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Nyílt levél
a szabadkai l-sö kér. t. polgáraihoz

Mélyen tisztelt Uraim és Pol
gár társaim !

Ebben a zord téli időben nem 
kívánhatom senkitől, különösen pe
dig a távoli szállásokon lakó választó- 
polgároktól, hogy beszámoló- és 
programmbeszédem meghallgatása 
végett útra keljenek. Tartózkodom 
ettől még azért is, mivel igen köny- 
nyen megtörténhetik az, hogy nem 
juthatnak be abba a helyiségbe, a 
hol a nagy hideg miatt beszédemet 
tartanom kellene.

Ezért választottam tehát a nyílt 
levél formáját arra, hogy minden 
választópolgárnak megadjam a kellő 
tájékoztatást a múltban történtekről 
és a jövendő feladatairól

1. Tehát első sorban is a múltról 
beszélek, amelynek folyamán az al
kotmányos kormányokat támogattam 
abban a nagy arányú küzdelemben, 
amit a huszadik század legkelle
metlenebb torzszülöttje, a technikai 
obslrukczió ellen és annak a legyő
zésére folytattak le.

A múlt országgyűlés folyama alatt kezésére bízta oly országgyűlés ala- 
az ellenzéknek két kormányt sike- kitását, amelyben a békés munka 
rült megbuktatnia a technikai ob- lehető legyen és amelyben ne for- 
strukezió segélyével és most már dúljon elő az, hogy az egyesült ellen- 
másodszor vagyunk emiatt költség- zék összetörje a tanácskozó terem be
vetésen kívüli — úgynevezett ex-lex torait és véresre verje a védtelen te- 
állapotban. remőröket, nincs kétségem miszerint

Azt hiszem, ma már mindenki az ország harmadik városának, a 
tudja, hogy mily óriási anyagi és trónhoz mindig hűséges és a hazát 
erkölcsi károk származnak az ily igazán szerető polgárai csakis azt 
törvényenkivűli állapotból, hiszen a képviselőt méltatják bizalmukra, 
szemeink előtt vonultak el a szegény j aki az ő kirilyhűségüket és haza
póttartalékosok, akiket a legnagyobb szeretetüket tántorithatatlanul kife- 
munkaidőben hívlak be fegyvergya- jezésre juttatja.
korlatra, mert pótolni kellett az Ezért és abban a biztos remény- 
ujonezok hiányát. A szegény feleség, | ben, hogy bizalmukat nem lógják 
meg az apró gyermekek nyomorog- tőlem megvonni, aki már két ország
iak és éheztek ezalatt. gyűlésen hazafiasán és becsületesen

Láttuk ezenkívül, hogy milyen köny ! képviseltem szeretett városunk érdé- 
nyen elköltötték sokan az adókra keit is és aki ha a város, vagy pol- 
való pénzt s milyen keserves volt gárainak érdekéről volt szó semini- 
a felgyűlt közterheket egyszerre ki- nemű tártdalomtól vissza nem riad- 
fizetni. tani, bátor leszek önök előtt megis-

De hát, amit nem láttunk, de iné- merletni a jövő feladatait.
gis érzünk: a törvények és hatóságok II. Mihelyt sikerül az ország-! is tisztelt választóim nálam min- 
irányában tartozó tisztelet megin-l gyűlés munkaképességének helyreáll!-í dig tárt- ajtókra és leltetlen meg-

gását és az alkotmányunk erősségébe tása, nagy és nevezetes dolgok ké
véiéit hil és bizalom meglazulását, j rülnek elintézésre. Ezek közül meg
amelyek pedig magukban hordják említeni a Németországgal való vám 
a forradalom csiráit. és kereskedelmi szerződést, amelytől

Mélyen lisztéit Polgártársaim! Az különösen nyersterményeink ára van 
egész ország két részre szakadt, azj függővé téve. Ha ezt a szerződést 
egyik oldalon azok állanak, akik sikerül megkötnünk, úgy búzánk, 
békés utón, a jóságos uralkodóval, marháink, lovaink ára emelkedik, de 
a koronás királylyal való egyetér- ha nem, úgy bizony megszámlálhatlan 
tésben akarják hazánkat előbbre; milliókkal leszünk szegényebbek, 
vinni, a másik oldalon pedig azok,, Ha pedig rendeztük a külfölddel 
akik törvénytelen eszközökkel — az í való ügyeinket, akkor reá fog kerülni
obslrukczió minden fajtájával — te 
hát egyelőre vértelen forradalom 
utján akarnak oly előnyöket kicsi
karni, amelyek bár hazaliasak ugyan, 
de azért nem hasznosíthatók, mert 
alapjuk még nincs előkészítve.

Aki az olcsó dicsőséget keresi, az 
természetesen ott van abban a 
táborban, amelynek zászlójára az 
erőszakkal megvalósítható jelszavak 
vannak fölirva, de aki nemcsak előre, 
de visszatekinteni is tud, az nem 
sorakozhat máshova, mint a ma
gas trón és az alkotmányosság vé
delmezői közé.

Most, mikor legkegyelmesebb Urunk ' dónak — domesztikának felel meg.
és koronás királyunk a nemzet itél-
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bizonyára a sor a magyarországi vá
rosok rendezésére is, amelyek éven
ként culturális és állami ügyekre 
milliókat áldoznak és ezeket a kia
dásaikat nem téríti meg senki, holott 

] a vármegyék központi igazgatásának 
költségeit az államkincstár födözi. 
Testtel-lélekkel rajta leszek ennél
fogva, hogy vagy vegye át az állam 
culturális és adóbeszedői terheinket, 
vagy pedig ezekért alkalmas módon, 
mondjuk, hogy abor- és husfogyasz- 
i,ási aü is átengedésével kárpótoljon. 
Ez évenként egy negyed millió ko
ronát tesz ki, ami 25 százalék póta-

De rajta leszek ezenkívül azon is‘ 
hogy a kormány épp úgy figyelembe 
vegye városunk hatóságának azokat 
a javaslatait, amelylyel anyagi és 
szellemi színvonalunk emelését ezé- 
lozza, mint azokat a múltban is meg
tette. Ezek között a múltban figye
lembe vett javaslatok közül fölem
lítem Sándor község átcsatolását, a 
honvéd, lovas és tüzérlaktanyák, va
lamint a csapatkórház fölépítését.

Bizton hiszem, hogy a magyar 
kir. államvasutak üzletvezetőségei 
egyikének városunkba leendő elhe
lyezése iránt táplált óhajtásunk sike
rűiéiül, s hogy nem sok idő múlva 
házi ezredünk törzsét is Szabadkán 
helyezik el

Ezenkívül bármilyen jogos kíván
sága legyen akár a városnak, mint 
erkölcsi testületnek, akár pedig vá
lasztóim bármelyikének, annak buzgó 
pártolója leszek az illetékes fórumok 
•lőtt.

És amint eddig is, úgy a jövőben

hallgatásra találnak. A jövőben is 
egész időmet, befolyásomat és te
hetségemet az önök jól felfogott ér
dekei érvényesítésére fogom fordí
tani. Nem teszek különbséget sem 
állás vagy foglalkozás sem pedig va
gyoni tekintetben.

Ezek után magamat további szives 
jóindulatába ajánlván, megkérem 
önöket, hogy tiszteljenek meg to
vábbra is kitüntető bizalmukkal és 
a folyó hó 26-iki választás alkal
mával pártunk zászlaja köré sora
kozva kiáltsuk egy szívvel egy lélekkel 
Áldás a hasára / Áldás a királyra!

Szabadkán, 1905. január 17-én. 
V o jn leh  S á n d o r , 

az I-aő választókerület képviselőjelöltje.

Választási mozgalmak.
Választási naptár:

Ssabadka január 26.
Xombor január 26.
Varangyé január 26.
Saeged január 26.
Baja január .‘56.
Zewío, jauuár 27.
Újvidék január 26.

*. ♦ *
Vojnich Sándor, a szabadkai 1. 

választó-kerület képviselőjelöltje, ma 
küldte meg választóinak nyilt levelét, 
melyben beszámol a múlttal és ki
fejti, mit szándékozik szülővárosának 
érdekében munkálni a jövőben.

Kitűnik e nyilt levélből, hogy Voj
nich Sándor, mint országgyűlési kép
viselő oly fontos intézményeket segí
tett megszerezni Szabadkának, melyek 
a város közgazdasági és kulturális 
fejlődésére nagy befolyást gyakorol
nak.

Ezen sikeres működése a múltban, 
szeretete szülővárosához, de nyilt 
levelében foglalt Ígérete kétségbe
vonhatatlan bizonyítékai annak, hogy 
Vojnich Sándor, megválasztatása után 
a városunk jövő fejlődésében reá váró 
nehéz feladatot okvetlenül teljesíteni 
fogja. Ezek a körülmények szüksé
gessé teszik, hogy a választó polgá
rok bizalmukkal őt tiszteljék meg.

És ezt most már remélhetjük is. 
A választási mozgalmakból másra 
nem következtethetünk, minthogy

Telefon 2 0 2 . sz. -  papacs-piac.
Ebben & szűk esztendőben ha már mu
latni rae.yünk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
versenyképes árakban szerezzük be,
o o o o o o o o o a  o o és ezt csak a

Verseny áru azl Sztojlf oVics p. fgsHKüzlgtg mellett.
-len  érhetjük el, hol mindennemű bah 
czipöket, keztviiket, harisnyákat, in 
geket, nyakkendőket és sok-sok más 
cikkeket bámulatos olcsón szerezhet
jük be o o o o o o o o o o o o o o
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Szabadka 1. kerületének képviselője 
ő lesz. Bárhol jelenik is meg, a vá
lasztók mindenütt szeretettel övezik 
és biztosítják őt arról, hogy reá fog
nak szavazni.

* *♦
A második kerületben Mukics Si

mon kortesei a legnagyobb terroriz
must fejtik ki. Törléy József pártja 
azonban e terrorizmus dacára is 
napról-napra szaporodik, ami annak 
a bizonyítéka, hogy a Törley József 
nagyszabású programmjában foglalt 
elveket a magyar nép nemcsak hogy 
megértette, hanem okvetlenül dia
dalra is fogja juttatni, aminthogy 
ezek köré az elvek köré csoporto
sultak a főváros leghíresebb tech
nikusai, nagyiparosai és közgazdászai.

*♦ *
Somborban a szerb radikálisok a 

legveszedelmesebb agitációt fejtik 
Drakulics ki ellen. Lenyomatták Dra- 
kulicsnak az országgyűlésen elmon 
dott beszédének következő szavait: 
„Mi Magyarországon politikai értelem
ben nemzetiséget nem ismerünk, mi 
(t. i. a szerbek) nem akarunk kü
lönálló nemzetiséget alkotni, nekünk 
különálló nemzetiségi törvény nem 
is kell.*

Ezzel izgatják a szerb radikálisok 
a népet a liberális, a magyar állam
eszméhez hü liberálisok ellen.

** ♦
A hódsági kerületből Írják, hogy 

ott Apponyi híveit nagyon lehangolta 
az a tény, hogy a volt nemzeti 
párti vezér átment a függetlenségi 
pártba. Apponyi hívei Érti János 
Tisza-párti jelölt köré csoportosulnak, 
akinek megválasztását bizonyosra 
veszik. ** *

A kölpényi kerület választási el
nöke Vojnits István, vármegyei fő
jegyző lesz.

♦♦ *
A verbászi kerület választási és 

az I. szavazóbizottság elnöke Mezey 
Zsigmond kulai királyi közjegyző 
lett; a választási jegyző pedig Pá- 
pay László. A 11. szavazat szedő 
bizottság elnöke Koch Bernát taka
rékpénztári igazgató; jegyző Sulyok 
János Topolyáról.

** *
llohonyi Gyulát, Újvidéknek volt

népszerű országgyűlési képviselőjét,
Losoncon jelöltek, a hol már el is
mondta programmbeszódjét.

♦♦ *
A budapesti IV. kerület apró zsi 

dóit a szövetkezett ellenzék egyik 
kortese a következő mesével biztatja, 
hogy szavazzanak Andrássy Gyula 
grófra:

Andrássy gróf házasodni készül. 
Választoltja egy belvárosi zsidó ban
kár leánya, akit a gróf csak azért 
vesz nőül, hogy demonstrálja nagy 
szinpatiáját a felekezet iránt A ban-

kár, ha Andrássyt képviselővé vá-1 volt, hogy a kerülitek 80 "/p-át a 
lasz'tják, az egész hozományt, egy | két első napra osztották be. 
negyedmillió koronát szétosztja ama
szegénysorsuak közt, akik szavaza
tukat ráadták. Mert Andrássy — és
ez igazán szép tőle — hozományra
egyáltalán nem reflektál.

*
Lapunk t. barátait é s  olvadóit 

kérjük, szíveskedjenek bennünket a 
vidéki választási mozgalmakról tu
dósítani. Különösen kérjük lapunk 
elvbarátait, hogy pártjuk minden 
akcziójáról informáljanak bennünket.

A fejétvesztett ellenzék.

szeretné magát biztosítani.
Olyan eszközhöz folyamodott amely dig, hol a nemzetiségek hasonlókép- 

épenséggel nem válik becsületére a 
zászlónak. Vesztegetik az embereket,

I de nem ám a maguk pártja, hanem 
Vojuich Sándor pártja nevében. Ez- *

izei akarják elérni azt, hogy maguk- A mi a fővaros kerületeit illeti, 
nak bizonyítékokat szerezzenek, ha itt változás csak a második kerü- 
Vojnich Sándor megválasztását meg- Jetben történt, még pedig Nyíri
támadni akarnák. Etetnek is, itatnak g^n(jor honvédelmi miniszter javára, 
is és mindent Vojmch Sándor partja ■ ■ , f.. ,, A ■ - ,
nevében teszik. ' Az u« ’art és a ^ e lle n s é g , part

Nos hát ez az ellenzéki cselfogás között ugyanis viszály tört ki. Az
sem használ. Itatnak, etetnek, vesz- ujpárt a Darányi-párthoz csatlakozott,
tegetnek, de a bizonyítékok már a 
kézben vannak, hogy ilyesmik az 
ellenzék részéről történnek. Minden 
félreértés kikerülése végeit megje-
gyezzük azonban, hogy ilyesmik i kiütve azt, hogy jelöltje sincs, való- 
egy-két esetben történnek csak, mert szinüleg semleges marad a válasz- 
többre nem futja a kasszából. De táson, holott az ujpárt azt hitte,
azt hiszik, hogy hát nekik egy tízfo
rintos vesztegetési, meg egy ötforin
tos itatási eset is elég.

Ám legyenek hitükben boldogok.

Választások előtt,
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .

Budapest, 1905. jan. 19.

A jelölések első hivatalos listája 
megjelent. A „Magyar Hírlap" közli 
mai számában a Kossuth-párt hiva
talos jelöltjeit. E szerint a független
ségi és 48-as jelöltek száma 186-ra 
rúg. Ezzel szemben, igy szólnak a 
mi értesüléseink, a szabadé,Ivüpárt a 
413 kerületből eddig 326 kerületet 
foglalt le, szervezkedését azonban 
folytatja, A szocialisták 112 kerület
ben kandidáltak, a néppártiak 42- 
ben, az ujpártiak 24-ben, a dissziden- 
sek 29-ben. Amikor az országgyűlést 
feloszlatták a szabadelvüpártnak 234 
tagja volt, a szövetkezett ellenzék
nek a disszidensekkel 17G (1 kerület 
szilenciumos, két kerület halálozás 
folytán üresedett voll).

A nemzetiségek közül a tótok I 1
jelöltet állítottak most, a szerbek
hivatalosan 8 at, a románok 23-at •
Es ha már a statisztikában benne 
vagyunk, megírhatjuk azt is, hogy 
az első választási napon v. i. január 
26-án a választásoknak mintegy 7<>
°,„-át ejtik meg. Ez a régi szokástól gyar orvosi kar egyik világhírű bősz- 
való eltérés, a mennyiben eddig úgy keségéről, akinek kiváló tudása előtt

** *
A bukaresti »l!ekolut« most fog

lalkozik a nemzeti pártnak a Kossuth- 
pártba való beolvadásáról. Tisza Ist
ván gróf miniszterelnök nemzeti 
érzés tekintetében egy cseppet sem 
áll mögötte Apponyi Albert grófnak 
— úgymond. Majd pedig reflektál 
Kossuth Ferenc egy kijelentésére, a 
melyet a fúziós banketten mondott 
el. Kossuth Ferenc azt mondotta: 
• Ausztria a foederalizmus felé megy, 

' Magyarország pedig csak a personal- 
unio alapján állhat.‘‘ Erre a cikk

Varga Károly pártja érzi már, ezt a megjegyzést teszi: »Ausztria a 
hogy nincs reménye a győzelemre.; foederalizmus fejé megy mert az 
Persze, hogy azért erőlködik a kor 1
teskedéssel, de más utón-módon is államot alkotó nemzetiségek civak- 

szanak egymással; Magyarország pé

pén verekszenek egymásközi, a nem
zeti egység felé megy. Minő zűrzavar.“

holott eddig a függetlenségi párttal 
haladt. A függetlenségi pírt ennél
fogva most önállóan halad és te

hogy a függetlenségiek szintén tá
mogatni fogják Darányiékat.

József főherceg állapota.
A beteg főherceg állapotában lé 

nyeges változás nem állott be.
Az orvosok mesterséges légzéssel 

és a vérkeringés mesterséges felújí
tásával és fokozásával még mindg 
tartják benne a lelket, de már le
mondottak arról a reményről, hogy 
a szív ei re reagál és a tüdő és szív
működés ismét életképes munkára 
bírható.

A mai nap folyamán a következő 
táviratok érkeztek a fővárosba:

F iu m e , jan. 19. (Heggel 6 óra.)
A beteg főherceg állapotában ne

vezetesebb fordulat nem állott be. 
Az éjjelt nyugodtabban töltötte és 
többször elaludt. Tegnap este táplá
lékot is vett magához.

F iu m e , jan. 19. (Délelőtt 10 óra.)
József főherceg állapotáról ma 

reggel 9 órakor dr. Kiselják udvari 
orvos a következő bulletint tette 
közé: „Éjjele jó, hurutos tünetek 
javultak, kőtömbén változatlan.11

Hőgyes Endre egyetemi
tanár m egörült,

Saját tudósítónktól. —
Budapest, jan. 19.

Szomorú hírek keringenek a ina

a külföld is nem egyszer hajtotta 
meg az elismerés zászlaját. Arról 
beszélnek ugyanis, hogy dr. Högyes 
Endre a budapesti Pasteur-intézet 
igazgatója gyógyíthatatlan agylágyu- 
lás miatt szanatóriumba került.

A nagy tudós megzavarodottsága 
nem uj keletű. Meghitt barátai már 
régebben sok furcsaságot tapasztal
tak rajta, amiket fejcsóválva vetlek 
tudomásul. A szórakozottsága határt 
nem ismert. Sohasem tudta utóbbi 
időben, hogy merre jár, s bár rit
kán távozott, hazulról, nagyobbrészt 
mindig hordárral kisértette magát 
haza.

Néha voltak azonban kiválóan 
tiszta, nyugodt pillanatai is. Ilyenkor, 
ha valamelyik barátja közelében volt 
l evetve beszélgetett csodás szóra
kozottságáról s mikor példákat hoz 
tak föl neki, amelyek vele megtör
téntek, hihetetlenül rázta a fejét.

Barátai biztatására az őszszel el
határozta, hogy néhány hétre fölkeresi 
a Tátravidéket. El is ment, de csak 
Eperjesig jutott el. Mellékesen itt 
majdnem letartóztatták a gyanús vi
selkedésű úriembert, de hogy meg
tudták kicsoda, tisztelettel kitértek 
előle. Eperjesről vissza is jölt nagy 
hirtelen és egy István úti szanatóri
umba vonult. Itt sem bírta sokáig. 
Újra csak munkához látott, közben 
pedig esett lejebb, mindig lejebb.

Szolgája és gnndozója Licsó Bog
dán és a felesége, kik nála laktak 
éjjel-nappal vigyáztak rá, mert fel
tűnő furcsán viselkedett. Agglegény
sorban élt s magányában a legkülö
nösebb dolgokat mivelte. Énekeli, 
szavalt, táncolt stb. A szolga ijedten 
futott másnap a tudós barátjához, 
dr. babarci Schwartzer Ottóhoz és 
elmondta mitcsinál az ura. Dr. Schwar- 
cer már tudott a dologról s azonnal 
levelet irt dr, Hőgyesnek, hogy mi
vei beteg, L gyen szives látogassa 

j meg szanatóriumában, mert ő nem 
tud kocsira sem ülni. Dr. Hőgyes 
rögtön kiment a szanatóriumba, ahol 
aztán ott tartották. A tudós tanár 
iránt a főváros tudományos és elő
kelő köreiben a részvét óriási. Hogy 
tanári székét az egyetemen elfoglalja, 
arról többé szó sem lehet.

h í r e kI
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeum. Nyitva 
szerdán ég szombaton délután 3-t-M 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9-től 12-ig.

J a n u á r  21. A kereskedelmi egyesület 
házi-estélye saját helyiségében.

J a n u á r  22. A katbolikus kör bálja a 
Pest szálloda összes termeiben.

Juunár2S. Az izralita nőegylet tánc mu
latsága a Pest szálloda összes termeiben.

Február 2. Bunyeváe nagy préló a Pest- 
szálloda összes termeiben.

Február. 4. A m. á. v. aliisztikör bálja a 
Pest szálloda összes termeiben

Február 5. A szabómunkások szabadkai 
szakegyesü létének mulatsága a Pest szál- 

j loda termeiben.
Február 12. A szabadkai famunkások 

szakegyletének táncmulatsága a Szarvas 
vendéglőben,

—  A h o n v éd ség  k ö r é b ő l. Freund 
Leo szabadkai 6. honvédgyalogezred- 
beli tartalékos hadnagy saját kérel
mére a honvédség kötelékéből »4- 
bocsátatott.

— M ajorossy  püspök hagy a 
ték a . Majorossy János val. püspök

Igen linóin minőségű egyptomi hüvelyek 
U ieop atre  100 drh — kor. 24 fill.

„ 1000 „ 2 „ -  „
„ parafa* 1000 „ 2 „ 80

o • o o o o o o o kaphatók :

E R D É L Y I D . É S  T R S A
ni. ki-. kftlönlegesHégi és dohánynagyárudábati
KoHRUth-U. S Z A B A D K Á N  KORRllth-U. 

o N a g y o b b  v é te ln é l k ed v ezm é n y , o

Díva 100 drh — kor. 30 till
)5 1 ooo „ 40 n
,, parafás 1000 „ 3 „ 80 n

P rím a, Igen finom 10(1 3 •».» w
5, « V 1000 MM
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és kalocsai káptalani helynök lel
tározott hagyatéka összesen 318,133 
korona 31) fillért tesz, mely összeg 
a végrendelet értelmében körülbelül 
3000 korona levonásával jótékony! 
czélra fog fordittatni. A töke kama
tainak fele általános egyházi czélokra 
a másik fele pedig iskolai ösztöndí
jakra van hagyományozva. ,

A k e r e sk e d e lm i e g y e s ü le t  e
hó 21 én, szombaton egyleti helyi
ségében (Nemzeti szálloda épület) j 
estélyt rendez, melynek igen érdekes,; 
sok élvezetet Ígérő programmja van.' 
A műsort értékes és gazdag tartal
mának bizonyságául ideigtatjuk : 
György Gábor dr.-né szavalata, Milkó 
Izidor felolvasása és Milassin Andor! 
éneke. Az estély kezdete 1 9 órakor.

— H a lá lo zá s . F. hó 16-án halt 
meg Ujsziváczon Poór József ref 
lelkész. A megboldogult 32 évig állt 
az ujszivaczi ev. ref. hitközségnek 
élén. Jósága és kedves modora által 
megnyerte az egész község szere- 
tetét és tiszteletét. ;

—  K atonák  m in t tű z >ltók. 
Nagyfontosságu, érdemes újításról 
értesítette a honvédelmi miniszteri 
Szabadka város hatóságát Szabolcs 
megyéé az érdem, hogy fölirat ter
jesztett fel a kormányhoz a tény
leges szolgálatot teljesítő katonáknak 
tüzérségi funkciókra való kiképezte-! 
tése érdekében. Nyiry Sándor hon
védelmi miniszter most leiratban 
közli, hogy a közös hadügyminiszter
rel egyetértve, kedvező határozatot 
hozott a legénységnek szakképzett j 
tűzoltókká való kioktatása céljából. 
Hogy ez mit jeleni, annak a fon
tosságát leginkább azok a kisebb 
vidéki városok fogják megérezni 
melyeknek tüzörsége sokszor nagyon 
is hiányos. A nagy városok éppen 
oly előnyösen fogják igénybe venni 
a katonák segítségét nagyobb tüze
tesek alkalmával.

— E lit é i t  zá sz ló tép ő . A rendőr
ség ma JV yy Buzder István VII. 
köri lakost, aki a napokban egy ki
tűzött nemzeti zászlót levett a he
lyéről és néhány hozzá hasonló egyén 
társaságában azt az utcákban kürül- 
vonszolta és bemocskolta, 100 ko
rona pénzbüntetésre, vagy behajtg 
hatlanság esetén 5 napi elzárásra 
Ítélte.

— A Szabad L yceu m  a la p sza 
b á ly a i. A szabadkai Szabad Lyceum 
egyesület alapszabályait, mint a hi
vatalos lap mai száma jelenti, a 
belügyminiszter jóváhagyó záradék
kal látta el.

— ö n g y ilk o s  katona Mint szil 
bereki tudósítónk Írja: Werni Fülöp, 
Werni Sebestyén szil bereki tekinté
lyes földmives 21 éves fia ki múlt 
évi október hó elején vonult be a í 
23 gyalogezredhez Budapestre •— 
szolgálati — fegyverével — szivén 
lőtte magát és rögtön meg is halt. 
A szülők — kiket az esetről rögtön 
táviratilag értesítettek fájdalma le
írhatatlan; annál is inkább miután 
fiuk igen szelíd és jóindulatú volt.

—  K ém én y tiiz . Ma délelőtt 10 
órakor a Zombori útról tüzel jelez
lek. Mindkét rendbeli tűzoltóink 
azonnal kivonultak a helyszínére, a 
Markovics Félix vendéglős tulajdo
nát képező lakóházhoz, amelynek a 
kéménye gyulladt ki és néhány perc 
alatt a tűz veszedelmet elhárították.j

— N é v m a g y a r o s ítá s . Kiskorú 
Fischer Lajos és Mátyás bács-föld
vári illetőségű, ugyanoltani lakosok 
családi nevüket belügyminiszteri en
gedéllyel »F enyő*-re vá'toztatták.

—  G yan ú s h a lá lo zá s . Kovacsics 
Péter helybeli lakos nyolc hónapos 
Lorka nevű kis leánya tegnapelőtt 
gyanús körülmények között meghalt.

A ma délután megtartott orvos- 
rendőri boncolás természetes halált, 
amely bélhurut következtében állott 
be, állapított meg.

?árth WcinKhez!
Tisztelt parth iveinket tiszte

lettel felkérjük, esetleges hívei
ket velünk, pártirodánkban (I. kör 
Vesselényi utca 202. szám) leg
inkább személyesen tudtul adni.

Tisztelettel
Regényi Lajos,

pártelnök.

színház.
A Lőcsei fehér asszony bemutató 

előadása
, Nemcsak közönséggel, de várako

zással is telt ház előtt adták tegnap! 
nálunk „A lőcsei fehér asszonyát 
először; és a mi közönségünk az 
idén már másodszor győződhetett 
meg arról, hogy Jókai regényeiből 
színdarabot alkotni vagy nem lehet, 
vagy csak nagy szabadság mellett, 
de semmi esetre sem a nagy költő 
iránt való pietásnak olyan hatása 
alatt, mint ez Faragó Jenőnél tör
tént, mikor a regényből színdarabot! 
igyekezett csinálni. Nem szabad fe
ledni, hogy azon francia drámaírók
nak, akik a színdarabjukat esetleg! 
egy korábban megírt regényből al
kották, már a regény megírásánál 
a dráma lebegett a szemük előtt, 
úgy, hogy a drámának minden kel
léke már megvolt a regényben. Ámde 
Jókai, midőn regényeit megírta, soha
sem gondolt arra, hogy abból akár 
ő, .kár más csináljon színdarabot. 
És ezért igen merész vállalat az i 
amibe Faragó Jenő fogott és pedig ! 
annál merészebb, mert az ilyen dráma ; 
Jókai dicsőségének nem válik elő
nyére, az igaz hogy kárára sem. De 
merész az ilyen vállalat azért is, í 
mert Jókai regényeit a tárgy érdé- { 
kessége mellett a leírás és az epi
zódok teszik ragyogóvá, amik pedig 
a drámában teljesen elvesznek és ez 
által a darabot fogyatékossá, sőt 
mondhatni érth ellen né teszik. Pedig 
az átdolgozónak nem lehetett az a 
kívánsága, hogy mindenki, aki aj 
darabot megnézi, előbb olvassa el a 
regényt, mert minden színdarabnak 
egy teljes, egységes és összefüggő 
egészet kell alkotnia. Ez az oka, 
hogy a mai darab hidegen hagyta 
a közönséget és hogy a fényes ki 
állítás, amire különben a darab 
egyedül számit, neme ak nálunk, de j 
még a Népszínházban sem érte el j 
a kívánt hatást.

Pedig az igazgatótól senki sem 
tagadhatja el azt az áldozatkészsé-! 
get és jóakaratot, melylyel a darabot; 
színre hozta. |

A tárgy igaz hogy történelmi és! 
vonzó, a cime hangzatos, a diszle-j 
tek pedig igen szépek és ezekért. 
számíthat is a direktor még egy-két 
telt házra de aztán bizony el fog 
juk feledni, mert a darab látása 
után mindenki sietni fog a regényi 
elolvasni, aztán pedig soh'sem lesz! 
többé kedve a színdarabot meg-! 
nézni. '

Es ami még nagy hátránya, ez 
az, hogy a színésznek sem nyújt 
hálás szerepel, még maga Korponay 
Julianna főszerepe sem, mert nem 
nyújt módot és alkalmat az alakí
tásra- oly lázas sietséget követel a 
scenirozása Juliannánál különösen 
a második felvonásban látjuk, hogy 
egy gonosz asszony, aki hamarosan, 
mert alig van pár percnyi ideje,

három szerelme-ét is bolonddá tesz, 
de motiválva nincs, csak sejtjük, 
hogy asszonyi vagy talán anyai 
nagyravágyása az indító oka az, hogy 
hazaárulást követ el. í'e uram iste
nem, szabad egy ily nagy bűnnek a 
motívumát csak sejtenünk?

Amit egyébként e szerepből meg
teremteni lehetett, azt Vécsey Ilona 
rátermettségével fényesen beváltotta 
és ami emellett még nagy dicsére
tére válik, ez azon tudása és finom 
érzéke, melylyel jelmezeit a kor- 
hüség szempontjából megválogatja. 
A második felvonás v gén egy impo 
záns babérkoszorú és többszöri ki
hívás jutalmazta művészetét.

Vajha láthatnék öt már egyszer 
egy rokonszenves, nagy és az ő 
egyéniségének megfelelő szerepben is!

Korponay szerepében jó volt Köny
ves Jenő, akitől mint rendezőtől sem 
vonhatjuk meg az elismerést, de 
azért mintha apróbb mulasztásokat 
vettünk volna észre, erre az a lázas 
nyugtalanság enged következtetni, 
amit helyenkint észleltünk. Jó alakí
tott Tóth Lajos Andrássy István 
szerepében és Tóth Anti mint Fabri- 
cius. Egyetlen kedves szerepe van 
egyébként Pelargusnak, akit Király 
Ernő személyesített, gyönyörű éneké
vel pedig szűnni nem akaró tapsra 
ragadta a közönséget

Rátkai Sándor, mint mindig, úgy 
most is dicséretesen alakította Kor- 
nidesz drt; Falussy pedig sikerült 
Andrássy maszkjában ezúttal dereka
san megfelelt a várakozásnak a Der
vis generális kemény szerepében. A 
többi szereplő is mind érvényesült, 
amennyire csak lehetett, hiszen az 
egész darab annyira darabos, hogy 
abban bármely szerepnek nehéz ér
vényesülni.

Elismeréssel kell végül adóznunk 
Pesti Ihász Lajos igazgatónak szép 
törekvéseiért, amelylyel az uj dara
bokat a közönséggel megismerteti, 
és a mai darabban művészetével 
szereplő Löschinger Béla gymn. tanár 
urnák, mert az ő ecsetjét dicséri a 
lőcsei fehér asszony sikerült olaj- 
festésű arcképe amelyet a második 
felvonásban látni.

A háború.
T o k ió , jan. 19.

A mandzsuországi utolsó ütköze
tekről szóló jelentésekből kitetszik, 
hogy az oroszokat sok rendes csapat 
támogatta. Az oroszok vesztesége 
Szancsiahonál, — Niucsvangtól nyu
gatra, 14-én 300 ember Jvolt. Mis- 
csenka tábornok csapatánál 5 —5000 
fegyver volt, ágyukkal is rendelkezett. 
Miután ^Niucsvangnál megverték, — 
visszavonult északi irányban. A ja 
pán lovasság 14-én Liaohohenól — 
nagyszámú kimerüli orosz katonát 
ejtett foglyul.

i eiervar, jan.
A pétervári távirati ügynökség ar 

külföldi sajtóhírre, hogy egy orc 
csapat a Liaohotól nyugatra való elő 
nyomulásával a semlegességet nn 
sértette, azt mondja: Röviddel a I 
ború megkezdése után felvetették Ki 
semlegességének kérdését és az orc 
kormány hozzájárult a többi hatalc 
idevonatkozó megegyező ny ilatkoza 
hoz. de rámutatott arra, hogy csak < 
dig kötelező rá nézve Kina semlegi 
sége tekintetbe vételének Ígérete, au 
azt Japán és Kina is megőrzi 1< 
önben az orosz kormány azt 
egész területet, mely a Liachó és 
Inkau-Szinmintin-vasut közt, valam 
e vasúttól nyugatra és részben 
Liachotól északra vau, kizárja 
semleges területből.

T Á V IR A T O K
Mohny Sándor m eghalt.
B udapest, jan. 19. Mohay Sándor 

j igazságügyi államtitkár ma reggel 
! hót órakor meghalt. Az érdemes 
tisztviselő 1851-ben született s néhény 
év óta került az igazságügyminiszte- 
rium vezető állásába. Nyugodt ko
moly és szorgalmas hivatalnok ember 

I volt, akinek a kópviselőházban való 
szereplése is mindig megmaradt a 
mérséklet keretei között. Csak a 
napokban intézett nyílt levelet a 

: választóihoz, amelyben elmondta,
I hogy a betegsége miatt nem raond- 
• hat köztük programmbeszédet s ab- 
! ban mondta el a hitvallását, mely- 
I ben természetesen Plósz Sándor pél
dája nyomán fejtegette az elveit a 
törvénysértésekről és a házszabály- 
revízióról. Mohay Sándor halála min
den pártban részvétet fog kelteni. 
1886-ban lett a gyulafehérvári ke
rületben képviselő s azóta mindig

! ezt a kerületet képviselte.
A király  B udapesten .

B u d a p est, január 19. Á király 
február 14-ikén este 6 órakor érke
zik Budapestre.

M egszökött kereskedő.
B u d ap est, január 19. A nagyvá

radi rendőrség értesítette a budapesti 
főkapitányságot, hogy Suszter Benő 
kereskedő 26.000 korona elsikkasz- 
tása után onnan inegszököt.

REGÉNY CSARNOK. 
A  S Ö T É T  T I T O K .

84.
— Nem, indiai. Vannak, akik azt 

állítják, hogy egy indiai fejedelem 
leánya; mások szerint angol szülők
től Indiában született. De hiszen 
majd a saját szemeivel megláthatja.

Egy órával később a két barát 
Kimpsonékhoz ért.

London egy városrészében, Wes- 
tendben hosszú sora van a fejedel- 
mileg épített palotáknak. Egyike a 
legfényesebb palotáknak Klimpson 
Williame a Klimpson és társa cégé, 
melynek irodája a Bombard utón 
van. Hogy minő üzletágakban dol
gozik, azt eddig még senki sem tudta 
kikutatni, de ezzel senki sem törő
dött valami nagyon. Anyit tudnak, 
hogy az irodája úgy néz ki, mint a 
többi üzleti iroda; a falai térképek
kel és menetrendekkel vannak tele 
aggatva. Ez elégséges már csak azért 
is mert a Klimpson a börzén ren
desen lebonyolítja üzleteit, melyeket 
csupán csak gondosan megválogatott 
börzejátékosokkal köt. Mivel tudták, 
hogy Indiával üzleti összeköttetésben 
áll, feltételezték, hogy nagyon gaz
dagnak kell lennie.

Missis Klimpson öltözékei is ezt 
bizonyították, mert állandóan kere
sett előkelőséggel és a legújabb ízlés 
szerint öltözködött. Kocsija a Hyde 
parkban rendesen feltűnést keltett. 
Mikor legelőször jelent meg a lon
doni társaságban, szépsége valóságos 
forradalmat keltett.

Mikor a fogadóterem ajtajánál álló 
inas Róbertét és Henryt bejelentette, 
a háziúr hozzájuk lépett és _szivé- 
lyesen üdvözölte őket.

— Nagyon szeretetreméltók uraim, 
K gy engedtek meghívásomnak, kezdé 
beszédét, Már régóta óhajtottam is
meretségét, folytatta Henry felé for
dulva. Eőnöke Bennett Guy ur, na- 

■ gyón dicsekedett az ön ügyességével, 
amelylyel indiai üzleteit lebonyolítja. 
De ime, itt látom a feleségemet is....

i szabad kérnem ?
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Ezzel Missis Klimpsonhoz fordult:
— Kedves gyermekem, megen

geded. . . .
Hirtelenül elhallgatott és éles pil

lantást vetett feleségére és llenryre. 
Észrevette ugyanis, hogy egymás 
megpillantásakor megdöbbentek. Mis
sis Klimpson a jelen lévő hölgyek 
között a legvakitóbb szépség volt.
Ezen az estén egészen vörösben voltj
öltözködve. Termetéhez elragadóan í ] 905, évi október hó 15-étöl 
simult a puha selyem és kasmír három  gazdasági évre f o l y ó  l ló  
szövetből készült ruha. Hajat antik 99 .= ,i p q  ó r a k o r
módon egy gyémánt diademmel ,h W‘‘n <h J J  (>,<lk0 . , 
csomóba kötve viselte. Ruhája is tartandó á r v e r é s é n  Ügyvédi u, órakor a gazdasági ügyosztály
gyémántkövekkel volt ékítve. irodámban 1. kör, I Ollipa-utca hivatalos helyiségében fog megtar-

Henry és a szép asszony meg- 261. szám a. haszonbérbe k i-itatni, 
döbbenése csak egy pillanatig tar- adatnak
tott. Azután visszanyerték külső

K IS H IRD ETÉSEK .
Iliid en  szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből €£ 
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Az árlejtés biztosítására 200 ko-
nyugalmukat és Klimpson bemutató í z l e t e s  feltételek irodámban rona óvadék leendö ie. 
szavait várták. megtudhatók. i Egyéb árlejtési feltételek a gazda-

Kedves gyermekem, ismételte ikr  |>| L V /tfA V IT V  I Ilit Á í \  sági ügyosztályban a hivatalos órák 
ez, bemutatom neked Drury Róbert " I . ■ L L n /j l \v  1 ,  I o  Ij IHi AVm . ■ ajalt megtekinthetők 
és Norman Henry urakat, ak in ek -----------------------------------------------
neve aligha ismeretlen előtted. U ff  - 1 . r Kel1 Szabadkán, 1905. évi január

— Valóban, szólalt meg a nő, | 
édes atyám a leveleiben gyakran 
említette az ön nevét.

Henry meghajolt, de egyetlen szót í 
sem ejtett ki, nehogy vigyázatlansá
got kövessen el. Missis Klimpson j
tovább beszélt. | a legszebb kivitelben, jutányos áron

— On bizonyara nem latta sem i k a p h a t  egész uj, használatlan ár
az anyámat, sem a nővéremet. Az iapotban, építkezéstől felmaradottalk 
atyám aggodalmas gondossággal őrzi
őket. Kiténah falu Közelében laknak, 
a nagy pagoda kertjeiben. Ön b zo- 
nyára járt már arra.

Henry dadogott néhány szót, amit 
igenlő feleletnek is vehettek.

Uj vendégek jöttek és az úrnő 
minden további feltűnés nélkül válha
tott el Henrytől és Róberttól.

Csak Klimpson sejtette, hogy va
lami különösnek kellett történni.

Folyt. köv.

Ftlolttii tzerhenztő t
1) I G 0  V I  C II i M K E. 

Laptulajdouosok : A Z A L A  P  I T Ó K 
Szerkesztőségi es kiadóhivatali

telefon szám : 62.
I .....mil II .........................................

?lro
örtlushr
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hegedűje

in
Hirdetmény.R o h o i i o y  E l e m é r  tulajdo

nát képező verusics-pusztai 5a Szabadka szab. kir. város tanácsa 
és 55 '/2 liincnyi területű ezennel közhírré teszi, miszerint a

K J T  inqatlanok ■dlb- álla,ni Iné" ell4tása cz<ilj4bAI
57 1905. évben szükséges zab, széna

és alom szalma szállítására a szó
be i árlejtés.

Folyó évi január hó 23-án d. e.

Meidinger
o®" kályhák

hó 18-án.
A v á ro s i tan ács.

N a g y  F e r e n c
építőmesternél Szabadkán, VI. kör, 

Halasi ut 377. szám.

N e d  v é s  l a k á s o k  
z =  s z á r a z z á  t é t e l e
az ember legdrágább kincsének — 
az egészség megóvása szempontjából 
— elengedhetetlen szükség. De csakis

term észetes asphalttal
érhetjük el biztosan a célt; minden 
egyeb anyag alkalm azása költséges  
hiábavaló kisérietezesnek bizonyul
Megrendeléseket elfogad és jótállás 
mellett pontosan teljesít a vidéken is

KARSAI BERTALAN
a Magyar asphalt részvénytársaság kppvise öje

=  SZABADKÁN. =  
Elvállal mindenfele asphalt-bu’kolat készítését

4SS.!()'. szám.

,,Milleninnitelcp“ Nagy«sz.

nHtó
£0
ow0iH0boQ

r(ű(R|
0
0ölo

pH
P
Fi

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki iiigycu kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
segély lyel és állami felügyelet mellett 

létesült

Alapos oktatást ad
Zongorajátc »k, továbbá

m agyar, német, franczia
j és ’ atin nyelvtanból egy e téren 
i több mint 30 évi gyakorlattal 
) bíró egyén.
, Bővebb felvilágosítás a ki- 
adóhivatalban kapható.

T ÍÍ7Á p tlQ 7tllA lr H olnap pénteken 
■ ll/jv l ( l n / i l i l l 2ü-án szokott idő

ben légy ott, hol t lálkozni szoktunk.
Cicuskád.

Mindönki v. 8árolJ°n az Ántikv^nllllU vIIK I fiúm ban: Képes köny
vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapot 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvet 
bámulatos olcsón az A ntikvd riu n ih *  Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gynaua 
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
été tnek és eladatnak.

H ó i’Alti h a v i  helyettesítés céljából 
11(11 Vili lluiVI okleveles r. kath. tan í
tót kerekek Oklevél m ásolattal és a fizetési 
igény megjelölésével e lláto tt a ján latokat 
sürgősen kérem cime i re k ü ld en i: Fehér 
Károly tan tó, Péterréve. (Bács megye.)

íio Özv. H am burger 
• Mária okleveles

szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piaca) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

amely áll 3 zobából, 
1̂ 9 mellékhelyiségekből, a l

kalmas korcsma vagy üz ethelyiségnek, sza
badkéz »ől eladó IV. kör Párdics-u. 348

Á llá « t  líA IW  egy tiatal leány, ki a 
í i l l t lu t  ikvl v ö  gép és gyors Írást ki- 
tiiuő eredménynyel végezte. Cim a kiadó- 
hivatalban

Azon úriembert, “
lan időben kopogott ablakom on (a nagy 
templom közelében) legutóbb 8-án, vasár
nap késő este, kérem adjon újabb életjelt 
magáról, m ert gvötör a kíváncsiság Ha biz
tosat tudok teljes diseretio mellett — 
egyedül leszek! Esetleg írjon!! Makacs 
öz \ egy.

állást keres csakis előkelő 
családnál egy óvónő, ki né

met, magyar, íraneia nyelvből is ad okta
tást Cim a kiadóban.

szép nyomtatványokkal, az rendeljen 

KLADEK es HAMBURGER 

könyvnyomdájában

Nyomaton a kiadók Kiadok ós Hamburger könyvnyo n l íjáb vi Szabadkán.

öröm et a k a r magának szerezn i

l l ! O l




