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MEGJELENIK NAPONKINT

A képviselőház elnökei.
Megesett az elnökválasztás és 

nem okozott meglepetést. El
nöknek megválasztották Justh 
Gyulát; alelnököknek Bolgár 
Ferencet és Rakovszky Istvánt. 
Hát ez az ellenzék győzelme. 
Így fogják mondani és jelezni 
az ellenzékiek ; vagy talán nem 
igy fogják jelezni. És mi ezt 
az utóbbi dolgot találnánk ter
mészetesnek, helyesnek és olyan
nak, ami a jövőre nézve egyet
len magyar emerben, bárminő 
volna is a politikai hitvallása, 
aggodalmakat nem kelthetne.

Mert a magyar parlament 
elnökségét pártszempontokból 
elbírálni nem szabad. A parla
ment elnökségének, amikor a 
képviselők többségének bizalma 
következtében az elnöki széket 
elfoglalta, le kell mondania párt
állásáról, s más álláspontra, 
mint a házszabályokéra helyez
kednie nem szabad. Lehet ér
zelmében és meggyőződésében 
ellenzéki, lehet néppárti, diszszi- 
dens, vagy szocialista, de mint 
elnöknek érzelmeit, meggyőző
déseit alá kell rendelnie a ház 
szabályoknak, s a pártokon 
felül kell állania.

Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a megválasztottak is ügyi 
gondolkodnak, mint mi, sőt ezt' 
ki is fogják jelenteni. De igy kell' 
gondolkodnia azon pártoknak | 
is, amelyeknek a kebeléből a 
házelnökség kikerült. Győzelem
ről beszélniük nemcsak hogy 
nem szabad, hanem ha ezzel 
dicsekesznek nem tesznek mást, 
mint kétségbe vonják az elnök
ség pártatlanságát a nemzet 
előtt; elhitetik a nemzettel, hogy 
a parlament elnöksége kell, hogy 
alá legyen vetve a pártküzdel
meknek s igy magát a nemzeti 
alkotmányos közérzületet segí
tenek megromtani.

Egyet hirdethetnek, de ennek 
a hirdetése meg teljesen fölös
leges, mert ez a dolog úgyis 
nyilvánvaló. Hirdethetik az el
nökség választás eredményének 
jelentését. Azt ugyanis, hogy az 
ellenzék, már tudniillik a koa

líciós ellenzék, a képviselő
választások alkalmával a volt 
kormánypárt fölött többségben 
került ki. Ha tehát az elnök- 
választással csak azt akarják 
dokumentálni, az ellen kifogása 
senkinek sem lehel. Ezt a győ
zelmet dokumentálhatják, amed
dig csak jól esik.

Más győzelmet, a sokat han
goztatott politikai morális szem
pontjából, még csak említeni 
sem szabad. Az ö jelöltjüket 
választották meg, de nem azért, 
hogy a parlamenti életben azon 
pártnak a működését protezsálja, 
amelynek a kebeléből kikerült, 
hanem hogy pártatlanul vezesse 
a Ház üléseit, sőt ha szüksé
ges, pártja állásfoglalásával — 
homlokegyenest ellenkezőleg.

És azt hisszük, hogy a meg
választott elnökség ezt a szem 
előtt is fogja tartani és ha 
pártja szertelenségekre ragad
tatná magát a házszabályokkal 
épen úgy üstökön ragadtatja, 
amint megtették ezt az eddigi 
elnökségek.

Az elnökség amint a válasz
tás eredményét kihirdették a 
parlamentben magában meg
szűnt pártember lenni A par
lamenten kivül eljárhat bárme
lyik politikai klubba, ezekben a 
klubbokban kifejezésre juttat
hatja politikai elveit és meggyő
ződéseit, de az elnöki székben 
nem. Itt ezek fölött kell állnia

Nem helyes tehát az ellenzék 
részéről az esetleges ujongás, 
de nem lenne helyes a szabad- 
elvüpárt részéről az aggályosko
dás sem. A ház elnöksége, 
— csak egyetlen törvényt is
merhet, a házszabályokat. Ha 
pedig ezeket nem akarná elis
merni, úgy mindig meg van az 
eszköze annak, hogy működése 
lehetetlenné tétessék.

Azt hisszük, hogy erre szük
ség nem lesz ; de azt is hisz- 
szük, hogy a győzelmi hírek 
értékét minden igazán alkot
mányosan gondolkozó és érző 
magyar ember erre a színvo
nalra fogja leszállítani.

Ezt telte Justh Gyula is, — 
mikor ma az elnöki széken

enunciálta, hogy ö hü marad 
ugyan politikai hitvallásához, de 
a pártpolitikát az elnöki székbe 
bele nem viszi.

ORSZÁGGYŰLÉS.
i A képviselőház ülése.
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Budapest, 1905. február 21.

Telt Ház! Fönt is, lent is. Nagy 
nap a mai. Ma választják az elnököt, 
alelnököt. Az ülés előtt a jobb fo
lyosón Tisza István gróf konferál a 
szabadelvüpárt vezérkarával, a bal 
folyosón Kossuth Ferenc, Apponyi 
Albert, Zichy Aladár gróf és BánfTy 
Dezső báró értekeznek. A horvátok 
a zárt folyosón értekeznek. Általá
nos izgalom, várakozás uralkodik 
mindenütt. Nagy sor is ez, mert az 
ellenzék mai fellépéséből, már mint 
sikerétől függ, vájjon rendelkezik-e 
tényleg többség felett, igen vagy sem.

Mind a két tábor jól van s z e r
vezve.

Tizenegyedféi óra volt, a mikor 
Madarász József az ülést megnyitotta.

Szunyogh Mihály körjegyző fel
olvasta a jegyzőkönyvet.

Hátkay László kifogásolja, mert 
ez a kifejezés fordul elő benne: ő. 
cs. és apostoli királyi felségének 
kegyelmes leirata. A jegyzőkönyv
nek csak a királyi felség leiratáról 
kellene szólni.

Ugrón Gábor nem járul ehhez, 
mert törvényeink értelmében a ki
rálynak cime: »ő császári és apostoli 
felsége.*

Polonyi Géza is az eredeti jegy
zőkönyv hitelesítését akarja.

Madarász József korelnök kijelenti, 
Miután észrevétel nem történt, a jegy
zőkönyv hitelesítve van^

Felolvasták ezután a {főrendiház 
elnökének kinevezéséről szóló királyi 
kéziratot, valamint azoknak a kép
viselőknek névsorát, akik önmaguk 
ellen összeférhetetlenséget jelentettek 
be. Ezek a következők:

Szalay Lajos, Lányi Bertalan, Török 
Béla, Terbóc István, Piukovich Elemér 
Návay Lajos, Demkó Kálmán, Piszlory 
Mór, Kmrecsányi György, Csepreghy 
István, Gluszka István, Kun Árpád, 
Kabáts Zoltán, Kapdebó Gergely, 
Reisz Aladár és Montbach Imre.

Ezek, inig összeférhetetlenségüket 
meg nem szüntetik, azaz hivatalaik
ról le nem mondanak, nem gyako
rolhatják szavazati jogukat.

Bejelentette a korelnök, hogy újab
ban panasszal támadták meg Rónay 
Elemér és Révay Mór mandátumát.

Az osztályok előadói jelentést tet
tek ezután a mandátumok igazolá
sáról.

Madarász József: Az elnök meg
választására kerül a sor. A névsort 
Kerese György olvassa.

A padok teljesen megteltek és itt 
van Percei Dezső is.

Amikor Apponyi Albert gróf az 
urnához lépett, a baloldal megélje
nezte. Bánffy Dezső báró ugyan
abban az ovációban részesült.

A kormány tagjai valamennyien 
itt vannak, Khuen-Héderváry Károly 
gróf is, aki tegnap érkezett Becsből.

Az ellenzék, már mint a baloldal, 
hol éljenez, hol abcugol, aszerint, 
vajon kedvence szavaz-e, vagy sem.

Csányi Lászlót, a gazda-képviselőt 
j riadó éljen fogadja amikor szép 
[ lassan, nagy tisztességtudással a 
szavazólapot az urnába dobta.

Dániel Gábort abeug fogadja a 
baloldalon.

Perczel Dezsőnek is abeug járt ki 
a baloldalból, a mikor leszavazott.

Tizenkét óra 10 perckor fejezték 
be a névsor második olvasását.

Madarász József: A szavazás be
fejeztetett. A szavazatok összeszáin 
lálása most mindjárt a nyílt ülésen 
megtörténik. "

A korelnük a körjegyzők segítsé
gével az összeszámlálást ejtette meg.

Madarász József korelnök a munka 
befejezése után kihirdette az ered
ményt.

Justh Gyulát 62 szótöbbséggel el
nökké megválasztották. (Zajos éljen
zés balról.)• •

Összesen 407 szavazatot adtak 
le. Ebből Justh Gyula 230 szavaza
tot, Tallián Béla 168-at kapott, 9 
szavazó cédula üres volt.

Elnök az ülést tiz percre felfüg
geszti.

Szünet után a kórelnök ismét el
foglalja az elnöki székel.

Madarász József mindenekelőtt 
kiigazítja az imént kihirdetett ered
ményt. Tekintettel arra, hogy 9 üres 
lap volt, ennélfogva Justh Gyula

la k á s  h ird e té s
a Bácsmegyci fíaplóban.
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általános többsége 52 és nem 53 j 
mint előbb kihirdette. (Zajos éljen- j 
zés balon.)

Ezután az alelnökökre szavaztak.
A szavazás eredménye a következő: 
Beadatott összesen 395 szavazat. 
Négy lap üres volt. A szavazatok
ból esett
Bolgár Ferenczre 
Rakovszky Istvánra 
Dokuszra .... ...
íszekutzra ...
Barabásra ... ...
Thaly Kálmánra 
Makkay Zsigmondra ...

... 232 
... 229 
... 162

123
... 2 
... 1

1
A horvátok 30 szavazatukat Ko-

vácsevicsra adták.
A ház alelnökei tehát Bolgár Fe- 

renez és Rakovszky István lettek.
Jegyzőkké megválasztattak: Pozs-

gay Miklós, Hammersberg László, 
Zbóray Miklós, Salamon Géza, Her- 
telendy László, Szakács Zoltán.

Háznagy lett: Tóth János.
A választások eredményének ki

hirdetése után Kossuth Ferenc meg
köszönte a korelnököknek és jegy
zőknek működésüket, mire ezek 
helyükről elvonullak és helyüket az 
uj elnökség foglalta el.

Just Gyula diszmagyarban foglalja 
el az elnöki széket. Rövid beszéd
ben megköszönte a beléje helyezett 
bizalmat és kijelenti, /íoí/i/ november 
18-dikát házszabályt alkotó jogfor
rásnak el nem ismeri. Az igazság, 
nem pedig az erőszak uralmára 
kell törekedni. Ő ezentúl is hü ma
rad politikai hitvallásához, de a 
pártpolitikát az elnöki székbe bele 
nem viszi. Isten áldását kéri a házra. 
A szokásos formaságok elintézése 
után jelenti, hogy a ház holnap dél 
előtt ülést tart.

Az ülés 4 óra előtt ért véget.

A szacadkai magyar asztaltársaság, 
amely Sztantics Károly elnöklete 
alatt oly szép és eredményes mü 
ködöst fejt ki, közelebb tartja meg 
ez évi rendes tisztújító közgyűlését. 
Tárgya lesz a közgyűlésnek a D. M. 
K. E. be való belépés ügye is. Erre 
nézve gyönyörű határozatot hozott 
a hazafias társaság választmánya. 
Egyhangúlag elhatározta, hogy ezer 
koronával örökös alapitónak lép be 
a D. M. K. E.-be és erre nézve elő
terjesztést tesz a közgyűlésnek. A 
választmány e szép határozatáról 
Sztantics Károly elnök a következő 
átiratban értesítette a D. M. K. E. 
elnökségét:

Van szerencsénk értesíteni, ho 
a szabadkai »Magyar Asztaltársasái 
választmánya mai napon tarli 
üléséből örömmel és őszinte hazafi 
lelkesedéssel fogadta a Délmagya 
országi Magyar Közművelődési Egy 
sületnek hozzám intézett felhívásá 
és a választmány egyhangúlag c 
határozta, a szabadkai »Magy 
Asztaltársaságnak* a Délmagya 
országi Magyar Közművelődési Egy 
sületbe örökös tagul leendő belép 
sét, a legközelebb tartandó közgy 
lésen indítványozni fogja; és ez< 
indítványt a legszentebb hazafi 
kötelesség érzettel támogatni is fogj

Anuak a kijelentésével, hogy m

helyt a tartandó közgyűlés e meg
teendő indítványunkra végleges ha
tározatot hoz ezt haladék nélkül 
közölni fogjuk, maradtunk a magyar 
aszlaltársaság választmányának meg
bízásából hazafiui üdvözlettel

Sztantics Károly, elnök.

Szegedi baka Mukdenben.
— Sánta Sándor lev e le . —

Ismeretes dolog, hogy a szegedi 
46. gyalogezred derék alezredese, 
Gsicserics az orosz-japán háború 
tanulmányozása végett Mukdenbe 
utazott a múlt év tavaszán. Magá
val vitte kedvenc szolgáját. Sánta 
Sándor makói fiút, aki a 46. ezred
ben szolgált.

Több levelet irdogált haza Muk- 
denből a szegedi baka. Egy idő óta 
elhallgatott s már azt rebesgették, 
hoyg elpusztult. A napokban életjelt 
adott magárót. Levelet irt a bugának.

A szegedi katonának ezen érde
kes leveléből a következőket kö
zöljük:

Kelt Mukden, 1904. jan. 10.
Kedves testvérem!

Szeretett kedves szüleim és test- í 
véreim! Kívánom a jó IstenLől, hogy 
e levelem a legjobb egészségben ta
lálja önöket, olyanban, mint amilyen 
van nekem. Hozzám küldött leve-1 
löket megkaptam s megértettem bo - j 
lőle, hogy kedvesem elhagyott. Áldja I 
meg az Isten akként, mint bevál
totta nékem tett Ígéretét!

Engedelmet kérek mindnyájuktól, 
hogy ily sokáig nem írtam, de nem 
igen van kedvem semmihez. Öreg 
vagyok, mint a szegedi kaszárnya. 
Fogaim is kopottak, megunták enni 
ezt a száraz kenyeret. Pedig oda 
haza is sok katona kenyeret ettem 
meg. Le is vagyok satnyulva. Szín 
télén is vagyok. Bizony jól esnék 
egy kis hazai kolbász.
- Sok bus nap virradt már reánk. 
Sokszor jöttünk olyan tűzbe, hogy I 
körülöttünk csak úgy zugiak-búgtak 
a golyók. Sokszor csak lovainknak 
volt köszönhető, hogy menekülhet
tünk.

A külföldi tiszt urak a vonatban 
vannak s ott lesznek inig a nagy 
hideg elmúlik. Mi pedig földbe áso tt' 
veremben tanyázunk, mely nagyon 
egészségtelen.

Borzasztó nép ez! Minden héten 
lefejeznek tiz-tizenöt embert. Én is 
sokat láttam már, mikor lefejezték 
őket. Kaszával vágják le a fejét. 
Igen csúnya mesterség ez! Minden 
csekélységért fejét veszik az embernek.

Nekem is ellopták egyszer 70 
forintomat. Negyvennyolc óráig kí
nozták az embert, mig megvalotta, 
hogy csakugyan ő vette el. Ekkor 
mindjárt fejét vették.

Itt az emberek ép úgy járnak, 
mint az asszonyok. Ruházatuk épen 
olyan, mint az asszonyoké. Télen is 
fedetlen fővel járnak.
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hogy sok rossz hirt hallottatok 
lőlem. Ne törődjetek vele! Ha h 
megyek, majd meghazudtolom. ? 
pedig szárnyára bocsájtom leve 
hadd vigyen hírt kedves szülein: 
s testvéreimnek. Kiket messze Iá 
ból is tisztel Sánta Sándor s

h ír e k
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Szabadkai közkönyvtár éa inuzeutn. Nyit 
szerdán ca szombaton délután 3-tól 6- 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos vásár Pé orvára 1 fobraár $
Február 22. A szabadkai piucéri kar bá, 

a Nemzeti kaszinó étennóbeu. t

I F ebruár 25. A Sz retetről címzett sza
badkai nőegylet táncesiólye a kereikedehni 

j egyesülői (Neajzoti nagyszállód!) helyisé
geiben.

Február 25. M. á. v. szolgaszemélyzet 
tánczmiilatsága a Spitzer Ignáez-féle ven
déglőben.

F ebruár 26. A szabadkai „Világosság44 
cimü női asztal társaság tánc nulafcsága a 
Szarvas vendéglő ben.

F ebruár 26. A kath. kör rendkívüli tiszt
újító közgyűlése.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereskedelmi 
egyesület helyiségében.

Március 5. A Katholikus legényegylet 
farsan i bálja az egyesülőt helyiségeiben.

Március 6. A szabadkai általános mun
kásszervezet táncvigal na a Spitz er Ignácz- 
féle vendéglői) g .

Március 7. A m. á. v. altiszti kör mli- 
k( dvel > szakosztályának hangversen nyel 
egyb kötött házi estélye saját helyiségében.

Március 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda összes termeiben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer Ignác- 
fóle vendéglőben.

Március 9. Lakatos- Csendes Mátyás ci
gánybálja a Szemmáry.íéle vendéglőben.

A mai számunkban fejeztük 
be szenzációs regényünk köz
lését.

Holnapi számunkban kezdjük 
meg i c z é l  H e n r ik  festő
művész és neves tárcaíró egy 
kisebb, de érdekes és szépen 
megirt elbeszélését, melyet la
punk számára irt.

-  Tanári vacsora. A helybeli 
főgymnázium tanári kara ma este a 
Szabadkán időző Platz Bonifácz fő
igazgató tiszteletére tanári vacsorát 
rendezett a Nemzeti szálloda kis 
éttermében.

— K özgyű lési póttárgyak . A
csütörtöki törvényhatósági bizottsági 
ülés póttárgysorozatának megállapí
tása végett ma délelőtt volt előké
szítő tanácsülés Bezerédy főispán 
elnöklete alatt. A tárgysorozatba 
pótlólag még Macák Man?) zenedei 
tanár szabadságolás iránti kérvényét 
és a palicsi part kiépítésére tartandó 
árlejtést vették fel.

— B eszü n tetett kórházi v iz s 
gálat. Tüske Pál és Breár Boldizsár 
kórházi ápoltak gyógykezelése körül 
állítólag felmerült visszaélések ügyé
ben megindított vizsgálatot a föl
derített tényállás alapján dr. Biró 
Károly polgármester beszüntette.

— Száiuonkérőszék . Bezerédy 
István főispán elnöklete alatt f. hó 
27-én hétfőn fog a városi hivata
lokban szá.monkérőszék tartatni 
Bezerédy főispán ez alkalommal fog 
először hivatalbalépése óta a városi 
hivatalok megvizsgálásában résztvenni

— A lapszabályjóváhagyás. A
„Bácsalmási szőlőbeli népképző egy- 
let“ alapszabályait a belügyminiszter 
jóváhagyó záradékkal látta el.

— Csőd. A zombori kir. törvény
szék Dienes Béla apatini lakosnak 
néhai Dienes Pál hagyatékaképen 
átadott ingatlanára a csődöt el
rendelte. Csődbiztosul dr. Markovyth 
Lajos törvényszéki bíró, tömeggond
nokul dr. Poór Béla, helyettesévé 
pedig dr. Zátonyi Dezső zombori 
ügyvédek neveztettek ki.

— S zo c ia lista  gyű lések  a m e
gy éhen. A szabadkai pártszervezel 
február 26-án délután, 3 órakor, a 
Szarvas-féle vendéglőben népgyülést 
tart. Napirend: 1. Az általános tit
kos választói jog. 2. A pártszervezet 
ujjáválasztása. — Az újvidéki párt- 
szervezet február hó 26-án a Mayer- 
szálloda nagytermében népgyülést 
tart.

— Az á lla m i v a su tlg a zg a tó s de- 
e e n tra lizá sá ró l ismét érkezik hir, 
ezúttal egyik aradi lap révén. Azt 
írja ez az újság, hogy a magyar ki
rályi államvasutak decentralizációjá
nak terve aránylag rövid idő alatt 
már valóra válik. Szakkörökben már 
régóta dolgoznak a decentralizáció 
tervezetén, mely a vasutigazgatóság 
megszüntetése mellett a vidéki Jva- 
sutigazgatóságok létesítésével foglal
kozik, miáltal az üzletigazgatósá
gokká válandó üzletvezetőségek szá
mának szaporítása is bekövetkeznék. 
A kereskedelemügyi miniszter még 
a jelen kabinet ideiglenes vezetése 
idejében aláírja a decentralizációra 
vonatkozó miniszteri kiadványt és 
tervezeteket, melyek minden való
színűség szerint a Jtörvényhozásban 
is tárgyalások alapját fogják képezni. 
Érdekességet kölcsönöz e hírnek 
még az is, hogy a vasutigazgatóság 
közel jövőbeni decentralizációjának 
kérdése már a politikai köröket is 
foglalkoztatja, hol ama nézet lett 
nyilvánvalóvá, hogy ha a decent
ralizáció tényleg a közel jövő kér
dése lenne, akkor szükségessé (vál
nék már a jövő kabinetben a vasut- 
miniszteri lárca létesítése. Ha a va- 
sutminiszteri tárca létesittetik, akkor 
nyomban aktuálissá válik a hadtest
parancsnoksági székhelyek részben 
újabb beosztása.

— Baleset a m ű trá g y a g y á r  ép í
tésénél. A halasi utón épülő mű
trágyagyárban ma délelőtt 11 óra 
tájban Mészáros Mihály 36 éves nap
számos az építkezési munkálatok 
körüli foglalatoskodása közben két 
oszlop közé került, amelyek éppen 
abban a pillanatban zuhantak a 
földre. Az egyik oszlop Mészáros 
ballábát érte úgy hogy az bokában 
ketté törött. Azonnal a helyszínére 
hivatták a mentőket, akik a szeren
csétlenül járt családos embert a köz
kórházba szállították.

—  A n yak ön yvi h írek . Halottak: 
Horvát Gizella 11 hó, Vukov Antalné 
Bódis Teréz 75 év, Héger Nándorné 
Körtvélyesi Margit 22 év, Geisler An
talné Verbászi xMargit 20 óv, Antu- 
novics Pál 1 hó, Vojnics R. Fábián 
l hó, Dondó Mihály 59 év, Szkende- 
rovics Róza 19 hó, Takács Mátyás 
8 nap, Latki Márk 3 nap, Filipovics 
Lukács 12 hó, Vidákovics Fábiánná 
Vujkovics Gs. Márta 68 év, Orcsics 
Pál 25 nap, Ispánovics József 22 nap, 
Franciskovits Anna 10 év, Mórics 
Péter 9 hó. Született 22, 10 fiú, 12 
leány. Házasság: Kiss Péter—Kovács 
Sz. Ilonával, Pörös Mátyás—Budai 
Erzsébettel, Ognyanov Ignác - Szege- 
dincsev Vukoszávával, Mihálylovics 
Péter—Gsamprág Máriával, Burnaics 
István—Radák Évával, Pércsics Benő 
C-zárevics Margittal, Pap József—Gás
pár Máriával, Simonov Jakab—Vizi 
Annával.

Széngázinérgezés áldozatai.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, febr. 21.
A Tisza-utca 6. szám alatt Hoff

mann Lajosné egy kis lakást birt, 
melyben leányával, Hoffmann Berta 
tizenegyéves tanulóleánynyal és Na- 
ponecsnik Pál napszámossal lakott 
együtt. Ez utóbbi albérletben lakott 
Hoffmannénál.

Tegnap este, mielőtt aludni tértek, 
erősen befütöttek a kisszoba vas
kályhájába kőszénnel. Hogy pedig a 
szobában nagyobb meleg legyen, e 
célból a kályha csővét betömték 
vizes rongygyal.

Ezután aludni tértek, s az álom 
csakhamar el is nyomta őket. A
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kályhából erősen tódult a széngáz, 
mi a lakókat elkábitotta.

Reggel feló a házbelieknek feltűnt, 
hogy Hoft'mannék lakása csendes s 
ajtó sem nyílik.

Végre gyanussá£lett a dolog s 
bezörgettek. A kopogásra senki sem 
adott feleletet.

E közben észrevették, hogy a la
kásból füst tódul ki, mire az ajtót 
befeszi tették.

A lakás tele volt széngázzal s a 
lakói különböző ágyon feküdtek élet 
nélkül.

Rögtön értesítették a mentőket, 
kik azonnal megkezdték az élesztési 
kísérleteket.

A párnák közül előhúzott szeren
csétlen emberek mozdulatlanul he
vertek, de a mentőknek sikerült ket
tőt megmenteni az életnek. Nepo- 
mecsnik Pált és Hoffmann Bertát. 
Hoffmann Lajosné azonban meghalt.

Bevitték a bonctani intézetbe, mig 
a széngázmérgezés, jobban mondva 
a tudatlanság áldozatait a Rókus 
kórházba szállították.

Innen onnan.
Sokat beszélnek mostanság arról, 

hogy mi lesz a függetlenségi párt 
első teendője, ha egy koalíciós ka
binetben kormányra jut. Ezt a nehéz 
kérdést igen kedélyesen oldotta meg 
a folyosón Ugrón Gábor. Találkozott 
Polcner Jenővel, az örök-nyakken- 
dőtlen szegedi honatyával, akinek 
évődve mondta:

Tudod-e, mi lesz a függetlenségi 
párt első teendője, ha kormányra jut?

-  Mi?
— Hogy te nyakravalót kapj!

* *
*— Erős torokfájása volt az atyafi

nak. Az orvos öblögető szert rendelt 
betegségére a patikából. Egyszer 
eszébe jut az asszonynak, hogy meg
kérdezze az urát, öblögette-e már 
a torkát?

— Már hogy öblögettem-e ? Persze, 
hogy öblögettem.

— Hát aztán hová köpted ? Nem 
látok semmit a mosdótálban — fag
gatta tovább az asszony.

— Eh! — fakad ki mérgesen — 
csak nem vagyok olyan tékozló, hogy 
azt a drága orvosságot kiköpjem 
hát lenyeltem!

** ♦
A napokban katonai afférek és 

incidensek voltak aktuálisak, A nagy
váradi helyőrség egyik egyébként 
nagyon szeretetreméltó idősebb és 
nagyrangu tagja mélázott ebből az 
alkalomból az erkölcsök változásán. 
Volt is egy kis páldázata ennek a 
jellemzésére, a mit röviden igy fog
lalt össze:

— A hetvenes években Nagyvára
don kozdtem a katonapályámat. Fia
fal hadnagy voltam, egész gyerek, 
hanem azért, ha végig mentem az

utcán, tisztes előkelő emberek is 
kitértek.
< JAzóta bejártam nagy darab földet, 
újra Váradra kerültem vissza. És 
úgy veszem észre, hogy nagyon meg
romlottak az erkölcsök. Most már 
öreg ember vagyok, plégallérom van 
és mégis, még a suszterinasok is 
nekem jönnek az utcán . . .

— Bizony, romlanak az emberek, 
ismételte busán az üreg ur . . .

T Á V IR A T O K
Szergiusz nagyherceg

halála .
B udapest, febr. 21. Gettinjéből 

tááiratozzák: Szergiusz nagyherceg 
halála alkalmából a székesegyházban 
gyászistentiszteletet tartottak, „ame
lyen résztvettek a miniszterek, a 
diplomáciai testület és a nagykö
zönség.

Budapest, febr. 21. Békéscsabá
ról táviratozzák: A 101-ik gyalog
ezred, amely Békés-Csabán állomá
sozik és amelynek Szergiusz nagy
herceg ezredtuiajoonosa volt, — ma 
rendeletet kapott, hogy a nagyherceg 
temetése napján istentiszteletre vo
nuljon és onnan hazatérve az ezred 
parancsnok emlékbeszédeL mondjon 
Szergiusz nagyhercegről.

Bányakatasztrofa.
B udapest, febr. 21. Birmingham

ből táviratozzák: Az alabama Steel 
and Wire Company Virginia tár
náiban robbanás történt, a melynek 
következtében hir szerint 107-en 
pusztultak el. Sokan a romok alá 
kerültek.
Forradalom  Oroszországban.

Baku, febr. 21.
Egy Ballali nevű gyilkossággal vá

dolt fegyenc el akart menekülni a 
börtönhöz vezető utón, de a kisérő 
legénység halálosan megsebesítette. 
Ennek az eseménynek a nyomán olyan 
híresztelések keltek szárnyra, hogy 
a fegyencet, Ballalit, előre megfon
tolt szándékkal megölték, ami azután 
nagyfokú zavargást idézett elő, amely
nek során sokakat megöltek és meg
sebesítettek. Intézkedés történt a rend 
helyreál itására. Ballali fivére a kor-, 
Hiányzóhoz fordult avval a kéréssel 
hogy indítson vizsgálatot.

G yufagyári m uákások  
sztrájkja.

Temesvár, febr. 21. Az itteni 
gyufagyár munkásai, — számszerint 
400-an, sztrájka léptek. Rendzavarás 
nem történt.

SZÍNHÁZ.
H eti m űsor.

Szerdán: Ripp van Winkle nagy
operette.

Csütörtökön: Utazás az özvegység felé 
eredeti vígjáték.

Pénteken: New-York szépe operete.
Szombaton: Elnémult harangok, ere

deti színmű (újdonság).
Vasárnap d. u. Bob herceg eredeti op. 

este: Sárga csikó, népszínmű.
Hétfőn: Katalin eredeti operette.

Minlsztcrválság. Bercik Árpád
nak legújabb vigjátéka tegnap került 
másodízben előadásra a páratlan! 
bérlőközönség előtt. A szereplő sze
mélyek ezúttal is nagy igyekezettel 
iparkodtak e politikai stréberség 
kulissza-titkait tárgyaló darab sikerét 
előmozdítani, ami — figyelembe véve 
a nézőtér gyér látogatottságát — 
sikerült is nekik. Különösen Simon 
Mariska, Breznay Anna, Szabados 
Gizi, továbbá Könyves, Rátkai, Vitéz 
és Szilágyi érdemelnek dicséretet.

M U L A T S Á G .
A hajm oki m űkedvelő előadás.

Kellemes estét szereztek a bajmoki 
műkedvelők szombaton a rendkívül 
szép számban összegyűlt közönség
nek. Megcáfolták ezzel a közönség 
körében az előadásról elterjedt >az 
unalmas, hosszú műsor és a túlsá
gosan igénybevett türeleméről szóló 
alaptalan híreket. Mert a hosszú 
műsor dacára is mindvégig lekötötték 
a közönség figyelmét.

A műsort „Gulyás Miska és Ká
posztás Sári* cimü, sváb dialektus
ban irt paródia nyitotta meg, melyet 
Pfeiffer Kálmán adott zenekiséret 
mellett, rendkívül ügyesen imitálva. 
A hatást fokozta az egyes jelenetek
nek képekkel való magyarázata.

A második számot Patraner Ste
fánia által előadott „Monológ" ké
pezte. Temperamentumos, kedves 
előadásáért bőséges tapssal fizettek.

A „Hipnotizmus" cimü dialógot 
Quttmann Rezsinké és Kemény Simon 
adták elő kitűnő összjátékkal, dicsé
retre méltó volt különösen Guttman 
Rezsinké finom játéka. Nem is maradt 
el a megérdemelt elismerés.

Utánna Szomaházi „Cyránó a zsu- 
ron“ cimü szellemes vigjátéka követ
kezett. A kedves kis darabot nagy 
figyelemmel hallgatták és érdekesebb, 
kacagtatóbb jelenetei viharos derült
séget keltettek a közönség soraiban. 
A darab szereplői közül természete
sen elsősorban Teichner Rózsika, 
Sári személyesitője érdemel elisme
rést, ki igen kedvesen mozgott, sze- 
retetreméltóan játszott és egyes jele
neteiben érzéssel szavalt. A férfi ik 
közül Fleicher Ferenc (Goldkranz) 
vált ki fölséges játékával. Valóságos 
lipótvárosi bankár volt. Kókai Károly 
átérezte Tárnok szerepét, teljesen

Cyránó szerepébe képzelte magát. A 
többiek is megfeleltek szerepüknek 
és kaptak is érte viharos tapsot.

Pfeiffer Kálmán „Az ideges ember" 
cimü monológot adta elő tetszést 
keltve.

Végső pontnak maradt csattanóul 
Murai Károly egy felvonásos „Virág- 
fakadás“-a. Ebben Márta nagyasszony 
szerepét Rieger Annuska játszotta; 
minden túlzás nélkül alkalmazható 
rá a „szinésztalentum" jelző. Oly 
kedves természetességgel és szeretet
reméltó bájossággal játszott, úgy, 
hogy magával ragadta az egész kö
zönséget, mely valóságos tapsorkánba 
tört ki. Hasonló kitüntetésben volt 
része Pénzes Bertának is, ki Nellinek 
hálás szerepét adta kedves naivság- 
gal és kellemmel. Schosberger Má
tyás (Kovács Péter) és Kemény Simon 
(Laci) is kivették részüket az est 
sikeréből, hivatott színészekhez méltó 
játékukkal. Lichtneckert Béla a 
rakoncátlan kis fiú szerepét adta, 
bátor beszédével tetszést keltve.

A fiatalság ezután derűs kedvvel 
látott a tánchoz, miközben meg
kezdte működését a szépségverseny 
és világpósta. A rendezőség a jelen
volt hölgyeket ízléses kivitelű tánc
renddel lepte meg. A közönség a 
késő reggeli órákban távozott, azon 
nézetének adván kifejezést, hogy ily 
sikerült mulatság ember emlékezet 
óta nem volt Bajmokon.

Felülfizettek: Lichtneckert József 
5 kor., Lichtneckert János 4 kor., 
Obláth Náthán (Ó-Morovica), Berger 
Jakab, Berger Mihály, Schosberger 
Simon, Garai Sándor, Virág Gyula 
2—2 kor., Balassa Imre 1 kor. 20 
fill., Osztrogonác Albertné, N. N., 
Schosberger Hugó, Galandauer Irma 
(Szabadka), Fischer Zsigmond. Schos
berger Herman, König József 1 — I 
kor., N. N. 50 fill., Pfeiffer .János, 
Guttman Mór 40—40 fill., Pfeiffer 
József 20 fill., Szűcs Mihály 06 fill. 
A szives felülfizetőknek ezúton mond 
köszönetét a rendezőség.

(h. b.)

HIRDETÉSEK
feWfletaeK KladcK O hamburgernál

15—3 0  k o r o n a
napi kereset elérhető kockáztatás
nélkül E rz séb  et-sanatorium és 
egyéb sorsjegyek eladása által. 
Tisztességes egyének bármely szak

mából forduljanak

K ö v á r y  Á r m i n
bank- és váltó-üzletéhez

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9.

Legolcsóbb építési anyag beszerzési fon ás. L egjobb éS legSZapOlílIlii ZSÍl’OS IlléSZ BCOCSÍIIÍ portlaild

írnnmiífl F7 x t nTinm román cement, szobrász (stuccatur) és alabastroinKEK EhZ ALd EKI gipsz, cement-, mozaik-, márvány- és keram it lapok,
csömöszölt portiam! cement-csövek, homlokzati kő-II. tör Péten -a. 88. S Z A B A D K A  Telefon szám: 201.

Eternit-M üvek s H atscliek Lajos 
gyárainak képviselete és raktára

E tern it-(A sbest-czem ent) pala  a  leg jo b b  
te tő fe d ő  anyag, m e rt könnyű te ts z e tő s  és 
— . o lcsó . - - :

valódi aszfalt lemez —  
-  tűzálló (chamotte) tégla.

por —  kőfedleinez 
aszfalt elszigetelő lemez - 

JÜÍáST T e s s é k  a j á n l a t o t  k é r n i  1
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TÖRVÉNYKEZÉS. I
A váltóliam hitó sertéhbizomá- 

nyos. A szabadkai kir. törvényszék 
ma tűzte ki Vojnics Hajdú Jakab
nak a váltóhamisitó bécsi sertésbi
zományosnak bűnügyét tárgyalásra. 
Vojnics, aki szabadkai származású 
ember, a helybeli közgazdasági bank 
kárára 19000 korona értékű váltó
kat hamisított, és a vizsgálat elől 
Amerikába szökött ki, azonban onnan 
visszatért és önként jelentkezett. A 
kir. törvényszék a letett készpénz biz
tosíték ellenében szabadlábra he 
lyezte a hamisító bizományost, aki 
azóta Bécsben tartózkodik. A mára 
kitűzött tényállást a vádlott, aki a 
beküldött orvosi bizonyítvány szerint 
Bécsben 1 etegen fekszik, elnapolni 
kérte, amely kérelemnek a törvény
szék helyt is adott.

Zentai legények verekedése. A 
helybeli kir. törvényszék büntető 
tanácsa ma délelőtt, — egy nagyobb- 
szerü zentai legényharc ügyében ítél
kezett. Ez óv április 2 án Szlavnity 
Izidor és Szlavnity Iván zentai le
gények megtámadták az utcáu Gyur- 
gyev Nészót. Előbbi késsel, utóbbi 
pedig bottal esett a megtámadottnak 
akit alaposan helyben hagytak, úgy, 
hogy a szenvedett sérülések követ
keztében fél esztendeig betegeskedett. 
Ugyanekkor Babies Szimó és Babies 
Vládó Gyurgyevhoz csatlakoztak és 
Szlavnity Izidornak látták el a baját, 
de ez csak jelentéktelenebb sérülé
seket szenvedett. A mára kitűzött 
tárgyaláson valamennyi vádlott meg
jelent az egy Szlávnity Izidor kivé
telével, akiről vádlott társai azt állí
tották, h így időközben meghalt. Ezen 
állításnak azonban a bíróság a tanuk 
vallomásából is következtetve nem 
adott hitelt és elrendelte a halotti 
bizonyítvány beszerzését. A megje
lent vádlottak bűnössége bizonyí
tást nyervén a kir. törvényszék Szlav
nity Ivánt súlyos testi sértés miatt 
egy havi fogházra és 20 korona pénz- 
büntetésre, a többi vádlottakat pedig 
könnyű testi sértés miatt egyénen
ként 70 korona fő és 10 korona 
mellékbüntetésre Ítélte. Az Ítélet 
ellen az összes vádlottak felebbezést 
jelentettek be.

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

46.
— Azt jelenti, kiáltott Grewy, 

hogy a bíróság épen most egy le
sújtó hibát akar elkövetni. Itt uj 
tanuk vannak, akik a sötét titkot 
egészen megvilágítják. Kérem az 
ügyész urat is hallgassa meg ezen 
tanukat

A négy arc ott a közönség között 
halottsápadt lett. Smithwork elájult 
az ijedtségtől. A másik három gaz
ember körülvette. Klimpson, aki elő
ször kapott észhez, nyugodt hangon 
mondá:

— Vezessük ki barátunkat a friss 
levegőre.

Ez az egyetlen mód állt csak ren
delkezésére, hogy a veszedelmes 
helyzetből szabadulhassanak. De Henry 
a termet végig ha) sogó hangon szólt 
az elnökhöz:

— Elnök ur! Akadályozza meg 
ezen egyének menekvését, mert ők 
Rochford John gyilkosai.

Alig hangzottak el ezek a szavak, 
már is leírhatatlan zavar támadt a 
teremben s a másik pillanatban a 
négy gazember körül volt véve.

Henry most elbeszélte gyanújának

4
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keletkezését, azutan a bizonyítékok I | t t I o f  m o f y n v i t í í  Q I 
kutatását, Kalkuttai útjukat s végül i I I C g l  l y  I I C l o  .
a talált irományokat tárta a bíróság
elé.

Az elnök, gondosan megvizsgálva a
terhelő bizonyítékokat, fenhangon 
jelentette ki:

— A törvény nevében a négy 
embert: Klimpsont, Smithworkot, 
Johnstont és Durhamot letartóz
tatom.

Rosabel, akit még idejében men
tettek meg férjének mérgétől, el
mondta, hogy Rochford John azon 
az estén a villájukban náluk volt 
vacsorán, hogy férje és Durham le- 
részegitették s azután megfojtották, 
lrtózattól áthatva szaladt a saját 
lakosztályába. Erre a két férfi az 
öreget a saját kocsijukra vitte. Dur
ham hajtotta a lovakat s csakhamar 
eltűntek a sötétben. Mert ezt tudta, 
Klimpson az ő élete ellen is tört; 
megakarta őt mérgezni.

A vizsgálatot ismét Grewy vezeti, 
aki reméli, hogy most jól fog vég
ződni a dolog.

A Rochford-testvéreke! haladékta
lanul szabadon bocsátották. Alig 
hittek szerencséjüknek.

A négy gonosztevő fölött a bün- 
vádaknak egyre nagyobb halmaza 
gyűlt össze. Gonosztetteik szövevé
nyei kiterjeszkedtek Indiáig. Áldoza
taiknak a száma nagy volt.

Jane és Alice hálatelt szívvel él
vezték zavartalan boldogságukat. Az 
esküvő után Henry barátjának, Ró- 
bertnek azt fogja majd ajánlani, 
hogy nászutjukat Indiába tegyék meg, 
ahova a honvágytól űzetve Rosabel 
is visszatér majd a tárgyalás befe
jezése után.

(Vége.)

Felelős szerkesztő:
D U G 0 V I C H  I M R E .  

Laptulujdoiiosek: AZ A L A P Í T Ó K  
Szerkesztőségi és kiadóhivatali

telefon szám: 62.
Itfíl

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó ©  f i l l é r -  Vastag betűkből ©  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés © O  f i l l é r

Mindenki

Lakás változás.
szülésznő lakását Petöfi-utczft csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

vásároljon az Antikvá
riumban : Képes köny

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapon 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az Antikváriumba Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gynina 
sium átallenében. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtuk 
é te tn ek  és eladatnak.

|í A/liiAr/Á feltételek mellett czimbalom- 
livUVvZív órákat ad egy szakképze t 
czimba’om-tanító. Czim a kiadóban

l?hldlÁ eSY nagykiterjedésii szőlő a rajta 
Ejlítuv lévő házzal. Cím a kiadóban.

Ibitől 8eg^d a füszerszakmából
Ilii Ilii kerestetik, aki a magyar 

és szerb nyelvet tökéletesen bírja Cim a 
kiadóhivatalban

I?., Jo Inio Kiváló szép, legnemesebb faj 
iljd llllil. almát szállítok, kilóját 50 

fillérjével ; ötkilós mintakosárral bénrente- 
sen 350 koronáért Mertz Károly, Nagy
váradon. _____ ____ __
IPir/f Ati in n i ügyes kereskedőnek. be* IH/jIvS J vVv rendezek rőfös, rövidáru 
és cipó fióküzletet május hó 1 éré, 2—3 
ezer korona biztosíték mellett, Neumann 
Eleknél, Kaposváe, ugyanitt egy fiatalabb 
segéd azonnal felvétetik

ElóL nln r<$8' Vénytársaság érettségizett, a IjIvKvIv magyar és némzt nyelvben, va
lamint a gépírásban jártas gyakornokot 
keres. Ajánlatok „Jövő 377’ 4“ szám alatt 
Schvarz József központi hirdető irodájába 
(Marokkai-utca] cimz ndök.______________

» kapa szóló igen alkalmas
I (IIIUMIII építkezésre jutányosán eladó. 
Cim a kiadóban.
Nyomatott a kiadók Kiadok ós Hamburger könyvnyomdájában Seabadkán.

A k i

i u f j iv ív j i

b o

e le g á n sa n  és 
o lc s ó n  a k a r  

rn h á x k o tln i, az forduljon

w  F a r a g ó
cég női- és gyermekruha üzletéhez
Gőzfürdő-utca Su- 
gár Béla mellett,
mindig a legdivatosabb női blú
zok, pongyolák, felső- és alsószok
nyák, reform női és mindenfajta
házi kötények, női ingek és gyer- 
mekruhák nagy választékban kap 
hatók. Tisztelettel

F a r a g ó  ML,
edénypiac, Battliányi- (Gőzfürdő) utca 

Sugár Béla mellett.

p i n

begedBje
W *  eladd * * W

ae

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phi- 
sicus hires

Rffif a j
meggyógyítja az időleges süketséget, 
fülfolyást, fülzugást, sőt az idült 
nagyothallást. Egyedül Plávsics G. 
gyógyszertárában Újvidéken kap
ható.— Használati utasítás van hozzá. 

Ára 2 frt üvegenként.
’ A-4-Í'..7, .V.-T/i •>. C*

Maculainra
pap iros

Kapható

lapuul? K?2ddWatalál>an
-i -.7' ‘Sí <><

üli. Egy fill, 
lakás hirdetés!

LAKÁS HIRDETŐ.
50 50

Kiadó la H K

Közel a piachoz Kölesei utcza 255. sz

egy úri lakás
külön bejárattal, az udvarban jó ivó
víz, 2 szoba, egy előszoba, konyha, 
pince, éléskamra, padlás, május 1 tői 

kiadó.

A T o m p a -u tc á b a n
e g y  k e r t  2 3 5  n ég y szö g ü l

h á z t e l e k n e k
a lk a lm a s , a v ö rö sö  kör is k o la  k özeléb en

jutányos áron eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Egy nagyobb
Bzlcti helyiség

a Budics-utcában máius 1-től kiadó.

Egy elegáns

tokozott á ri laltfs
kiadó. Gim a kiadóba.

á w r  Föposta közelében
3  k is e b b -n a g y o b b  

ú r i  l a k á s  k i a d ó .
Gim a kiadóhivatalban.

Keresek a főtér közelében

2 - 3  szobás úri W s t
Gim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcai szoba
a főtéren kiadó. Gim a kiadóhivalban.

Tiszt u ra lna*
alkalmas az uj honvédlaktanya köze
lében, egy igen szép la y s  istálóVal
Kiadó. —  —  Gim a kiadóhivatalban. 

Deák-utcában

egy emeleti l a y s  Kiadó
május 1-től. — Cim a kiadóban.

B ú t o r o z o t t  s z o b a
főtéren, városházzal szemben elő
szobával, villanyvilágítással, erkélylyel

kiadd
Felvilágosítás kapható Kunetz Kálmán 

üvegkereskedésében. 

Petőfi-utcában egy szép

emeletes úri lakds
május 1-től kiadó. Gim a kiadóban 

Keresek egy

2 szobás laljást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó.

KIADÓ LAKÁS!
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében 
egy különálló úri lakás, 
mely áll több szobából, 
mellékhelyiségekkel, is
tállóval és kerttel május

hó l-től kiadó. 

B é r b e  a d ó
í f is f"  a főtérhez közel fekvő

k o rc s m a  h e ly is é g
f. é. május l-tő l.

Bővebb felvilágosítást adnak Kunetz 
Testverek.

K orcsm ahclyiség
30 év óta fennáll, jó forgalmú helyen, 

a Zombori-uton

Bővebbet Brummer Gvulánál Zom
bori-uton.

Kiadd
a Bercsényi-utcában május l-től

egy nagyobb, szép Villanyos pince*
helyiség. -  Gim a kiadóhivatalban.




