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Az ítélet előtt.
A nemzet elé vitték mái* az 

ügyet. A hatalmas perbeszédek 
folynak. És ezek a perpeszédek 
nagyon tanulságosak. Lássuk az 
egyiket, lássuk a másikat is.

A szabadelvüpárt jelöltjei ko
moly érvekkel állnak a nemzet 
elé, Érvekkel, melyek komoly 
tanulmányozásnak az eredmé
nyei, oly tanulmányozásé, mely 
csak a magyar haza őszinte 
szeretetének az eredménye lehet.

Kimutatja az egyik lel, hogy 
M agyarországotgazdaggáhogyan 
lehet tenni, megmutatja az esz
közöket, melyekkel hazánk köz- 
gazdasági nagyságát egyedül 
építhetik föl, kimutatják, hogy 
ezen munka eredményeképen a 
magyar haza függetlensége méltó 
jutalomképen esik a nemzet 
ölébe. Tisza István, a kormány 
tagjai, a párt jelöltjei valameny- 
nyien komolysággal, szenvede
lem nélkül léptek a nemzet elé,

ezt a szent ereklyét a haza 
anyagi boldogitásán kívül másra 
nem használjuk, s ha csak gon
dolatunkban is megsértenénk 
alkotmányunk védbástyáit, akkor 
váljon a bizalom sújtó villámmá.z

Es most nézzük az ellenzék 
működését, nézzük az ellenzék 
harczmodorát, Akadt-e csak 
egyetlenegy is. aki ezen komoly
sággal szemben komoly érveket 
használt ? Nem. Egyetlen fegy
verük a lelkek terrorizálása. Rá
galmakat szórva az ellenfélre 
állnak a nemzet elé. Haza- 
áruló, gazember, tisztességte
len szavak a bombáik 
a becsületes érvekkel szemben.

z

Es mindez csupán csak azért, 
mert azt hiszik, hogy a magyar

Választási mozgalmak. A verbászi szabadelvüpárt ma tar
totta kerületi nagygyűléséi, amelyen 

Választási n a p ta r . kerületi pártelnökké dr. Récaey Ede
Seabadka január 2(5; Újvidék ja- QgyV(sjei választották meg.

nuar ti; Unja január 30; varmegye ... ... ........ , , , . .január 97 i Képviselőjelöltül egyhangúlag baro
* | Vojnits István volt országgyűlési

i képviselőt kiáltották ki.
*

* *
Szabadkán már nagyban folynak 

a választási mozgalmak. Törley Jó
zsef hívei a következő kiáltványt 
teszik közzé falragaszokban:

Polgártársak! Szabadka város II. 
kerületének független választó pol 
gársága 1905. január hó lö-én 
(vasárnap) d. e. 0 órakor, a Pest 
szálloda nagytermében gyűlést tart. 
A gyűlésen mond programmbeszé
det földink. Törley József, képviselő
jelölt. Polgárok, sorakozzatok, jöj
jetek el minél többen meghallgatni 
azt a férfiút, akinek neve, tettereje,

nép politikai érettsége még oly ■■ • - • - z, 1 ' . , ,, ® 3 alkotásai mar előre is egy egészalacsony tokon áll, hogy más
képen hatni reá nem lehet.
Mindazt az igazságot, amit az 
ellenfél a nemzet elé tár, ha
zugságnak nevezik, mert érvek
kel meg nem dönthetik. Es ilyen

porogrammot nyújtanak. Polgártár 
sak, lobogtassuk ezt a zászlót ma
gasan, melyet Törley József tart. 
mert e zászló hírnevet, elismerést

A titeli kerületben Müoszávlyesics 
Milán hétfőn, kedden és szerdán 
fogja megtartani programmbeszédét.

A szerb radikális kulpini jelölt, 
Hodsssa Milán Piroson 13-dikán, 
O-Futakon 14-én, Kulpinban 15-én, 
Szent Ivánon lö., Ujsoóvén 17., 
Ü-Kéren 17., Begecsen IS, Ujfutta- 
kon IS., Gsében január 19-dikén 
tartja meg programmbeszédét.

Zomborban most Baloghy Ernő 
dr. is fellép szabadelvű programmal. 
Amint hírlik Draltnlics Pálnak ez 
a fellépés nagyon megnehezíti a 
győzelmét. Mindkettő Tisza István 
gróf hive.

*
Ma érkezeit meg Szabadkára a

népi hangoztatva mást, minthogy könnyen ezen igazsággal csak 
mindezen nagy munka elvégez- azért bánnak el, mert azt hiszik, 
bélésének első feltételét akarják hogy a magyar nép gondolat- 
a nemzet ítélete által biztosi-, világa még nem elég tág, hogy 

az igazságokat befogadhassa, s 
inkább hisz a tagadásnak, mert 
efölött gondolkodni nem lehet.

tan i: a parlament munkaképes 
ségét, melyet a hatalomra vágyó 
ellenzék lehetetlenné akart tenni, 
mert csak így juthatott volna 
esetleg hatalomra.

Nem mond mást, nem terro
rizál, a kormányelnök a tiszt
viselőknek kiadja a rendeletet, 
hogy a rendelkezésükre álló 
hatalmi eszközöket korteseszkö
zül ne használják, nem veszte-

szerzel! az országnak, discöségel. belttgyminjszter körrendeleté, amely- 
pedig a szülő földnek. Legyünk ott 
mindannyian! A végrehajtó bizottság.

*

Bajai levelezőnk Írja:

ben a törvényhatósági tisztviselőket 
felhívja, hogy a választások izgalmai 
közepett a rend és közbiztonság 
fen tartásában részt vegyenek Figyel-

A napokkal ezelőtt még csak v a - ! meztet a körrendelet az 1899. évi 
lószinü hir. hogy Vojnits István báró XV. törvénycikkre, amely felsorolja
Baján föllép, befejezett ténynek te- ama tilalmakat, amelyek a köztiszt- 

Tehát az ellenzék a nem zet'in thető  immár. A választó polgár-. viselőknek a választási mozgalmakban
kicsinylésével hadakozik, inig a i 55̂  ,n’nden rétegében egyre bangó- való részvételét korlátozzák. E tilal- 

sabban nyilatkozik meg a lelkesedés 
a népszerű főur személye iránt, és 
eddig immár 500 bajai választó pol
gár aláírásával ellátott kér-lem vallja j között nincs megtiltva.
Vojnits Istvánt Baja város képviselő- 
jelöltjének.

szabadelvüpárt anemzelel nagyra 
becsülve kéri Ítéletét.

Az ellenzék a nép erkölcsi 
világából ki akarja ölni a szelíd
séget, mely a komoly érettség
előfeltétele; meg akarja akadá- 

get, nem gyaláz, nem viszi bele J jyOznj a nemzet értelmi fejlő- A szabadelvüpárt loO tagú
az egyéni becsület megíéleiuli- j elösvt. Meg akarja részegíteni végrehajtó bizottsága ma, csütörtö-
tését a harezba, nem tagadja az agyakat és a sziveket és
meg önmagát, nem egyetlen mjndezt csak azért, hogy az 
tettét sem, hogy igy szepitgesse , igazsággal ellenkezőleg magára 
magát, hogy igy tálán ámítsa a nazvc kedvező ítéletet erőszakol 
nemzetet. Szóval úgy áll a hasson ki.
nemzet elölt, hogy győzelem állunk ma a nemzet Íté
le té re  önérzetesen állhasson lögzéke glött ég várjuk a nem_ 

zet itéletét.Kélelkedhetünk-e hogy

mák lelkiismeretes betartása mellett 
őrködnie kell, bár a választásban 
való részvétel a megengedett korlátok

minden törvényhozási faktor ele
s elmondhassa: jó munkát vi - magyar nemzet politikai érett-
geztem, most már jogom ya’1’I s^g6ben a szabadelvüpárt igaz- 
hogy kíméletlenül járhassak e l j ^  ine„elt fóg (lönteni? Xetn 
mindazokkal szemben, akik a
magyar haza boldogságának ki- j 
építését megakarják akadályozni. 
De azért a nemzet bizalmát,

kételkedhetünk.
M. N.

A magyar társadalomnak ezen 
kiváló és a nemzeti politika szem
pontjából is oly becses elemét az 
alkotmányos életből nem akarja ki

kön délután 5 órakor pártértekez- zárni, mert a választásoknál a sza- 
letet tart, melyen egyhangú határo had akarat nyilvánítása minden tiszt- 
zaltá fog válni a hajai közönség
amaz óhajtása, — hogy 500 ba
jai polgár nevében küldöttség ajánlja 
föl báró Vojnits Istvánnak a man
dátumot.

A bajai ellenzék soraiban báró 
Vojnits István jelölése nagy konster- 
nációL kelt, mert a Baján pártkü- 
különbség nélkül közbecsülésben állóI •

! volt főispán gyözehm- Bajk Aladár
i
függetlenségi jelölttel szemben bizo 
nyosra vehető.

viselőnek oly elementáris köteles
sége, melynek minden körülmények 
között meg kell felelni. Minden fe
nyegetés és erőszak ellenében azon
ban, amit minden törvényes esz
közzel meg kell akadályozni, a meg
torló lépéseket fogja alkalmazni.

** *
Szatmárról táviratozzák: llieronvi 

Károly kereskedelmi miniszter ina 
délelőtt tartotta meg programmbe
szédét a tiniár-igaztársulali vigadó 
nagytermében. A szabadelvű párt

Igen linóin minőségű ggyptomi hüvelyek 
(Jleopatre IOp drb — kor. 24 till.

„ 1000
„ para t i  8 1000

51
5,

2
2

n
n 80

o o o o o O O O kaphatók :

ERD ÉLY I D. ÉS T  r s a
m ki*. különlegességi és dohányuagyúrudában 
Kossut h-n. SZABADKÁN Kossuth-u.
o N agyobb v é te lné l kedvezm ény , o

Diva
1)

n n

100 drb — kor. 30 till.
1000 „ 2 40 „
1000 „ 2 11 80 „

100 „ 3 11 32 „
1000 „ ——

11 11



2. NAPLÓ. 1905. január 13.

ülését pontban 11 órakor nyitotta 
meg Keresztszegy Lajos dr. ügyvéd 
pártelnök, a ki üdvözölve a megje
lenteket, előadta a közgyűlés célját 
és ezután Antal Dániel vezetése alatt 
Frieder Adolf, Csolnoky Imre köz
jegyző, Vajay Károly és Regőcy 
Sándor tanár mentek a miniszterért, 
aki a Pannónia szállóban volt 
szállva.

A díszes közönség soraiban ott 
voltak Károlyi György gróf, Kristóííy 
József főispán, Pap Géza polgármes
ter, Tankóczy Gyula főkapitány, Bern
jén Sándor póstamester, Boros Dezső 
Salamon János, Péchy állomásfőnök, 
Hámon pápai prelátus, Fech- 
tel János dr., Ratkovszky Pál 
főgimnáziumi igazgató, Fodor tanár, 
Liteczky András dr., Biró Elemér, 
Róth András törvényszéki elnök, Pap 
András biró, Papolczy Gyula stb. A 
karzaton nagyszámú hölgy közönség 
foglalt helyet,

Lapunk t. barátait és olva’ óit 
kérjük, szíveskedjenek bennünket a 
vidéki választási mozgalmakról tu 
dósítani. Különösen kérjük lapunk 
elvbarátai*, hogy pártjuk minden 
akcziójáról informáljanak bennünket.

József főherceg betegsége.
B udapest, január 12. Fiúméból 

jelentik: József főherczeg egészségi 
állapotáról ma reggel 9 óraksr a 
következő orvosi jelentést adták ki. 
A főherczeg az éjjelt nyugtalanul 
töltötte. Az erőállapot kevésbé ki
elégítő, szívműködése meglehetősen 
jó és a táplálkozás elegendő. Hő
mérséklete rendes. Dr. Kiszelják.

Egy másik orvosi jelentés a kö
vetkező:

József főherczeg ur ő cs. és kir. 
Fensége az éjszakán meglehetősen 
jól aludt és állapotában csekély ja 
vulás állott be.

Fiume, 1905. évi január hó 12-én
reggel 9 órakor.

J)r. Kiseljak s. k.,
főherczegi udvari orvos.

Fiúméból sürgönyzik még: Kisel- 
jak dr. háziorvos ma reggel alkal
mazta az első ether-injekciót. A 
k a ta sz tró fa  im m á r e lk e rü lh e te t
len. A nagy m ag y a r fő h erceg  m ár 
nem  ism er m eg s e n k it  k ö rn y e 
zetéből.

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

Budapest, 1905. jan. 12.

Csuda történt Magyarországon. 
Jelölt-hiányban szenved az ellenzék. 
Egész sereg olyan kerület van, ahová 
a szövetkezett ellenzék nem kap 
jelöltet. Pedig a párthatározat úgy 
szól, hogy éppen a legexponáltabb 
kormánypárti kerületeket ostromol
ják meg. Csakhogy ehhez talaj is 
kell, ez pedig hiányzik. Hol marad 
tehát az a nagy garral hirdetett 
küzdelem? Hogy Kossuth Ferencet 
Cegléden,Thaly Kálmánt Debrecenben 
megválasztják, azt tudta mindenki. Az 
sem uj dolog, hogy Madarász Józsefet

a sárkeres zturiak ismét beküldik, 
valamint, hogy van egy sereg olyan 
kerület, a mely azért választ ellen
zéket, mert ősidőktől ezt cselekszi 
és hagyományaitól eltérni nem akar. 
De a kerületek zöme Tisza István 
gróf politikáját követi, elannyira, 
hogy az ellenzék még jelölttel sem 
próbálkozik. És amint felhangzik a 
panasz: „Nehéz a választás télviz 
idején." És mi ismét a Szapáry-féle 
választásokra utalunk. Akkor is télviz 
ideje volt és mégis meggyarapodva 
jött be az ellenzék. Ez nem ok, hogy 
eszme győz/.ön, ha van talaja. De 
ha nincs talaj, akkor a mag a leg
kedvezőbb időjárás mellett sem 
kel ki.

*♦ ♦
A nemzetiségek aktivitása és kü

lönösen a románok programmja fog 
lalkoztatta az összes politikai pártokat. 
És az ellenzéki sajtó szerint, ebben 
az aktivitásban is a kormány a bűnös. 
Pedig megfordítva helyesebben áll a 
tétel. A románokat a kisebbségnek 
parlamenti harca buzdította arra, 
hogy az aktivitást kimondják. A 
kisebbség egymásután három kor
mányt buktatott meg a magyar par
lamentben. Húsz ember a régi ház
szabályok alapján minden munkás
ságot megakaszthat a magyar kép
viselőházban. Elég buzdítás arra, 
hogy a nemzetiségek is fölvegyék a 
küzdelmet a politikai arénában, a 
hol, a mikor belépnek teljes fegy
verzet várja őket. Nem szemrehá
nyásra való ok az oláhoknak és a 
többi nemzetiségnek aktivitása hanem
igenis ok a házszabályrevizió mellett. 

** *
Andrássy Gyula gróf vasárnap 

mondja el programmbeszédét a Bel
városban. A korteskedés azonban 
nagyban folyik és az Andrássy-párt 
a mágnás-asszonyokat küldötte küz
delembe. De hasztalan. A belvárosi 
Tisza-párt immár teljesen szervezve 
várja a küzdelmet és bízik is a si
kerben. Polonyiék egyébként már 
régebben készitelték elő a talajt, egész 
sereg olyan ellenzéki választót vettek 
fel a lajstromba, a kik sohasem lak
tak a Belvárosban. A dolgot azonban 
az akkor még Podmanicky-párl ideje
korán észrevette és fölebbezésére 
százhuszonhárom nyolcadik és hete
dik kerületi választót reklamált ki a 
belvárosi listából.

A kúria ezen az igazságos alapon 
azután mind a 123 embert törölte 
a listából. Aki igazán annyira bízik 
a többségben, ilyen fegyverekhez nem 
nyúl.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B Á C S M E G Y E I

Harmadik éve szolgálja már a 
Bácsmegyei Napló a nyilvánosságot. 
Hűségesen, tántorithatatlanul. minden 
egyéni érdek befolyásától menten 
iparkodott előmozdítani az egységes 
magyar társadalom és a magyar 
kultúra szent érdekeit. Ebben a te- 

! kintetben megalkuvást eddig sem 
ismert és ezután még kevésbbé fog 
ismerni.

Célunk emellett,hogy Rács-Bodrogit

vármegye és Szabadka város ügyei
nek intézésében, a társadalmi életben 
és a közművelődés egész területén 
éizonyos nemesebb szempontok ér
vényesüljenek és hogy mindaz, amit 
az egészséges haladás megkövetel, 
rendelkezésére álljon a közönségnek.

Minden rovatunkat gondosság, tar
talmasság és választékosság jellemzi 
főleg pedig tárgyilagosság, mely a 
közélet kötelező erkölcstanát tartja 
szem előtt.

Mindennap érdekes, friss és magas 
színvonalon álló újságot adunk a 
közönség kezébe. Az a szokatlan 
támogatás, amelyben a Bácsmegyei 
Naplónak része van, a közönség 
folytonos szeretete hatványozza a 
lelkesedést és az önérzetességet, mely- 
lyel e lap minden sorát Írjuk.

Ezt a buzdító támogatást, bizal
mat és szeretetet kérjük továbbra 
is a megye és város nagy magyar 
közönségétől. Tudásunk, becsvágyunk 
és lelkesedésünk ezután is ezé a 
közönségé marad.

A szerkesztőség.
A Bácsmegyei Naplóra január el

sejétől fogva uj előfizetést nyitunk
Előfizetési á r a  p o n to san  házhoz 

hordva.
Egy évre ... ...........  12 kor.
Félévre ... . . .  .................... 6 „
Negyedévre .... ... ... ... 3 „

A kiadóhivatal.

H ÍR E K
TÁJÉKO ZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzeuin. Nyitva 
szerdán és szombatén délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9-től 12-ig.

Január 15. Az ipartestületi dalárda hang
versenye és táncmulatsága a Pest-szálloda 
nagytermében.

Jan u á r 15. A szabadkai cipészek és 
csizmadiák szakcsoportjának táncestélye a 
Szarvas vendéglőben.

J a n u á r  22. A katliolikus kor bálja a 
Pest szálloda összes termeiben.

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

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

F eb ruár 12. A szabadkai famunká ok 
szakegyletének táncmulatsága & Szarvas 
vendéglőben.

— A k ó rh áz i b iz o ttsá g  ülése 
A kórházügyi bizottság ma délután 
dr. Biró Károly polgármester elnök
lete alatt ülést tartott. A bizottság 
elhatár zta, hogy a kórháznál három 
uj ápolónői állást szervez, amelynek 
betöltésére az utólagos jóváhagyás 
feltétele mellett utasította az igaz
gató főorvost. Egy pénztárszoba és 
több orvosi lakószoba, valamint a 
többi építkezési hiány pótlásál a a 
mérnöki hivatal által költségvetést 
és tervezetet késziLtelnek. A szük
séges fehérnemű beszerzésére az 
igazgató főorvos árlejtést fog kitűzni. 
A szükséges áruk beszerzését és a 
munkálatok teljesítését illetőleg a 
bizottság utasította a gondnoki hi
vatalt, hogy ezzel a városnak lekö
tött vállalkozók bízassanak meg. A 
kórháznál alkalmazandó élelmezési 
tiszti állás szervezésére nézve meg
keresik a tanácsot a szükséges lé
pések megtétele végett. A legközelebbi 
ülésben az 1905. évi költségvetést 
fogják tárgyalni, amelyet a belügy
miniszter részben hagyott jóvá.

í — F őszo lgab író i h e ly e tte s í té 
sek. Az állásáról lemondott Matko

vits Béla helyébe Németh Béla apa
tini szolgabirót, Buday Pál helyébe 
pedig Horváth Dezső zsablyai szol
gabirót rendelte ki Latinovits főispán. 
Az apatini hivatal átadása Vojnits 
István főjegyző közbenjöttével k d 
den, a zentai Mikosevits Kanut fő
ügyész közbenjöttével szerdán történt.

— A k a th o lik u s  k ö r elnöksége 
ez utón értesíti tagjait, hogy az ala
kuló közgyűlést előre nem látott okok 
miatt nem e hó 15-én, hanem ja n . 
22 én délután fél 4 órakor fogja 
megtartani. — Ugyanaznap este lesz 
a katholikus kör farsangi nagy bálja 
a Pest szálloda összes termeiben.

— E x lex . A zombori magy. kir. 
pénzügy igazgatóság körrendeletben 
tudatta a megye törvényhatóságait, 
hogy az összes adóhátralékok behaj
tását a további intézkedésig hagyja 
függőben.

— K erék p áro s k a to n ák . A sza
badkai honvédparancsnokság értesí
tette a városi katonaügyosztályt, hogy 
hívja fel jelentkezésre azokat, akik 
az ez évi fegyvergyakorlatra saját 
kerékpárjukat óhajtják használni. Je
lentkezhetni lehet a katonaügyosz
tályban.

— Tem etés. Nagy részvét mellett 
helyezték ma délután örök nyuga
lomra Haraszti Gyulát, a központi 
elemi iskola és az iparos rajziskola 
tegnap elhunyt lanitóját. A helybeli 
tantestület teljes számban adta meg 
a végtisztességet a korán elköltözött 
kartársnak.

— Szabadkai b e tö rő  vendég  
szereplése. Ritscher Jakab bajmoki 
lakos lakásába hétfőn este 7 órakor 
behatoltak, feltörték a szekrényt és 
onnan egy drb, 100 koronást, továbbá 
ágy és ruhaneműt elemeitek. A már 
több ízben ügyesnek bizonyult baj
moki csendőrség megindította a nyo
mozást, mely sikerre vezetett. A 
nyomozásba ugyanis belevonták a 
rendőrséget. — A vasúton őrt álló 
Kecsenovics András nevű rendőr a 
vasúttal szemben lévő Blum-féle ven
déglőben az iddogálók között egy 
gyanús külsejű alakot vett észre, 
kit vállalóra akart fogni, de miután 
teljesen elázott állapotban volt 
bekísérte a rendőrségre, ott aztán 
kialudta a mámorát és reggelre 
mindent bevallott a csendőrök
nek. — Bevallotta, hogy Hancsik 
Jánosnak hívják és szabadkai lakos, 
foglalkozására nézve .betörő, már 
körülbelül 8 évet ült fegyházban 
lopás és egyéb bürt tettekért. Arra a 
kérdésre, hogy mi vitte betörésre, 
azt felelte, hogy nyomorgóit, nem 
volt keresete már jó ideje és ezért 
volt kénytelen lopni. Most a rendőr
ség őrzi, mig a szabadkai törvény
szék nem intézkedik, hogy a fog
házba átkisérjék.

— A D una h u llám aib an . Bez- 
dánból írják: Láng Ferencz kis kő
szegi szabólegény, még négy más 
fiatal társával mulatott, kik közül 
kettő bpesti lakatos és a bezdáni 
gépjavító gyárban volt elfoglalva. Éj
jel a könyelmü gondolatuk támadt, 
hogy egy kis csonokba ülve a zajló 
Dunán i rős szélben a bezdáni ol
dalra jönnek tovább mutatni. A szél 
és jégtáblák a csónakot felborítot
ták. Láng Ferencz és két pesti társa 
a Duna hullamaiban lelték halálukat
A másik kettő megmenekült azáltal, 
hogy egyiknek sikerült a csónak Ián- 

! czát elcsípni, a másiknak egy jég
táblára jutni, ahonnan kiszabadultak, 
hang holttestét kifogták, a két pesti 
tovább úszott

l
— É jje l a Lengyel u tcáb an  A

Lengyel utcai közbiztonságra jellemző 
a f. hó 10-én éjjel történt esel, amely
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nek színhelye egyik éjjeli mulatóhely 
volt. Két foglalkozásnélküli egyén, 
névszerint Merkovics István és .láger 
Bálint, a mulatóhely folyosójáról el
loptak egy 20 korona értékű zsámoly 
széket és aztán zsákmányukkal be
tértek egy II. köri korcsmahelyiségbe 
és ott egy fityók pálinkáért kínálták 
az egészen uj bútordarabot. Zélics 
Pálnak a korcsmárosnak azonnal gya
núja támadt vendégeit illetőleg és 
feljelentette őket a rendőrségnél. A 
büntető eljárás folyamatban van.

— Az e lk e se re d e tt családapa. 
Jurkovicsné Budincsevics Cili III. 
köri lóalkusz neje hoszabb idő óta 
viszálykodásban élt férjével s a tart
hatatlan állapotnak azzal vetett véget 
hogy egy hét előtt elhagyta az urát. 
Az asszony kérésére a napokban a 
családapa két gyermekét elküldte 
anyjukhoz és értésére adta azt is, 
hogy nála lévő holmiját is elveheti. 
Jurkovicsné ma el is ment férje 
lakásara, aki azonban bicskával fo 
gadta, amelylyel felesége beléptekor 
ennek hátába szúrt. A megtámadott 
asszonynak azonnal többen segítsé
gére siettek és kiszabadították a 
dühöngő férj kezeiből. A sérülés 
súlyos, de nem életveszélyes.

— A nyakönyv i h írek . Halottak: 
Siniskovics Tamásné Barta Etel 40 
év, Hátz Erzsébet 4 év, Makai István 
2 év, Sztantics Albert 2 év, Bétsch 
Katalin 20 év. Született 7 leány. 
Eljegyzés: Anus Mihály Varga Máriá
val, Kovács Ferenc Kókai Annával.

— A H o rg o n y -P a in -E x p e lk r
Reichter-féle Liniment. Caps, comp.) 
igazi, népszerű háziszerré lett, mely 
számos családban már több mint 
35 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 allest- 
nek Horgony-Pain Expellerrel való 
betlörzsölése mindig jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
nyel alkalmaztatott bedörzsölékép- 
pen az inílunenza ellen is és üve
gükben: ára 1 kor. 8'» fillér, I kor. 
40 fillér, és korona a legtöbb gyógy
szertárban kapható, de bevásárlás 
alkalmával tessék határozottan: Rich- 
ter-féle Horgony-Pain-Expellert vagy 
Richter- féle Horgony- Linimentet 
kérni, valamint a »Horgony* véd
jegyre és a Richter cégjegyzésre 
figyelni és csak eredeti üveget elfo
gadni.

— A D. K. E. so rs já ték a . A 
Széli Kálmán, Pallavicini Ede órgróf 
és Rákosi Jenő vezetése alatt álló 
Dunántúli Közművelődési Egyesület 
tudvalevőleg nagy sorsjátékot rendez 
60,000 korona nyereménynyel. A két 
főnyereményt már kiszemelte a Kam- 
merer Ernő miniszteri tanácsos ve
zetése alatt, álló bizottság és e 30,000 
korona, illetőleg 10,000 korona ér 
tékű díszes ékszerek egyelőre köz
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, s 
azokról a társulat Bpest, IV. Egye
tem u. 4. sz. alatt rendez kiállítást.

A nixdwrU gyermckgyil-
kosság-

Arról a borzalmas gyermekgyil
kosságról, mely Nixdorfban történt 
tegnapelőtt, a következőket jelentik 
Berlinből: Moderszky Artur nevű nix-

dorfi esztergályos a bűntett elköve
tője. Három gyermeke volt. Az egyik 
három, a másik másfél éves, a har
madik három hónapos. Az eszter
gályos most huszonnyolcz éves. Né 
hány esztendővel ezelőtt még jómódú 
és szorgalmas volt, de csakhamar 
pálinkaivásnak adta magát és azóta 
teljesen elzüllölt.

Ittasságában a feleségét bántal
mazta, minek folytán az asszony 
kénytelen volt férjének házát el
hagyni és rokonainál menedéket ke
resni. A mondott napon az eszter
gályos megjelent egy szomszédjánál, 
két csomagot adott át neki és kérte, 
hogy azokat adja át ismerőseinek- 
Közben — mintegy álomban — ezt 
mondta:

— A gyermekek már lógnak. Most 
már csak magamat kell felakaszta
nom.

Rövid időre rá eltávozott és laká
sába futott. Ismerőse egy rendőrrel 
utána futott. A rendőr kardjával be
zúzta az esztergályos lakását, mire 
a szerencsétlen ember, aki éppen 
az ablakkarfára akarta magát fel
akasztani, a padlóra esett. Fölugrott 
a földről és a rendőrt a behatolás
ban meg akarta akadályozni. De 
azért a rendőr mégis behatolt. Egy 
vaságyon egymás mellett függött 
zsinegen a három megfojtott gyer
mek. A két legfiatalabb már halott 
volt, mig a hároméves gyermek még 
gyengén pihegett és kórházba szállí
tották, de útközben meghalt. A gyil
kost letartóztatták.

M U LA TSÁ G O K .
A K ulal S portegy le t 109 >. évi

január hó 21-én az „Elefant“-szál- 
loda összes termeiben zártkörű táncz- 
estélyt rendez. Belépő-dij: személy
jegy 2 korona; családjegy 5 korona. 
Felülíizetések köszönettel fogadtat
nak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kez
dete este 8 és fél órakor. A rendező 
bizottság tagjai: Dr. Kniesel Frigyes 
elnök. Dr. Deák Béla alelnök. Dr. 
Hollander Dávid titkár. Lederer De
zső gazda. Koller László jegyző. 
Fürst Adolf pénztárnok Barna Má
tyás, Deák Károly, Fuhrmann Lajos, 
Fejes Antal, Futó Mihály, Gussztnann 
Izsó, Hokstok György, ,Harr János, 
Juhász István. Kanyó Ödön, Majszky 
Sándor, Nagy János, Radich Aladár, 
Dr. Rapp András, Schick Ernő. Dr. 
Schober Béla, Tyurity Dávid, Vár- 
Lerézti Jenő, Zányi Béla, Zavisits 
Milán, Zeiss Károly.

A háború.
A háborúra vonatkozólag ma a 

következő táviratok érkeztek a fő
városba :

Szuez, január 12.
Az Gleg, Missouri, Bion és Dnjeper

orosz cirkálókat holnap reggel 3 
órára várják. Három torpedóvadász 
Izmailjában horgonyoz és holnap 
reggel érkezik ide. Az orosz hatósá
gok kívánságára minden baleset 
elkerülése végett ugyanazt az intéz
kedést tették, mint Fölkersan tenger
nagy hajóhadának átvonulásakor.

London, január 12.
A Standard jelenti Tokióból I l-éről:

Az orosz foglyok lassanként érkez- 
nek Nagaszakiba. Azokat a tábor- 

' nokokat és tengernagyokat, akik 
nem adták becsületszavukat, Nago- 
riába szállították. A legénység jó 
színben van.

P é te rv á r, jan. 12.
Az önkéntes hajóhad Kostroma 

nevű gőzösét ispotályhajóvá alakítják 
át és ez hir szerint a harmadik ha
jóhadat fogja követni. A hajó hadi
lobogót és vöröskeresztes zászlót 

; fog kitűzni, amiről a japáu hajóhadat 
|a  tokiói francia követ értesítette.

I

tü ze li nagy 
— szálloda

p ^ r w ( g n y i l t ! “1 B q  
ft Nemzeti nagy szálloda
tulajdonosa a szállodát a legkénye
sebb és a legmodernebb igényeknek 
megfelelően egészen újonnan ren
dezte be. fzlés, kényelem szeretettel 

párosult a berendezésnél.
A szállodának a legkitűnőbb kony

hája és kávéháza van.
Szabadkának és vidékének közön

sége, az utasok minden kívánsága a 
legpontosabb kielégítést nyer.

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

tisztelettel
H a lh r o k r  A d o lf ,

a Nemzeti nagy szálloda tulajdonosa

T Á V IR A T O K
A ném et k eresk ed elm i 

szerződ ések .
B udapest, jan. 12. Gróf Golu- 

chowski külügyminiszter, — báró 
Gauthcs osztrák miniszterelnök és 
az osztrák közgazdasági szakminisz
terek ma este ideérkeztek. Hir sze
rint holnap a miniszterelnökségen 
közös miniszteri értekezlet lesz a né
met szerződési tárgyalások ügyében, 
amelyre Hieronymi kereskedelmi mi
niszter is hazaérkezik Szalmárról.

.V éron tás n ju ss miatt.
Kaposvár, jan. 15. Táncos Antal 

meg Sass Lőrinc egyházaskeszöi la
kosok anyai ágon rokonságban van• •
nak. Oreganyjuk halálával valame
lyes juss maradt rájuk, ami örök 
veszekedést plántált a rokonok közé. 
Az ellenségeskedés tegnap vérontássá 
fajult. Az egyházaskeszöi korcsmá
ban összetalálkozott a két rokon, 
hamarosan a vagyonok miatt föléb
redt az indulat, kést rántottak és 
úgy rohantak egymásra. Sass volt a 
fürgébb, késével a szó szoros értel
mében lehasogatta Táncos arcáról a 
husi. Táncos arca örök életére el 
torzult.

SZÍNHÁZ.
H eti m űsor.

Szombaton: Fecskefészek, eredeti 
operette (újdonság).

Vasárnap délután: Arany kakas, 
vígjáték, este: Fecskefészek.

Hétfőn: A lőcsei fehér asszony, 
eredeti színmű (újdonság).

ol lehet legolcsbban

Vásárolni
k ész  férfi ö ltö n y t, 
g y e r m e k  r u h á t, 

n ői k a b á to t
és p a le to t

1 földes Samu
Szabadka, Főtér Vermes-patota.

Férfi öltöny... 17 kor. feljebb
Ulster ...   22 „ „
Felöltő............   17 „— „
Gyermek öltöny ... 5 „ „
Gyermek felöltő.... 9 „ „

Külön osztály női - - =  
-------------  konfekciókban.
Női Jaquetok 11 kor. feljebb
Női Paletok 17 „ „
Fiú és leánygallérok 5 „

k
világhírű, már bevezetett pa
tent-cikket óhajtunk kizárólag 
fix számlára, csakis elsőrangú 
tekintélyes cégeknek Magyaror
szág nagyobb vidéki városaiban, 
városonkint azonban csak egyet
len cégnek átadni. Névaláírásos 
ajánlatok a szakma és budapesti 

referentiák megjelölésével

L E O P O L D  G 1 U LA
hirdetési irodájához

BUDAPESTRE VII. EfZSébet-kOfU’ 54.
MONOPOL jeligével intézendők.

Néhai p iro j Józsi
ontHitthegtdlijt
W  eladd. - W

HIRDETÉSEK
feWftetneK XladeR és hamburgernál
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— Minden jel erre mutat. On volt 
az, akivel Rochford John utoljára 
érintkezett. Különben pedig mondjon 
el mindent, amit róla tud.

— Csak annyit tudok, hogy Roch
ford Johnnal együtt délután 1 órakor 
érkeztünk meg Londonba. A Charing- 
Gross állomáson két unokaöcscse 
Adolf és Harold várták. Mgelehető- 
sen sokáig csevegtünk együtt az 
állomás éttermében. Öt óra felé 
szegény barátom John a st. James 
parkba vezető ut felől kérdezőskö 
dött öcscseitől, mert még az este 
meg akarta őket látogatni, de előbb 
egy két üzleti dolgát kellett elvé
geznie. A testvérek alapos útbaiga
zítást adtak neki, amiután elválva 
kocsira ült és elhajtatott.

— Vitt magával málhát?
— Nem. Málháit egy szállító cég

nek adta át. Csak egy kis útitáskát 
vitt a kezében, amelyben valószínű
leg értékpapírjait őrizte.

— Mit csinált ön ezután.
— Kocsiba ültem és kereskedő

házamhoz vitettem magamat.
— Mindez nem hangzik valami 

valószínűen. Mindaddig mig a bíró
ságnak nem ad részletes felvilágosí
tási. arról, hogy mit cselekedett azon 
este, fogva marad.

Bocsásson meg uram, felelt 
Henry, ön már annyi kérdést inté
zett hozzám, hogy méltányosnak 
telszhetik csak. ha most már én is 
néhány kérdéssel forduljak önhöz.

— Beszéljen.
Megtartották-e a hullaszemlél? 

— Nagyon természetesen.
— Sikerült pontosan megállapí

tani az időpontot, amelyben a meg- i 
boldogult a lelkét kilehelte?

— Minden bizonynyal. Az orvo

sok szakvéleménye szerint Rochford 
Johnt féltizenkettő felé fojtották meg 
és kisvártatva a kútba is dobták.

Jólvan. Legyen most oly kegyes, 
hivassa maga elé néhány percre há 
zam főnökét Bennett Guy urat és 
egyik alkalmazottját Richardson urat.

— Miféle felvilágosítást adhatnak 
ezek az urak ?

— Azt majd meglássuk. Teljesítse 
csak kérelmemet, a többi magától 
fog következni.

A kérelem jogos volt és Grevy 
haladéktalanul teljesítette is. Henryt 
visszakisértette zárkájába, s azután 
Bennett és Richardson uraknak irt, 
k ’rve őket, hogy Norman Henry 
ügyében haladéktalanul jelenjenek 
meg hivatalos helyiségében.

A két ur csakhamar meg is je 
lent, mire Norman Henryt is a vizs
gálóbíró elé vezették.

— Ez a fiatal ember, szólt Grevy 
a ház főnökéhez, önnel óhajtja ár
tatlanságát bebizonyítani. Aznap este 
minő tájt volt önnél az irodában ? 

Hat órak »r, a posta elküldése
előtt.

— Meddig maradt ott?
— Hét óráig.
— Hova ment ezután ?
Erre a kérdésre már Richardson 

felelt a következőkben:
— Norman Henri úrral megálla

podásunk szerint együtt étkeztünk s 
azután kilenc 6ri felé a vasúti állo
másra hajtattunk, itt vártuk meg a 
richmondi gyorsvonat indulását. Más 
nap elintéztem az ügyeket, amelyek 
ott házam részéről elintézésre vár
tak, miközben Norman Henry bará 
tait látogatta meg. Ezután együtt 
jöttünk vissza Londonba.

— Tanuskodhatik ön Richardson 
ur vallomása mellett? kérdé most 
Grevy a főnököt.

— Az igazságnak mindenben meg
felelnek, válaszolt a kérdezett és én 
meg csak azzal egészíthetem ki, j 
hogy én Norman Henry urat min-

A,

delikor legbecsületesebb embernek 
ismertem.

— Átkozott történet, mormogta 
Grevy maga elé haragosan, s azután 
hangosan szólalt meg:

— líraim, önök most már távoz
hatnak.

— Szabadon bocsátja most Nor
man urat ?

— Ha ez az ur nem is bűnös a 
gyilkosságban, de erőszakot követett 
el a hivatalos hatalom ellen és ezért 
még fogva tartom

Folyt, köv.

Felelős szerkesztő:
1) U tí 0 V I C II i M K E. 

L& ptulajdonosok : A Z A I  A P  I T 0 K 
Szerkesztőségi es kiadóhivatali

telefon sz á m : 62.

K IS H IRD ETÉSEK .
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből C  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Mi Ilii A lib i vásároljon az Antikvá 
111IIIU tlIM  rium ban: Képes köny 

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az A n tikvá r iu m b a  Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gyúrna 
sium átallenében. K ölcsönkönyvtár havi 
30 kr. díj. Hangjegyek, köny vek használtak
étetnek és eladatnak.

Egyetemi hallgató
esetleg középiskolai tanulóknak órákat * 
ad. Czim a kiavóhivatalban.

Lakás változás. S J s S
lésznö, lakását VI. kör. Petőfi-utca idb. Illés 
Antal ur házába (csirke piac, helyezte át

Gazdaasszony! S j x i S f e
inekek mellé állást keres egy jobb család
ból való asszony Feltételei szerények, in
kább jó  bánásm ődott kíván.
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Bővebbet a kiadóban.

l’Áv könyvvitelben és levelezésben 
já rta s  fiatal ember állást vál

toztatni óhajt Cim a kiadóban.

9'
R o l io n c y  E l e m é r  tulajdo
nát képező verusics-pusztai 55 

és 55 '/2 láncnyi területű

IfcáT ingatlanok
1505. évi október hó 15-étöl 
három gazdasági évre folyó hó 
22 napján <1. e. 9 órakor  
tartandó fír  v e r e s e n  ügyvédi 
irodámban I. kör, Tompa-utca 
261. szám a. haszonbérbe ki

adatnak.
Részletes feltételek irodámban 

megtudhatók.

Meidinger
kályhák

a legszebb kivitelben, jutányos áron 
kaphatók egész uj, használatlan ár- 
lapotban, építkezéstől felmaradottalk

N a g y  F e r e n c
építőmesternél S za b a d k á n . VI. kör 

Halasi -ut 377. szám.

Újdonság a szivarka hüvely gyártás terén!
A ’ PROGRESS* egészségi szivarka h ü v ely  a legjobb a világon, mely a betegségek elharapódzását megakadályozza, mert készítése közben a kéz 
által érintetlen marad. — ’ PROGRESS* egészségi szivarka h ü v ely  önműködő módon a gép által teljesen elkészül, mert varrása, nyomása, va
lamint szopókával és n ic o t in  felszívó gyapottal való ellátása mind-mind önműködő gép által történik. — ’ PROGRESS* egészségi szivarka 
hüvely a legjobb papírból készül, mely nem alszik el, enyhén füstöl és nicotin mentes. A ’ PRO GRESS* szivarka hüvely 100 darab 

32 fillér, 1000 darab 2 kor. SO fill., parafával 100 drb 40 fill., 1000 drb 3 kor. 00 till.
BUST Kizárólag csak K réesi A. A f i n  dór könyvkereskedésében, Deák-u. 1. sz. kapható.

Egyesületi elnökök es ren
dezek figyelm ébe! A leg
szebb báli meghívók, tánc
rendek és falragaszok a 
'egjutanyosabb árban ké
szülnék lapunk könyvnyom

dájában.




