alatt 12000 koro
nát takarított meg szerény keres
ményéből s halála előtt tett vég- 
intézkedése értelmében egész hagya
tékát a szabadkai szt. Teréz egy 
háznak testálta.

— P o lg á rm e s te r  és ú jságírók .
Az aradi „F—g“ Írja: ínstitoris Kál
mán polgármester a város jogügyi 
bizottságának tegnap délután tartott 
ülésén a jelen volt újságírók felé, 
minden különösebb ok nélkül, a 
következő szavakat harsogta: Kérem 
ne beszélgessenek, különben kiutasí
tom önöket. Az újságírók nem várt 
inzultusra ‘(természetesen nyomban 
elhagyták a termet és elhatározták, 
hogy sérelmükre orvoslást keresendő 
az ügyet a Vidéki Hírlapírók Orszá 
gosSzövetségének aradi választmánya 
elé terjesztik.

— A Duna vízállása. A földmű
velésügyi minisztérium vízrajzi osz
tályához érkezett jelentések szerint 
a Duna alacsony vízállással Passau- 
tól Pozsonyig, Domboritól Bajáig és 
Drenkovánál apad, egyebütt emelke
dik, Linznél és Komáromtól Buda 
pestig folyik. D.-földvártól Gombosig 
hólyenkint megszakítással áll a jég, 
újvidéktől Drenkováig zajlik, a Ka
zánszorosban áll a jég, Orsován zaj
lik. Budapesten a vízállás ma 141 
cm., tegnap óta 40 cmt. áradt. A 
Tisza alacsony állású, M. Szigetnél 
zajlik, másutt áll a jég. A Dráva 
alacsony vizállásu, Barcsnál zajlik 
lejebb áll a jég. A Száva alacsony 
vizállásu, Sziszektől Jaszenováczig 
zajlik, Mitroviczánál all a jég. A 
többi foiyó alacsony vizállásu álló 
jéggel.

— Kém es családi drám a. Kö
rülbelül másfél év óta ápolták a 
a — budapesti — Erzs bet-kórház- 
ban Havas Ágoston magy. kir. 
erdőfelügyelő 35 éves feleségét, szü
letett Gubányi Rózát. Nagyfokú ide
gességben szenvedett s az orvosai 
gyógyíthatatlannak mondták a beteg
ségét. Tegnap délután a kórházban 
lévő külön szobájában halva találták. 
Eleinte szivszélhüdésre gondoltak, ké 
sőbb azonban, bár külső tünetet 
egyáltalában nem észleltek rajta, 
valószínűnek tartották, hogy az urinő 
megmérgezte magát, A halál okának 
megállapítása végett a holttestet be
vitték a törvényszéki orvostani inté
zetbe. Ma reggel aztán a Vas utca 
8. szánni lakásában Havas Ágoston, 
a férj, le lt öngyilkossá. Fejbelőtte

magát és szörnyet halt. A lövések a 
szerencsétlen ember fejét snnyira 
összeroncsolták, hogy az levált a 
törzséről. Agyvelőcafatok és csont
szilánkok hevertek a holttest mellett. 
Három zárt levelet hagyott hátra. 
Kettőt Zoltán és Szilárd nevű fiainak, 
egyet pedig a felesége anyjának. 
Valószínű, hogy a felesége utáni 
bánatában lett öngyilkossá.

— A hala It hozó m éreg. Megír 
tűk annak idején, hogy Bécs Katalin 
cselédleány öngyilkossági szándékból 

szerecsikával megmérgezte magát. A 
szerencsétlen életunt leányzó két hé
tig szenvedett a közkórházban, mig 
ma délelőtt a méreg elvégezte rom
boló munkáját, az öngyilkos leány 
kiszenvedett.

— A nyakönyvi h írek . Halottak: 
Pertics Brúnó 19 hónapos, Pertics 
Marcel 10 napos, llorvácky Anna 
3 hónapos, Krizsanovics Antal 17 
napos, Bertus Ferencné Bacsics Jo
hanna 24 éves, Puzics Máróné Vu- 
kovics Teréz 65 éves, Gyenes Ro
zália 23 napos, Tikvicki Dani 20 
napos, Szécsi Antal 9 hónapos, Vi- 
dákovics M. Krisztina 2'» napos, 
Haraszti Gyula tanító 48 éves, Ka- 
csovszky Teréz 10 éves. Eljegyzés: 
Szabó Pál—Csik Ilonával, Balogh 
Pál—Bolgár Etellel, Szántó Mátyás— 
Futó Máriával.

A háború.
A háborúra vonatkozólag ma a 

következő táviratok érkeztek a fő
városba:

L ondon , jan. 11.
Mint a Reuter-ügynökségnek a 

Maricius-szigeti Port Louisból jelen
tik, ott az a hir terjedt el, hogy egy 
japán hajóhad van Diego Garcia 
szigetnél. Rosdesztyenszky tenger
nagynak 2-án tudomására jutatták, 
hogy a japánok előkészületeket tet
tek, hogy a balti hajóhad elé men
jenek. Erre az oroszok figyelmüket 
megkettőzték. Bosdesztvenszky egyik 
szárnysegéde 3 án Tamataveben je
lentette egy újságírónak, hogy a balti 
hajóhadnak egy hónapra lesz szük
sége, hogy az Indiai Óceánt átszelje.

M U LA T SÁ G O K .
Az iparos a lka lm azo ttak  fa r 

sangja. A szabadkai iparos mun
kásak szakegyesületei élénk tevé
kenységet fejtenek ki, hogy az idei 
farsangban tagjaiknak kellemes szó
rakozást nyújtsanak és a kellemest 
a hasznossal egybekötve, minél fénye
sebb anyagi eredményt mutathassa
nak fel, ámelylyel az egyesületi ta
gok művelődésének előmozdítására 
könyvtáraikat gyarapithassák. — A 
helybeli cipészek és csizmadiák szak
csoportja január 15-én fogja tánc- 
estélyét megtartani, a famunkások 
szakegylete pedig február 12-én. 
Mindkét mulatság a Szarvas nagy
vendéglőben fég lezajlani és bizo
nyára nagy mértékben fognak hoz
zájárulni', hogy a nemes célt szol
gáló egyesületnek anyagi gyarapo
dását előmozdítsák.

T Á V IR A T O K
Hock János lem ondása.
B udapest, jan. IL A IX—X. ke

rület független érzelmű választó pol
gárai körében tegnap este nagy visz- 
szatelszést szült Hock János a kerü
let volt képviselőjének levele, ame
lyet a kerület disszidénsek vezéréhez, 
dr. Hecht Ernőhöz intézett, amelyben

tudomására hozza, hogy a IX—X. 
kerület jelöltségét nem fogadja el. 
Hock János lemondásának hire gyor
san terjedt el a késő esti órákban. A 
Ferencz városi Polgári Körben, ahol 
Plósz Sándor tartotta nagyszabású 
programmbeszédét, elsőnek jött Hock 
János lemondásának kire. A kerület 
szabadelvüpárti tagjai körében igen 
nagy lelkesedéssel fogadták a hirt. 
Mint értesülünk, a IX—X. kerület 
szövetkezett ellenzék a lemondott 
Hock János helyett Zseni Józsefet 
lépteti fel Plósz Sándor miniszter
rel szemben.

Nagy sz ik laom lás.
Budapest, jan. 11. Dowerból táv- 

iratozzák: A Margit-öböl közelében 
egy óriási sziklatömb a tengerbe 
zuhant. Ez volt a legnagyobb szikla
omlás, amely ötven év óta előfordult.

Orosz zsid ók  ö zö n lése  
A m erikába.

Budapest, jan. 11. Londonból táv
iratozzék: A Beuter-ügynökség jelenti 
New-Yorkból: Az utolsó öt hónap
ban 75.560 orosz zsidó érkezett 
New Yorkba. A bevándorlási törvé
nyek szigorú alkalmazása okozta, 
hogy a bevándorlók közül nagy in 
sokat visszaküldték, mert idegen 
támogatással érkeztek. E visszauta
sításra vonatkozólag jelentést ter
jesztenek a kongresszus elé, hogy 
a további tömeges bevándorlást meg
akadályozzák.

• T Ö R V É N Y K E Z É S .

E sküdtek  k iso rso lása . A sza
badkai esküdlbiróság 1905. évi ülés
szakára rendes és helyettes esküd
teknek kisorsoltalak: Rendes esküd 
tek: Kunetz Ignátz, dr. Vojnics Gyula, 
Lőw Simon, Mednyánszki Szávó, 
Thurzó Pál, Varga Károly, Kunszabó 
Lajos, dr. Demidor Imre, dr. Kráhl 
Lipót, Róth Ármin, Sugár Béla, dr. 
Manojlovics Vladiszláv, Keller István, 
dr. Fischer Jákó, Angeli Henrik, 
Braun Illés, Szigethy József, Jandek 
Mátyás, dr. Blau Lajos, Létmányi 
Miklós, Bómits Pál, Gugánovics Máté, 
Sztantics Iván, Lendvai Mihály, Ká
dár György, Boholy Imre, Terzin 
József, Pillér György, Prokesch lgnácz, 
Pércsics Péter. Helyettes esküdtek: 
Kóhn Mór, Massa Antal, Reiter 
Károly, Krmpotics Imre, Koncz And
rás, Rudits István, Ósztrogonácz 
Péter, Kádár Elek, Lovas Mátyás, 
Letovácz Dezső.

Az a n y a g y ílk is  Íté le te . A kir. 
törvényszék büntető tanácsa hétfőn 
fogja Mészáros Csiba József előtt, 
akit anyagyilkosság miatt a helybeli 
törvényszék halálra Ítélt, a m. kir. 
Kúria Ítéletét kihirdetni, amely sze
rint a halálos Ítélet tizenöt évi fegy- 
házra lelt megváltoztatva. Az ítélet 
kihirdetése utáni napokban egyik 
országos fegyintézetbe fogják szállí
tani a fiatal bűnöst.

B etörés p á lin k á é rt. Tóth György 
és Palóc János (nagy) zentai közve
szélyes verekedők szeptemberben be
állítottak Klein Bernát szatócsüzle
tébe és pálinkát kértek. A szatócs, 
aki jól ismerte embereit, csakhogy 
lerázza őket nyakáról, adott is nekik 
3—4 pohárral, de ahelyett, hogy 
fizettek volna, követelőzni kezdtek, 
hogy a boltos tö.tsön még a poha
rakba. Miután Klein látta, hogy nem 
szabadulhat tőlük, kihelyezte!te őket 
az üzletből és a boltajtót bezárta. 
Az erőszakos látogatók erre feszilő 
vasakkal tértek vissza és felnyitva az 
ajtót, a helyiségben mindent össze
dobáltak és törni kezdlek, és csak

úgy lehetett őket eltávolítani, hogy 
agyonlövéssel fenyegették őket. A 
helybeli kir. törvényszék ma a két 
erőszakos szeszfogyasztót 14—14 
napi elzárásra Ítélte magánlaksértés 
vétsége miatt.

B üntető  fö tá rg y a láso k . A bün
tető törvényszék pénteken a követ
kező bűnügyeket fogja tárgyalni: 
Páncsics Illés és társa halált okozó 
súlyos testi sértés. Sefcsics Tamás 
súlyos testi sértés büntetette és Tóth 
Pál József gondatlanságból okozott 
súlyos testi sértés.

SZÍNHÁZ.
H eti m űsor.

Csütörtökön: Tavasz, operette.
Pénteken: A vasgyáros színmű.
Szombaton: Fecskefészek, eredeti 

operette (újdonság).
Vasárnap délután: Arany kakas, 

vígjáték, este: Fecskefészek.
Hétfőn: A lőcsei fehér asszony, 

eredeti szinraü (újdonság).

Kihal piros Józsi
^Bhcgediijt

eladó.

Nyilttér.*)
Orvosi le lk iism ere tlen ség .
A »Bácsmegyei Napló* f. é. 8-ik 

számában megjelent dr. Patek Jenő 
nyilatkozatára a következőket je
gyezzük meg:

1. Aljas rágalomnak, hazugságnak, 
müveletlenségnek nev-zi azt, hogy 
őt leikiismeretlenséggel vádolják. Hisz 
valótlanságokkal telt nyilatkozatából 
világosan kitűnik, hogy ő a beteget 
nem vette alapos vizsgálat alá, ha
nem egy látható könynyü bajt cons- 
tatált. Pedig mint speciálista, s 
álliitólag nagy prakszisu orvosnak 
tudnia kellett volna, hogy a megál
lapított könnyű betegség oly ter
mészetű, mely súlyos complicatiókat 
idézhet elő. Tehát még az esetben 
is — ha csak az általa jelzett baja 
miatt is jelentkezett nála — köte
lessége lett volna a lelkiismerates 
megvizsgálás. Ugy-e igaz orvos ur ? 
Az amit cikkünkben elmondtunk, 
száraz tény és valóság, melynek 
valódiságát nyugodt lélekkel közöl
tük, nyugodt lelkiismerettel mondjuk 
el bárki előtt és bárhol. S midőn 
dr. Patek úr ezeket hazugságnak, 
rágalomnak nevezi, tudja meg, hogy 
ezen kifejezéseinek szenyje őt éri. 
S midőn bennünket rágalmazóknak 
hazugnak nevez, ő hazudik és ő rá
galmaz. Az ő műveltségére vonatko
zólag pedig megjegyezzük, miszerint 
köztudomású tény az, hogy patien- 
seivel szemben oly goromba és ud
variatlan, hogy félnek hozzá menni.

Különben is, hogy ha ő az ő el
járásának megbirálása állal sértve 
érzi magát, ne méteres gorombasá
gokkal és sértegetésekkel, a mi ellen 
ugyan van orvosság, iparkodjék az 
ő nagy hírnevét védeni a nagykö
zönség előtt.

Van annak egy más módja is, 
melyet az orvos ur is bizonyai tudni 
fog és ez utón vegyen elégtételt az 
ő rágalmazóin és műveletlen táma
dóin.

A m egbo ldogu lt b a rá ta i

*)E rovat aluttiakert nem felelőt a tízeik.
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REGÉNY CSARNOK. 

A S Ö T É T  T IT O K .
17.

Másnap már korán reggel kint 
volt Róbert a pályaudvaron. Mikor 
megpillantotta Henriket, aki kezében 
utibőröndjével érkezett az állomásra, 
azonnal a táviró hivatalba sietett, 
hogy Grevy vizsgálóbírót Normann 
Henry megérkezéséről értesítse.

„Normann Henry, igy szólt a távi
rat, Rochford John gyilkosa a gyors
vonattal, mely 9 órakor Doverből 
Londonba indul, Londonba érkezik. 
Fiatal ember, magas termettel, barna 
hajzattal, szürke utiruhában, barna 
bőröndöt visz magával?4

Mikor a beszállásra megadták a 
jelt, Róbert Henryvel egy szakaszba 
ült. Minden határozottsága mellett is 
titkos borzongás futott végig a tag
jain, mikor amellé az ember mellé 
ült. akit gyilkosnak tartott.

Henry, akinek a természete a 
könyelmüség felé hajlott, a szomorú
ság legkisebb jelét sem árulta el, 
pedig az előző napon, Rochford John 
halálhírének hallatára egész valója 
bánatot tükrözött vissza. Az isme
retlen ember jelenléte sem zavarta; 
könnyedén megemelte a kalapját és 
meglehetősen hanyagul köszöntött. 
Az utazás közben Róbert aggodal
masan figyelte meg Henryt, aki gond
talan alvásba merült.

Mikor a londoni pályaudvarba be
robogott a vonat, Róbert négy pol
gári ruhába öltözött férfit vett észre, 
akik a kocsihoz közeledtek. Alig 
nyitották ki az ajtót, az egyik férfiú 
a kocsihoz lelépő Henryhez lépett.

— Bocsásson meg, szólt hozzá, 
ön Normann Henry ?

— Igen, Normann Henry. Miben 
lehetek szolgálatára ? volt a felelet.

— A törvény nevében, kiáltott 
föl a férfiú, megfogva Henry vállait, 
ön foglyom.

Henry meglepődve dörgölte a 
szemeit, s azután hanyag modorá
val kérdé:

— Mit mondott, uram ?
— Ön gyilkossággal van vádolva 

és a törvény nevében foglyom.
Alig mondta ki ezeket a szavakat, 

Henry a négy rendőrt már is az 
ütések egész záporával fogadta. Ütötte, 
rugdalta őket.

—- Én. gyilkos? Várjatok csak, 
gazemberek! ordított és a rátörő

' rendőröket erőszakkal akarta maga 
mellől eltávolitani. De az előrohanó 
vasúti hivatalnokok segélyével csak
hamar legyűrték és megbilincselték. 
Még igy sem nyugodott meg a sor
sában. Haragjának szitkokkal, ká
romkodással, a rendőrök ellen szórt 
fenyegetésekkel adott kifejezést.

Drury Róbert, aki a jelenetet cso
dálkozva szemlélte, azt a kérdést 
vetette föl magában, vájjon nem el 
hamarkodva, könnyelműm) cseleke
dett-e ? Hiszen Henry látszólag alig' 
nyugtalanította az egész eset. |

A rendőrségnél Henryt magánzár- 
kába csukták, mert most már min
denki meg volt győződve, hogy benne ' 
fogták el Rochford John gyilkosát. ;

Grevy hamar megjelent. Néhány 
fontos ügy elintézése után maga elé j 
vezettette Henryt. Négy rendőr k i-! 
sérte, azt gondolva, hogy igy majd 
jobban hatnak reá.

— Ön bizonyára a vizsgálóbíró 
ur? kiáltott vidáman Grévy felé. J

— Várjon, mig kérdezem, volt a I 
szigorú felelet. A neve ? I

— Norman Henry, harminc éves, 
a Guy Bennél kereskedelmi ház 
indiai utazója. Mit még ?

— Az a gyanú, hogy ön gyilkolta 
meg Rochford Johnt.

— És hogyan támadt ez a gyanú ? 
Folyt. köv.
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Felelős szerkeszti:

1> U G 0 V I  C 11 i M K E. 
Laptulaj donoaok : A Z A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szám: 62.
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HIRDETÉSEK
felvétetnek KladcK is hamburgernál

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó S  f i l l é r  Vastag betűkből e  
f i l l é r .  Legkisebb h irde tés 3 0  f i l l é r

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlap ck 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvi k 
bámulatos olcsón az A ntikvárium é*  Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gyrana 
wium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. díj. Hangjegyek, könyvek használtak 
étetnek ée eladatnak.

Egyetemi hallgató
esetleg középiskolai tanulóknak órákat t 
ad. (Jzirn a kiavóhivatalban.

JlI
lésznő, lakását VI. kör. PetÓö-ufcca idb. Illés 
Antal ur házába (csirke piac) helyezte át

esetleg egy keresz
tény családnál gyer

mekek mellé állást keres egy jobb család
ból való asszony Feltételei szerények, in
kább jó bánásmódott kíván.

uzv. namDurger 
'• Mária oki. szít-

Bútorozott szolw ü J S r
Bővebbet a kiadóban.
L a Í Í A ü könyvvitelben és levelezésben 
l i v l l v ö  jártas fiatal ember állást vák 
toztatni óhajt Cim a kiadóban.

erazefi nagy 
— szálloda

ft H m ze ti nagy szálloda
tulajdonosa a szállodát a legkénye
sebb és a legmodernebb igényeknek 
megfelelően egészen újonnan ren
dezte be. Ízlés, kényelem szeretettel 

párosult a berendezésnél.
A szállodának a legkitűnőbb kony

hája és kávéháza van.
Szabadkának és vidékének közön

sége, az utasok minden kívánsága a 
legpontosabb kielégítést nyer.

A n. é. közönség b. pártfogását
kérve, maradok

tisztelettel
H a lb r o h r  A d o lf ,

a Nemzeti nagy szálloda, tulajdonosa.

Egyesületi elnökök es ren
dezők figyelmébe ! A leg
szebb báli meghivnk, tánc
rendek es falragaszok a 
egiutanyosabb árban ké

szülnék lapunk könyvnyom
dájában.

Nyomatott a kiadók Kladek ás Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán




