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Batthyány-utcza 5. sz.

A választások után.
Még nem tutijuk a választá

sok végeredményét; annyit azon
ban el kell ismernünk, hogy az 
eddig ismert választások az 
ellenzék javára dűltek el. Ebből 
azonban következtetni akár a 
legközelebbi, akár a későbbi 
jövőre nemcsak hogy nem lehel, 
de nem is szabad.

Nem lehet azért, mert nem 
ismerjük a törvényhozás összes

Ezek között az első és fel- beli majd azokat, akik szellemi, 
tétlenül a nemzetreappellálókor- értelmi vagy akár anyagi vi
inány javára Írandó tény az, 
hogy a választásoknál a kor
mány erőszakol egyáltalán nem 
használt, sőt a független'égi 
kerületek egy részéi küzdelem

sem. Így világos reggelig sikerült 
elnyújtani a küzdelmet, amivel annak 
terjedelme is bizonytalan lett.

A vidámság, a jókedv sem hagyta 
el egy pillanatra sem a reménykedő 
tábort. Tánc, zene, szónoklás folyt

szonyaiknál fogva a lefolyt 
küzdelembe, mint a megfonto- 
lástól irtózó impresszionisták ro
hantak bele s állították a való
ságok teljes fel forgatását. Nos I egész éjjel, csak néha-néha zavarta

nélkül engedte át a niegválasz-1 tehát ehhez az óhajtott célhoz i meg a jó hangul dot egy egy ellen- 
lottaknak. Ezzel a megbecsül- elértek. Es ha most mérlegelik párti kortesfogás híre. 
betetlenül nagy értékű igazság- komolyan és minden mérlege-1 A szavazatok aránya egy pillanatra 

lendö körülmény és részlet lsem változik meg. Egész éjjel és a 
bevonásává! a helyzetet, lelte- hajnal folyamán egy két ' többsége

gal a kormányelnök Tisza Ist
ván úgy a mult, mint esetleges
jövö ténykedéséhez inegsze-1 tétlen, hogy ónkénytelenül hátra van Vázsonyinak, de azt állandóan

alkotmányos faktorainak az aka- rezte magának a szentesítést, ne tekintsenek, vájjon vízözön, 
rátát, de azért sem, mert mégj mert ezzel bizonyította he leg- vagy más valami lámadt-e az 
nem ismerjük a megválasztott inkább, hogy minden egyesí általuk megjárt utóm kelletlen, 
képviselőházat sem a maga tél-1 ténykedésében nem az uraloin-
jes egészében, sem a képviselők j vágy vezette, hanem egyedül a 
egyéniségét, akik közöl a disszi-; magyar haza javáért élő meg- 
denseket, a pártonkiviiliekel és a gyözödés. De ezzel azután leg-
nemzetiségieket akormány föltét-! inkább el is Ítélte azokat, akik
len elleneinek elitem fogadhatjuk, mint politikai impresszionisták 

Néni ismerjük a nemzet ité- eleve állást foglaltak minden

hogy lelkiismerelfurdalást ne 
érezzenek még ha látják is az 
álmodott jövőt, melynek előké
szítését megakadályozták!

A sok tény közül ezt az 
egyet kell mindenek előtt nieg- 
fontolmok, mert közvetlen ha-

meglarlja. Hajnali 4 órakor így álltak
a szavazatok:

Vázsonyi Vilmos 197? 
Hieronymi Károly '9.’7

Ekkor a Hieronymi párt szavazó
anyaga láthatólag megcsappant. A 
főkortesek mindent elkövettek, hogy 
az elnöknél kisebb turnusonként való 
szavazást eszközöljenek ki. Mérő el
nök teljesítette kérésüket, s ettől

Jetének megnyilatkozása után ellen, amit a kormány tesz vagy szón nélkül a közvetlenül be- f°8va huszonötönként járulnak a 
a kormányelnöknek bizonyára' tenni akarna.
minden eshetőségre kész szán-j E letagadhatatlan igazság: hogy meg ne lássák. Egy ese- 
dékál. s hekövetkezhetik egy oly , persze nem mindenkinek a lel- Let kivéve; ha csak a. parla- 
uzió, amely a parlamenti több- í két kényszeríti komoly elméi- menti vértelen forradalom titán

következhető károkat lehetetten polgárok az urnához. ÜL órakor a 
szavazatok aránya ez:

Vázsonyi Vilmos

séget biztosítja, s amely után 
az Apponyiőkkal és Tgronékkal 
egyesült függetlenségi táborban

kedésre, 
kesedés 
megy a

A nagy tömeg a lel-ja véres forradalmat nem ábi- 
tozzák.mán torából felébredve 

mindennapi után, s
is szakadás áll be. Sőt erre a i maga a lelkesedés csak emlő
szakadásra már is következtet-í kezésképen marad meg vatójá- Tisza István miniszterelnök elnöklete 
hetünk Komjátiékiiak és Ölayék- ban. Eegfölebb élénken kiszi-1 alatt minisztertanács volt, amelyen 
nak már a lefolyt választások nezett regéket mondanak el ott- választások eredményéről tanács
elölt ismert nyiíatkozátáből. hon pihenés közben. Es ez tér-' koztak. A miniszterelnök maga igen

Nem lehet tehát, de nem is mészetes, mert nem éríji ki-jókedvű volt bár a végzett nagy 
szabad következtetnünk. Nem aludt lelkesedésének hasznát, de munka és az ébrenlét kimerítette.

e lelkesedés esetleges káros to-1 A minisztertanácson az a meggyő- j vetkező: 
lyományait sem érzi közvetlenül :ződós jutott érvényre, hvgy á sza- Vázsonyi
azért, mert ezen érzésre szűk í badadelvtlpárt szervezetlenül ment 

ha csak ezt a történetet mér- látköre és szűk korlátok közölt a választási küzdelembe.
mozgó életénél lógva képesítve | . - ——  -
nincs is. E lelkesedő tömegre; A ,CrCZViírö''Í llil^y CSiltil. 
felelősség tehat nem hárítható ( — s«jat tu jo .'it.iuuiói. —
ká’os következmények eseté-í Budapest, jan. 27.

ben, aminthogy a lelkesedő tó- A Terézváros hatalmas éjszakája

M in isz te r ta n á c s . .Ma délelőtt gróf

szabad pedig azért, mert előbb 
komolyan kell mérlegelnünk a 
választások történetét is. Mert

tegeljük, tudjuk a nemzet Íté
letének jellegét pontosan meg
határozni. Már pedig ez a jel
leg nagy fontosságú a jövőre 
levonandó következtetéseknél, 
mert a történet alapja az össze-

Hieronámi Károly 205S 
Ekkor terjed et a hir a Vázsonyi 

pártban s nagy elégedetlenséget kelt, 
hogy az ellenpártól bebocsátják a 
folyosóra, nekik pedig kint kell fa- 
gyoskodniok. Csakhamar megvigasz
talódnak azonban, mikor híre kel, 
hogy már a Kaszinó főkortesei sza 
vaznak, sőt Hieronymi Kőiméi a 
miniszter bátyja is leszavazott. Hat 
órakor a szavazatok aránya a kö

2128
Hieronymi 2127

Fél hétkor* a rendőrség parancs
nokságát Tóth János kapitánytól 
Boeketberg veszi ál.

A szavazó terem szennye* szür
kületben van. A nap első sugarai 
dülöngő, kimerült alakokat köszön-

meg vívmányait a történelem méltó csodálkozásra ragadja mind- lenek. Az elnök negyedórái szüne-
ülendö országgyűlés minden i mindig csak a nagyok homloka azokat, akik ezt a bámulatos mér- tel ad a terem szellőztetése címén,
szempontból való, hü tnegbi- köré fűzheti hervadhatlail babér- küzést, annak hihetetlenül nagyszerű amiben a Vázsonyi párt megint a
rálásának, ami nélkül minden: koszoruképen. Oly igazság, mely részleteit látták kormánypárt kuuktátoroskodó kezét
következtetés elhamarkodott. a társadalmi alakulások minden Mind a két párt teljes erőmegfe- (látja. Fél nyolckor igy állanak a 
^Egyelőre meg kell tehát ele, mull. és leendő fázisában igaz-; szilé.-sel törekszik a szavazatok egyen- szavazatok:
gednünk az ismert tények meg-> ság volt es marad. tőségét fenlartani, s nagyobb külömb
állapításával í liánéin igenis felelősség tér-1 ség eddig nem is volt egy pillanatra

Vázsonyi
Hieronymi

2243
2237

ItB fo ii 2 0 2 . sz. -  ?apocs«piac.
Ebben h szűk esztendőben ha már mu
latni megyünk, óvatosnak kell lenni, 
hogy szükségletünket Jehetó  legolcsóbb' 
versenyképes á rak b an  szerczzUk be, 
o <> o o o o o o o o o o és azt csak a

$zto j v o Vic? p. f K'üzlc t g mellett.
-ben érhetjük el, hol m indennem ű báli 
czipöket, k ztytinet, harisnyákat, iu- 
g e k c ,  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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A Vázsonyi-párt szavazattal bíró 1 után 11 szótöbbséggel Smialovszky 
emberei meghaladják az ezerötszá- Valér ellenzékivel szemben képvise- 
zat, s a Hierönymi párt is minden lóvé választották.
erejét mozgósítja, hogy táborát nö 
velje.

Nyolc órakor leszavazott: 
Vázsonyira 2285
Hé ronymira 2281
Nyolc óra tájban megjelent a vá- ! gabiró Kossuth-pártit 174 szótöbb-

lasztás színhelyén Márkus József fő 
polgármester is és csodálkozását fe
jezte ki, hogy még mindig nem kö
zelednek a befejezéshez.

Mért tartott oly soká a válasz- Ernszt Péter néppártival szemben.
tás? — kérdezte Mérő elnöktől.

Az elnök az alkalmatlan helyi
ségre hivatkozott, s a főpolgármes-
ter ama kérdésére, hogy meddig vazattal dr. Stodola Emil nemzeti
tarthat el a harc, azt felelte:

— Estig, esetleg holnap reggelig. 
A főpolgármester tudakozódott

még, hogy hányán szavaztak le eddig.
Mérő azt felelte, hogy négyezer öt- Gsillaghy György szabadelvű erős

410 O ti

2752
2752

százan, mire Márkus József kedvet
lenül távozott.

A szavazatok állása félkilenckor:
Vázsonyi
Hierönymi
Fél tiz órakor mindkét párt sza

vazatának száma 2440, féltizenegy
kor Így állanak a szavazatok:

Vázsonyi 2552
Hierönymi 2550
Fél tizenegykor lelkes ünneplésben 

van része 240 vasutasnak, akik be-1 
vonulnak a Vázsonyi-táborba, hogy 
leszavazzanak.

A választás késő este előtt semmi 
esetre sem végződhetik el.

Délután fél 2 órakor 
Hieronyminek 
Vázsonyinak 

szavazata.
Az esti órákban még mindig fo

lyik a küzdelem, mely valószínűleg a 
késő éjjeli órákban fog csak vég
ződni.

Ete 7 órakor
Vázsonyi Vilmos 348/ 
Hieronyn i 3437

Választások az országban.
A kulpini kerületben Hodzsa Mi

hály nemzetiségi 88 szótöbbséggel 
lett megválasztva.

übecsén a választást reggel fejez
ték be. Hadovanovics György szabad
elvűre 1056, Manojlovics Ladiszló 
szerb nemzetiségire 286, Mihajlo- 
vicsra 1213 szavazat esett. Eszeri.it 
Hadovanovics szabadelvű és Mihaj- j 
lovics disszidens között pótválasz-; 
tásra kerül a dolog.

Alsóárpáson a választási elnök é j- ' 
félkor hirdette ki a választás ered-' 
ményél. Serbán Miklós szabadelvű- i 
párti 445 szavazattal Vasú Oktáv 
román nemzetiségi ellenében képvi- ! 
selővé választatott.

Zsolnán Hudnay Béla szabadelvű- 
pártit éjjel I órakor heves küzdelem ,

íelvincen Miksa Imre Kossuth 
pártit Felszegi Sándor szabadelvűvel 
szemben 50 szótöbbséggel a kerület 
képviselőjévé választották.

Megyaszón'. Ho váth József főszol-

séggel a kormánypárti Nagy Sándorral 
szemben képviselővé választották.

Nyílra-Galyócon Fodor Kálmán 
szabadelvű 68 szótöbbséggel győzött

A liptószentmiklósi kerületben a 
zárórát éjjeli 2 órára tűzték ki. Lányi 
Bertalan szabadelviipártit 1750 sza-

ségi 1412 szavazala ellenében kép
viselővé választották.

A privigyei kerületben a választás 
éjfél után fél 3 órakor ért véget.

küzdelem után 40 szótöbbséggel lett 
Brestyánszky Kálmán néppárti elle
nében képviselővé választva.

Pancsován összesen 3845 szava
zatot adtak le Ebből báró Dániel 
Ernőre 1940, dr. Miletics Sílávkőra 
1469, Barabás Béla Kossuth-pártira 
486 szavazat esett. Tekintve, hogy 
báró Dániel nem kapta meg az ab 
szolut többséget, közte és Miletics 
között pótválaszlás lesz.

Balassa- Gyarmaton gróf Zichy Via 
dimir függetlenségi.

Nagy - Seéché nyben gróf Majláth
Géza pártonkivüli.

Seirákon Kubinyi Márton disszidens. 
Nógrádon Kálósi József függet

lenségit.
Füleken Báró Jankovich Marcel 

függetlenségit.
Zentán Bariba Miklós függetlenségi

pártit választották meg Kovács Pál
szabadelvű-párti jelölttel szemben. 

Olase Lisskán Andrássy Gyulát
nagy szótöbbséggel választották meg.

Ocsán Kuszka István f.
Udvardon Zichy Miklós gróf f.
Fes/yirént Kállay Albert f.
Nagy-Vázsony Ováry Ferenc bp.
Zata Eyerszeg Farkas József np.
Illává Sipeki Sándor sz.
Técsö Keglevich István gróf sz.
Pétervdr Károlyi Mihály gróf disz-
Uj-szent Anna Hauchbauer Nán

dor f.
Élesd Farkasházi Fischer Zsig 

mond f
Munkács Nedeczey János sz. 
Dnnaszerdahclg Hartal Ferenc f.

Horti Béla f
Fügéd Hellebronth Géza f.
Kápolna Samassa János f.
Karcag Madarász Imre f.
Szent dáno< Wenkheim István 

gróf sz.
Magyar Lapos Papp Sándor sz.
Kászony Lonyay Géza sz.
Poroszló Malaiinszky György f.
Szalka Kovács Ernő dr. f.
Naszód Cziókány János nemz.

A vá lasztások  ö ssze g ez ése .
A késő esti órákban a fővárosban 

377 választás eredménye volt isme
retes. Ezen 377 megválasztott kép
viselő közül:

Szabadelvű 145
Függetlenségi 155
Disszidens 24
Bán ffy- párti 11
Néppárti 23
Pártonkivüli 4
Nemzetiségi 5
Pótválasztás 10

V álasztási v éren g zés .
Mint tudósítónk telefonálja, Nyirad 

Szeredán az ellenzék véres összeüt
közést provokált. Megtámadta a sza
badelvűeket, — hogy felvonulásukat 
megakadályozza.

Mikor a katonaság közbelépett, a 
katonaságra fegyerrel lőttek, mire 
ez is fegyveréhez nyúlt.

Harminc ember halálosan megse
besült.

Forradalom öroszországhan.
M oszkva, jan . 27.

A moszkva-kazáni vasul műhe
lyeiben Terrovo állomáson ma be
szüntették a munkát. Hir szerint a 
moszkvai műhelyekben is bekövet 
kezik a sztrájk. A gázgyárban ismét
dolgoznak. Ott, ahol történi intéz- j többi nagyherceg szítja a nép elé- 
kedés a munkások védelmére, ott i gedetlenségét és mihelyt a válságos
tovább dolgoznak. Ezért sok nagy 
gyár fenntartotta üzemét, — de a 
sztrájk területe nagyobbodik. Az ut
cai forgalom élénk. Ma bárom újság 
nem jelent meg. -Holnap a Pravda 
sem jelenik meg Az Ivanov voszne- 
szenszkii iparhatósági kerületben az
a hir érkezett, hogy az ottani gyá-! Lelték neki, hogy ezt semmi szín
rakban ma este kezdődik a sztájk. 
A munkások nyugodtan viselkednek.

K iev , jan. 27.
A város hangulata izgatott. Hir 

szerint 29-én általános munkás
sztrájkot proklamálnak. A városi la
kosság ellátja magát liszt, kenyér 
és petroleumkészlettel. Ennek foly
tán a város kereskedelme elénk. 
Ma reggel óla a víztornyot egy gya
logos század őrzi. A gyárak beszün 
tették üzemüket.

Bécs, január 27.
Egy kőnyomatos hire szerint teg

nap este egy szociálista csoport til
takozó gyűlést tartott az orosz 
események ellen, amely után a gyű
lésen résztvevők összeütköztek a 
rendőrséggel. A rend csak jó idő 
múlva állott be. Néhány embert 
letartóztattak.

H e ls in g fo r s , január 27.
Az orosz cár engedelme folytán 

visszatérő finnek ma érkeztek vissza 
a kél Creulz gróf kivételével, aki
ket letartóztatlak és őrizet alatt 
Hanggoiba szállítottak, hogy innen 
visszavigyék őket Stockholmba.

L ibau , január 27. 
lA pétervári távirati ügynökség

jelentése.) A várost c«apatok járják 
be. A polgársággal összeütközés nem 
történt. Egy csendőrt, aki az egyik 
utcai tömeg vezetőjének zászlaját 
elragadta, agyonlőtték. A zavargók 
felbujtói jórészben fiatal emberek, 
akiknek tüntetései nevetséges hatást 
tesznek. A munkások e tüntetésben 
nem vesznek részt és hajlandók ismét 
munkába állani. A kikötőben be 
szüntették a hajóberakodást. — a 
lakosság megnyugtatására a gyárosok 
éjjel sok helyen őrséget állitotlak 
fel. A táviróvezetékeket ismét rendbe
hozták. A telefonvezeték helyreállí
tásával is majdnem készen vannak

P é te r v á r , január 27.
A pétervári hírlapok szerkesztői

nek gyűlése elhatározta, bogy a 
lapokat szombaton ismét megjelen
tetik és hogy a zavarokról csak hi
vatalos jelentéseket közölnek min 
den egyéb magyarázat nélkül.

L o n d o n já n . 27.
A cár és a nagyhercegek között 

naponkint rendkívül viharos jelenetek 
folynak le.

A nagyhercegeknek az a tervük 
hogy a cárt megfosszák a tróntól és 
helyébe Vladimir nagyherceget prok- 
lamálják császárnak. Vladimir és a

pillanat elérkezett, fel fogják szállítani 
a hadsereget, hogy a mostani cd t, 
ezt a gyenge bábot kergessék el a. 
trónról.

A czárné azt a kívánságát fejezte 
ki, hogy a gyermekeit biztonságba 
hozza, de a nagyherczegck kijelen-

alatt sem fogják törni.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeu 11. Nyitva 
rdán és szombaton délután 8-tól 6-ig

Vasárnap délelőtt m töl 12-lg.
Január 28.Az izralita nöegylet tánc mu

latsága a Pest szálloda összes termeiben.
Február 2. Bunyevác uagy préló a Pest 

száll da (Mszes teiin- ibon.
Február. 4. A m. á. v. altisztikor báij i 

Pest szálloda öszes termőiben
Február 5. A szabómunkások szabadk >i 

szakegyesületének mulatsága a Pest szál* 
loda termeiben.

Február 12 A szabadkai famunká ok 
szak* gyietének táncmulatsága a Szarva 
vendéglőben.

Február 15» A szabadkai piucéri kar bálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

—  S z e m é ly i h ír . Bfztrédy István 
főispán ma délután Bajára utazotl

— T ö r v én y szé k ü n k  n bírája.
Dr. Kovács Gyulának a bazini járás- 
bíróság vezetőjévé történt kinevezése 
folytán a szabadkai kir. törvény
széknél megüresedett törvényszéki 
bírói állásra a hivatalos lap mai 
számának közlése szerint Őfelsége 
6^7/ Pál battonyai járásbírósági a - 
bírót nevezte ki.

— Iz  uj k ép v ise lő k  m aiid  t- 
t urnái. Városunk két kerületének

Igen linóm minőségű egyptomi hüvelyek 
C leo p a tre  100 drb — kor. 21 üli.
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újonnan megválasztott képviselői, Mu 
kies Simon és Varga Károly még 
tegnap este a választási eredmény 
kihirdetése után kézhez vették kép
viselői megbízó leveleiket. A mandá
tumokat a város központi ^választ
mánya ma délután megtartott ülé
sében vette tudomásul és azok egy- 
egy példányát a belügyminisztérium 
nak terjeszti fel, egy egy példányát 
pedig a városi levéltárban megőrzés 
végett helyezi el.

— Uj já r á sb ir ó . Őfelsége dr. 
pefo János palánkai járásbirósági 
albirót ugyanezen bírósághoz járás- 
biróvá nevezte ki.

—7 K ö z g y ű lé s i — tá rg y so ro z a t.
Szabadka város törvényhatósági bi
zottságának 190ö. évi január hó ö l
én d. e. 9 órakor tartandó rendes 
havi közgyűlésének tárgysorozatából 
kiemelyük a következőket: Polgár - 
mester jelentése a közigazgatás m 
é. deczember havi állapotáról. Inter- 
pellácziók. Indítványok. Belügyminisz 
téri leirat az ásvány , forrás- és 
gyáttott vizek után szedendő dijak
ról szóló szabályrendeletnek további 
intézkedésig hatálybani fenmaradása 
tárgyában. Belügyminiszteri jóváha
gyó leirat Kelebián szőlőtelepítés 
czéljaira homoklerülel eladása tár
gyában. A magyar közigazgatási bí
róság ítélete Tumbász Ferencz és 
társai bizottsági tagok felebbezésére 
Ruttkay Máté volt gyümölcsfa-ker- 
tés díjazása tárgyában. A palicsi 
gyermekszanatórium építésére alkal
mas telek átengedése. Tanács javas
lata a tompa körösi 226 láncz föld
nek 25 évre történt haszonbérbe
adása tárgyában. Tanács javaslata a 
bajai temető kibővítése tárgyában. 
Tanács javaslata a szabadkai 12301. 
számú betétben 6816. hrsz. a. a Vili. 
kör 19. sz. alatti ház (a volt taní
tónői képezde megvétele tárgyában. 
Tanács javaslata Molczer Károly építő 
vállalkozónak a „Br. Fejérváry" hon 
védhuszár-Jaktanya építése után még 
járó és fedezetlen 3316 kor. 16 fillér 
utalványozása tárgyában. Özv. Butt- 
kay Maténé kérvénye özvegyi nyug
dijának megállapítása tárgyában. Ta
nács javaslata 3 kisegítő tanítói állás 
szervezése tárgyában. A tiszti ügyész 
ség jelentése a 8-ik köri óvoda előtti 
telek és épület kisajátítása tárgyában. 
Beregvármegye közönségének meg
keresése a népoktatási törvényja 
vaslat tárgyában felirat pártolása 
iránt.

—  A b a ja -b á tta széb l hid. A
baja-báttaszéki hídépítési munká
latokra még január hóban kitűzik 
az árlejtést. A hid munkálataira 
eddig 30.000 koronát használt fel 
a kereskedelmi miniszter. Ezt az 
összeget a trasszirozás, előmunkála
tok és a próbafúrások vették igénybe. 
Az építkezést három év alatt kell 
befejezni.

— S za b á ly  r e n d e le te k e t  kérő vá
ros. Nyílra város tőlünk kért sza
bályrendeleteket hasonló szabályren
deletek alkotása végett. Ma érkezett 
átiratában a szervezési szabályrende
letet, a városi építési szabályrende
letet, továbbá a f. évi költségvetést 
kéri megküldeni.

— Az Izr. N ő e g y le t  szom bat  
i e s l i  b á lja  iránt rendkívül nagy az 
érdeklődés. Az anyagi siker bizonyos, 
amennyiben a belépőjegyek csaknem 
mind elfogytak. Mint minden évben 
az idén is kaphatók karzatjegyek. 
Ezek azonban előre váltandók. (Kap
hatók Kunetz Ignáczné úrasszonynál.) 
Ez idén különösen megérdemli a 
Nőegylet a támogatást, mert a bál 
tiszta jövedelmét a népkonyha ja
vára fordítja és ebben a drága idő
ben minden jótékony fillér kétszeres 
értékkel bir —- Ha az előjelekből 
ítélhetünk a szombati bál a fai sang 
legfényesebb mulatsága lesz. A Nő 

, egylet elnöksége felkéri a százas ren
dező bizottság t. tagjait, hogy a bál
estéjén pontba* */-j í* órakor szives 
kedjenek a „Pest4 szálloda nagyter
mében megjelenni.

— K inevezés. A zombori kir. 
pénzügyigazgatóság Holnapi Ferenc 
m. kir. csendőrőrsparancsnok hevesi 
lakost a zombori pénzügyigazgaló- 
sághoz hivatalszolgává nevezte ki.

— Csőd. A zombori kir. törvény
szék közhírré teszi, hogy Gzeisel 
Gyula kulai bej. rövid- és fűszeráru 
kereskedő ellen a csődöt elrendelte. 
Gsődbiztosul Markovith Lajos tör
vényszéki biró, tömeggondnokul dr. 
Beák Béla kulai, helyettesévé pedig 
dr Zátonyi Dezső zombori ügyvéd 
neveztettek ki.

— T ü zeset. Tegnap éjjel kigyul
ladt Csengő Jani tamburás prímás
nak 3 ik körben levő lakóháza és a 
gyorsan érkezett tűzoltók működése 
sem akadályozhatta meg a ház tel
jes pusztulását. A kárvallott muzsi
kus azonban a biztosítás révén kár- 

| pótlást fog nyerni.
i — Rendőri hírek. Eipozencsils 
! Máté ludasi lakos panaszt tett a 
rendőrségnél, hogy tegnap délután 
ismeretlen tettes a subáját lelopta 
a kocsijáról. — Sztojkovics György 
ügyvéd háza udvaráról tegnap éjjel 
ismeretlen tettes az összes szárnyas 
jószágot ellopta.

—  A n y a k ö n y v i h írek . Halottak: 
Pepik János 50 év, Takács Mária 18 
hó, özv. Tóth Pál lé Kovács Ágnes 
77 év, Kalmár Julia 4 év, Budi I 
hó, Csáki József 4 év, Péics G. év 

j András 2 hó, Dorozsmai Lajos Fe- 
rencz 2 év, Kuntics Margit 14 hó 
Született 22. 10 fiú, 12 leány. — 
Eljegyzések: Szkenderovics Balts
Sokcsics Júliával, Patócskai Jánor 
Szabó Rozáliával, — Vardity Péter 
Aradszky Katalinnal, Piukovics István 
Piukovics Szibillával, jMilosev Rádó 
Miatov Júliával, Balázs József Kisz- 
meg Katalinnal, Szabó Károly Len
gyel Veronával, Szabó Mihály Juhász 

: Klárával, Pipic János l'usnoki Te- 
rézzel.

—  A I) K. E. sors,játéka A
Széli Kálmán, Pallavicini Ede őrgróf 
és Rákosi Jenő vezetése alatt álló 
Dunántúli Közművelődési Egyesület 
tudvalevőleg nagy sorsjátékot rendez 
60,000 korona nyeremény nyel. A két 
főnyereményt már kiszemelte a Kant 
merer Ernő miniszteri tanácsos ve
zetése alatt álló bizottság és e 30,000 
korona, illetőleg 10,000 korona ér 

i tékű díszes ékszerek egyelőre köz

A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól mint hathatos szer : tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajai
nál, w™"1 idült bronchitis, szamárhurut és különösen
lábbadozókuá l iu ílu e n za  u tán  aj án Ita tik .

• a .  ■ •  •  •  *  r  a aa a a f > a a a a a B #  a

Emeli az étvágyat és a teatmiiyt, eltávolítja a köhögést éa a köretet és éjjeli lázadást — Kellemes azaga és ió ize 
miat* a gyermekek la szeretik A gyógyszertárak ha» 4. -  kor-ért kapható. Figyeljünk, hogy minden öreg alanti 

czéggel legyen ellátva:
F . H o ffm a n n - lm  K o c lie  A F o . vegyészeti gyár B a m o I  (Svájcz.)

szemlére tétettek ki Lipp Gyula ék
szerésznél (Budapest, IV. Koronaher
ceg u. 18 sz.) A nyereménytárgyak 
sorában a Frank in-Társulat értékes 
könyvkiadványai is szerepelnek és 
azokról a társulat Bpest, IV. Egye
tem u. 4. 9k. alatt rendez kiállisást

—  A H o r g o n y P u i n- E x p e l l-»r
Reichter-féle Liniment. Gaps, comp.) 
igazi, népszerű háziszerré lett, mely 
számos családban már több mint
3 > év óta mindig készletben van. 
Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás kösz- 
vény, csuznál stb.-nél a Horgony- 
Pain-Expellerrel való oedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéz
tek elő, sőt járvány kornál, minő: 
a koler és hányóhasfolyás, az altest
nek Horgony-Pain Expellerrel való 
bedörzsölése mindig jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
nyel alkalmaztatott bedörzsölőkép- 
pen az influnenza ellen is és üve
gekben: ára 1 kor. 80 fillér, 1 kor.
4 ) fillér, és korona a legtöbb gyógy
szertárban kapható, de bevásárlás 
alkalmával tessék határozottan: Rich 
ter-féle Horgony-Pain-Expellert vagy 
Richter- féle Horgony- Liniinentet 
kérni, valamint a »Horgony* véd 
jegyre és a Richter cégjegyzésre 
figyelni és csak eredeti üveget elfo
gadni.

A háború.
L o n d o n , jan. 27.

A Reuter-ügynökségnek Kuroki
főhadiszállásán lévő tudósítója táv- 
iratozza Fuzanon át 26 án; A nyu
gat felől egész napon át szakadat
lanul heves ágyutüzelést hallottak. 
Úgy látszik, nagy ütközet folyik. Ide
érkezett hírek azt mondják, hogy 
az oroszok a Hunhon a japánok 
bal szárnya körül átkeltek. A japán 
csapatok támadni kezdtek.

T Á V IR A T O K
gyilkosság tréfából.

B u d ap est, jan. 27. Tréfálódzás 
közben halálos szerencsétlenség tör
tént az éjjel Retek utca 9. szám alatt. 
Greiacker Ignác 34 éves segéd tár 
sara vizet öntött, aki szintén tréfából 
bicskájával szürkülni kezdett feléje s 
oly szerencsétlenül szúrt, hogy Greia
cker összerogyott és mire a mentők 
megérkeztek, elvérzett. Beszállították 
a törvényszéki orvostani intézetbe 
A tettest letartóztatták.

E lgázo lt választók.
B u d ap est, jan. 27. Megrendítő 

szerencsétlenség történt ma reggel 
a zsolezai vasúti vonalon. Zsolczá- 
hoz közel négy választó polgár, kik 
kissé kapatosak voltak, a vasúti pá
lyatesten haladtak s nem vettek 
észre — daczára a mozdony ligyel-
meztelő fütytyének — egy közeledő 
vanatol. A vonat mozdonya leütötte a 
szánalomra méltó embereket, kik

közül kettő szörnyet halt, mig kel
ten életveszélyes sérüléseket szén 
védték. A szerencsétlenül jártak ne
veit eddig még nem lehetett meg
állapítani.

R ájuk o m lo tt a liá«.
B udapest, jan. 27. Belényes-Uj- 

lakról jelentik, hog; a mull éjjel 
borzalmas szerencsétlenség történt a 
faluval szomszédos hegyi tanyán. 
Ponye Vaszali földházát megron
gálta az olvadó hóviz s a ház a múlt 
éjszaka összeomlott. A bedőlt falak 
Pony t Vaszali két kis gyermekét 
és a feleségét maguk alá temették. 
Az egyik gyermek meghalt a másik 
pedig életveszélyes zuzodásokat szén 
vedelt. Az asszony balkarjál törte. 
Az elöljáróság megindította a vizs
gálatot, hogy terhel e valakit fele
lősség, vagy gondatlanság.

I^ e d v e s  la k á s o k  
=  szárazzá té te le
az ember legdrágább kincsének — 
az egészség megóvása szempontjából 
— elengedhetetlen szükség. De csakis

term észetes a sp h a ltta l
érhetjük el b iztosai a c é l ;  minden 
egyéb anyag alkalm atosa k ö ltséges  
hiábavaló kisérletezesnek bizonyul
Megrendeléseket elfogad és jótállás 
mellett pontosan teljesít a vidéken is

KARSAI BERTALAN
a Magyar asphalt részvénytársaság képviselje

=  SZABADKÁN. =
Ebállal mindenfele asphaP-bu kólát készítését

REGÉNY CSARNOK.

A S Ö T É T  T IT O K .
30.

Fejtse ki előttem a tervét, melyet 
kigondolt.

— Örömmel. Indiai utazásom köz
ben alaposan tanulmányoztam. Isme
rem az országot, ismerem szükség
leteit. Hogy ezekből hasznot merítsek, 
az régi vágyam volt. Kalkuttában és 
Kelet-Indiának más városaiban rak
tárokat alapíthatnánk, amelyekből 
angol árukat szállíthatunk. Ehhez 
csak a szükséges tőkére volna szük
ség a bevásárláshoz és a hitele- 
lezéshez.

— Mennyire becsüli az összeget, 
mely elégséges lehet?

— Körülbelül négyszázezer dollárra 
vau szükségünk. Ön minő összeggel 
járulhitna a vállalathoz?

— Ezt nem mondhatom most meg. 
Minő összeg fölött rendelkezik ön?

— Százötvenezer dollárom van az 
egyik bankban elhelyezve, ahol min
den pillanatban fölvehetem.

Klimpson az összeg megnevezésé
nél nem bírta meglepetését eltitkolni, 
de azért haladéktalanul felelt:

— Enyit én is kilátásba helyez-
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hetek. Ebben az esetben a nyereség I 
egyenlő arányban osztanék föl.

Bövid csend után szólalt meg 
Henry. '

— Nem tartja elfogadhatónak a 1 
tervemet ? !

Ellenkezőleg, kitűnőnek találom.
— Es hajlandó a megvalósltásá- j 

hoz segédkezet nyujtani?
Megfontolom .. . Mikor lalálko- í 

zunk ismét? >
— Ha akarja, úgy holnap ugyan-1

ebben az órában ismét eljövök. 
Ezalatt az idő alatt elhatározhatja 
magát. '

Henry felemelkedett. Kezet fogott 
Klimpsonnal, aki lekisérte a vas1 
csigalépcsőn. >

Mikor Klimpson visszatért szobá
jába, Durham lépett be hozzá. Be
csukta az ajtót és hangos kaczaj 
közben kiabálta:

— Mondhatom önnek, jó fogás. 1 
Az együgyüek sohasem halnak ki.

— Ismét akadt egyre ? — kérdé 
Durham. i

— Épeu most távozott.
— Ez a Norman Henry ?
— Igen, épen most ajánlott egy 

vállalkozást, amelyben ő százötven- 
ezer dollár erejéig akar résztvenni.

— Honnan veszi a pénzt ?
— Az angol bankból, ahol bele-; 

egyezésem után azonnal kezeim közé 
juttatja.

— Csak rajta! mondta Durham. 
Ha ez tovább igy megy, bizony jó ; 
esztendőnk lesz.

* i♦ ♦
Henry csakhamar felismerte, hogy i 

Klimpson azok közé a gazemberek 
közé számítandó, akik az együgyüe- 
ket hálójukba kerítik és azután 
ügyesen megnyuzzák, nem sértve 
meg kézzelfoghatóan a büntető tör
vénykönyv paragrafusait. Hocy Dur-1 
ham Klimpson bűntársa, afölött 
egyetlenegy | erczig sem tanakodott, i

Másnap reggel Henry főnökénél j 
volt, innen a bankba ment, délután I 
három órakor pedig megjelent Klimp
son és társa irodájában. |

Véletlen volta-e, vagy előre meg- , 
fontolt dolog, de Durham a szom
széd szobában irt az Íróasztalnál. Az ! 
ajtó nyitva volt és Henry észrevette, 
hogy még több szoba is van a he
lyiségben. j

Mielőtt leült, becsukta az ajtót:
— Légvonatot érzek, mondta
— Egy megrettenthetetlen keleti I 

tazónak ezt észre sem volna sza

bad venni, szólalt meg Klimpson 
meglepődve.

— Ha utón vagyok, nem lörödötn 
vele, felelte Henry elfogulatlanságot 
mutató arccal, de otthon a legkisebb 
iégmozgáslól is óvakodom. Ma egy 
kicsit rosszul is érzem magamat, 
mert egész éjszaka dolgoztam, hogy 
elkészítsem szerződésünket, s igy 
még ma beszélgethessünk felőle.

Erezte, hogy Klimpson gondosan 
megfigyeli és hogy nem bízik benne 
feltétlenül.

— Gondolkodott-e már azon ősz 
szeg fölött, melyet a vállalat rendel
kezésére óhajt bocsátani ? kérdé 
Htnry nyugodtan.

— En már megkezdtem a dolgot, 
felelte Klimpson, és ön ?

Folytkő v.
— H— nr       ■- -  0,1

Felelői* HierkeHztö:
D l «  0  V I C II i M K E. 

Laptuhíjdonosok : A Z  A L A P I T  0  K. 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon sz á m : 62.

jgnácz ’ öjébeti

Vasárnap f. hó 29-én a szia 
2 házi előadás után

Hírneves czigány zenekar közre 
működésével

estély A gyönyörű tombola 
tárgyaH Sngár Béla

•  H’raKatában meg-
fcHitttkctöH.

PotnszHy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hó 29-én
egy első rendű

tatnbura zcwcKar Közrcrnttlfd
O O O d?$íV?l o O O

tombola estély
n
Ozv. Hamburger 
Mari i okleveles 

szü’észnö la ását Petőfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Anta u házába helyezte át.

Azon úriembert, “
lan időben kopogott ablakom on (a m»gy 
templom közelében) legutóbb 8-án, vasár
nap késő este, kérem adjon újabb életjelt 
magáról, mert g /ö tö r  a kíváncsiság Ha biz
tosat tudok teljes diseretio mellett — 
egyedül lesz* k ! Esetleg Írjon!! Makacs 
özvegy.

E a n d a n ílz á r
tócTisholája b

KIS HIRDETÉSEK.
M üdén sxó 3  f i l l é r  Vastag hetükből © 
f i i ’ é r .  L e/k isebb  hirdetés 3 0  f ü l é t

v sároljon az Antikva 
Hl iH U V li m  rum iban: Képes könv 

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlap k 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvi < 
bámulatos olcsón az A h / ifc mi rim ává  S?*,- 
badkán Petőfi u. 88 sz Blum haza gyintia. 
sium átallenébeu. Kölesöukönyvtár havi 
30 kr dij. Hangjegyek, könyvek használlak 
e te tn ek  és eladatnak.

U ü r a n i  l iu v i  helyettesítés céljából Ildi vili Ildii okleveles r. kath. taní
tót kerekek Oklevél m iso latta l és a fizetési 
igény m eg jel‘lésével elláto tt ajánlatokat 
sürgősen kérem címe re küldeni : Fehér 
Károly tan tó, Pé erréve. (Bács megye.

Mindenki

Lakás változás.

állást keres csakis előkelő 
családnál egy ovo ő, ki né

met, magyar, francia nyelvből is ad okta 
tást Cím a kiadóban.

I  íoL hIMvh 1038 a83,'ony vftgy fü ■t  U u l J U , getlen leány barátságai
keresem, akivel hetenkint egv-két kel emes 
estét élt lilietnék. Bulié u. Választ jelezni 
kérem

Jó ll zbol való anonczul felvá
lt Jelline * Józs J 

faszobrász a gázgyárral szemben

Üttllüllhü! figyelm eztetett hölgyet tisz- 
v l l l l v l l V v l  tele tel kér m, ny jtson mó- 

j . dot diserét, állandó barátságot megelőző 
IIO ZllI, bemutatkozásra. V álaszt kiadóba kér: Csók.

Van szerencséin a n. 6. kö- 
I zönség b. tudomására 
hogy vidéki utazásomból haza

. tértem és a Hungária szálloda- Á llá s t  k e r e s  g é p -  CS gj'OI’S-
ban levő

táncziskoláinat
személyesen logom vezetni, hol 
a legkülönbözőbb és legújabb 
táncok kerülnek bemutatásra.

Beiratkozni minden este lehel.
Ti ztelettel

IjhihIíi ii JLfizúi'.

irúsi tanfolyamot végzett fiatal leány. E s.t 
Jég órákat is ád Elletni és polgár, iskolai 
tanulók ok tatását is elválalja. Cim a kia
dóban .

j W r i  piro > Józsi
orcáistirheggáüje
W f l T  eladd

m a g á n a k  s z e r e z n iö rö m e t
szép nyomtatványukkal, az rendeljen 

KLADEK es HAMBURGER 
könyvnyomdájában

Nyomitott a kiadók K lihk  ós Hamburger könyvnyomdájában SíabadKáu.




