
III. évfolyam . 17. szám. SZABADKA, 1905. Szombat január 21. Ara 2  fill.

o r i T i K A . 1  n a p i i ,
MEGJELENIK NAPONKINT HEGGEL, KIVÉVE HÉTFŐN.

S zerkesztőség  és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája 

Batthyány-utcza 5. sz.

Előfizetési árak :
Egész évre 12 kor., fél évre 6 korona 

’negyed évre 3 kor.

Az ellenzék megkezdte mái 
az erőszakoskodást. A zászló 
megszentségtelenitése volt az 
első lépés, melyet Vojnich Sán
dor és 'Törley József ellen tet
tek. Az első lépés visszafelé 
sült el. Minden a magyar zász
lót hűségesen szerető szabadkai 
választópolgár elfordult Mukics 
Simontól és Varga Károlytól.

Erősödött Vojnicli Sándor és

a Vojnich Sándorra, aki mini ezen nézetét a külföld nagy Németh István, szocialista jelölt, 
. országgyűlési képviselő azon közgazdászai körében terjesz- vasárnap délelőtt 10 órakor a Hun- 

szabadelvüpártnak a tagja, mely í teni tudja, bogy a külföld leg- gária nagytermében mondja el prop-
ellensége a haza bitelét meg- nagyobb emberei közölt ennek rammbeszédét, 
ingató törvényenkivüli állapot-ja nézetének híveket tud és fog * * *
nak, amely munkálkodni akar a szerezni, amit pedig nem tud Bajmokon az egyesült ellenzék
haza üdvében, nem pedig be- megtenni Mukics Simon, akkor tegnap fogadta Fernbach Károly
szólni, hűhót csapni, rendet- belátjátok, hogy a haza üdve, és jelöltet. Bandérium várta, fehérruhás
lenséget teremti az országban Szabadba haladása és boldogulása leánykák hintettek útjába virágul,
és parlamentben egyaránt, amit megköveteli tőletek, hogy Tör/ez/ (Télen. Bizony furcsa virágok lahet- 
Varga Károly pártja akar és igy Józsefre szavazzatok. ‘ ‘ ................
akarnia kellene Varga Károly-j 
nak is.

Törley József pártja.
Következett ezután a Ia8ílH Járrnázóknak, ..v> (l .. 

mazás. Elveket kezdtek J 'ánv -. meggyanúsító
torgatni. De ez sem sikerül. 17Óknpk
Mert a magyar választópolgá
rokat ámítani nem lehet.. Sza
badka választópolgárai tudják, 
hogy mit várhatnak Vojnich 
Sándortól és Törley Józseftől.

lek.) A vasúton Antal kavics Miklós 
Választó polgárok, tegyétek kath. káplán üdvözölte. Azután a 

városház előtti téren elmondta prog- 
rammbeszédét, melyet németül Mayor 
dr., szerbül Jovánovics dr., zombori 
ügyvédek ismételtek. Végül Veréb
Gyula beszélt. Eernbach Bajmokról 
Pacsérra és Morovicára kocsikázott.

kezeiteket szivetekre, számolj a-- - -  — v -- — — - ■ --
Polgártársak, ne bigyjetek a tok le lelkiismeretetekkel, hogy 

szabad-e azok ellen szavazni, 
akik Szabadka üdvét biztosan 
elő tudják mozdítani. És ha 
lelkiismeretetekkel leszámoltatok,

ne a munkára 
ellen-

zéknek.
Es nézzétek a II. kerület két 

jelötjét. Törley József nem csat
lakozik egyik párthoz sem. Nyíl
tan bevallja, hogy ö előtte két
czél lebeg: a haza és Sza

már hatják mindazt, amit Mukics , patpía boldogitása. Nagy gáz
simon és Varga Káiolytol sem- | (jagSágát, még nagyobb befo- 
miképen sem vai hatnak. lyását a belföldi közgazda-

Vojnich Sándor elkövetett sági irányitó körökben arra 
eddig mindent a város érdeké- j fogja használni, hogy Szabadka 
ben. DZ// intézményeket lélesitett boldogságát teljes erejével, va- 
közbenjárása réven Szabadkán az gyoni és erkölcsi befolyásával 
állam, melyek a közterhek csők- előmozdítsa. És hogy ezt meg- 
kenésé'jelentik. Oly intézményekre erre bizonyítékul szol-
rannak kilá'ásaink ezután az c gálhat nektek az, hogy azon a. 
közbenjárása révén, amelyek az napon, mikor nálunk programul 
adózó polgárok vállárról a városi beszédét elmondta, a külföld és 
közterheknek ismét nagy részét Magyarország irány tadó köz-
Z. • I ___• X. . . .  1 » . •

akkor megvagyunk róla győződve Megválasztásában ő maga és párt
közös érzéssel kiáltjátok majd : hívei bíznak csak, meri a kernyai

Éljen V ojnicli S á n d o r !
Éljen T örley  Jó zsef!

kerület községeiben mindenütt Piuko- 
vich József pártja van többségben 

Ebben a kerületben lépett föl 
Csizmadia Sándor szocialista jelölt 
is. Ez Pacséron, Bajsán, Morovicán 
elmondta ugyan programmját, de 
mire Bajmokig ért meggondolta ma
gát és itt a jelöltségtől visszalépett.

* **
Katymárról Írja tudósítónk, hogy 

ott a választók nagy többsége Piu- 
kovich Elemér mellett foglalt állást.

* * *

Választási mozgalmak.
Választási naptár:

Szabadka január ’20.
Zom'or január 20.
Vármegye január 20.
Szeged január 20.
Baja január 30.
Zenta, jauuár 27.
Újvidék január 20.

* * ! A titeli kerületben Milostávlyevics
■ | -— íc j ---------- o ------j ------ ----  Az ellenzék a legnagyobb erőklö- i ^nián tegnap fejezte be körútját.

fogják levenni. Es ezt nem szó-1 gazdasági vezetői táviratilag üd -, dóst fejti ki. Hallottuk, hogy gyaláző Mindenütt a legnagyobb lelkesedés- 
szátyárkodással teszi, hanem Iá- vözölték. röpiratokaL szórnak szerte, de csak sel fogadták. Ellenjelöltje Musicz dr.
radhatatlan közbenjárásával. Mondjatok meg, mit tett ed titokban, amely röpiratokban gyaláz még a saját szülőfalujában is alig

Polgárok, legyetek komolyakidig Mukics Simon a varos ér- kodások foglaltatnak. Azt is beszélik, bírt néhány embert megnyerni, 
és vizsgáljátok lelkiismeretesen dekében ? Semmit. Beszélni be- hogy az ellenzék rézbandái, tambu- Baján Érti József egy kis habaró- 
ezt a kérdést: vájjon várhat- szélt ugyan az országgyűlésen,I rásbandát, meg a íiakkerosokat meg- jást csinált Bajk Aladár pártjában 
tátok-e mindezt Varga Károly- de bigyjétek meg polgárok, eb-; fogadta, hogy nagyobb zajt ülhessen
tói, aki többször képviselte Sza- böl városunk nem gyarapodott. s a íiakkerosokat el vonja Vojnich 
badkát az országgyűlésen, de De nem gyarapodott a haza Sándor és Törley József választóitól.

sem. De Vojnich és Toriéi József Invei

Úgy hírlik, hogy érdekében Vojnich 
István báró is le fog utazni Bajára. 
Á szabadelvüpárt hozzá látott a 
komoly munkához, hogy Baját visszaezalatt az idő alatt nem beszélt,

de nem is tett semmit sem Sőt ellenkezőleg, kára volt mosolyognak az erőlködések fölött, hódítsa.
Szabadka érdekében, mint aho-1 belőle a hazának. I örvényen mint ahogyan megborzadtak, m i'or * * *
gyan nem tehet ezután sem. 'kívüli állapotba segítette kér- as/ kellett hallaniok, hogy Makies Magyar-Kanizsáról írják, hogy

Hát szabad-e nektek, Sza- gélni az országot, megbolygatni Simon és Varya Kiíróig kortesei a \ Baday Pál oly nagy pártot tudott
badka fiai, haboznotok a sza- segítette a törvényes rendet magyar zászlót tiporják sárba. teremteni, hogy ez Lovászy Márton
vázasnál? Vájjon nem arra i Anélkül, hogy ezzel elértek volna Szinte kedvünk van biztatni az híveit teljesen konsternálta.
kell-e szavaznotok, aki Sza- j valamit, de igenis millió meg ellenzéket, hogy csak haladjon ezen * * *
badka közügyéért és Szabadka1 miliő polgárt döntöttek bajba. az uion, mert igy ők maguk ijesztik Tisza István gróf miniszterelnök 
nagyon sok polgáráért eddig Es ha meggondoljátok, hogy el maguktól híveiket. höz a jelölő gyűlésekről, valamint a
már annyit tett és még nagyon Törley József is hive az önálló Ma már megállapíthatjuk csalha- programmbeszédek megtartása alkal- 
sokat fog tenni? Igen, Vojnich vámterületnek, és hogy ö mint tatlanul, hogy Vojnicli és Törley inából a választók lelkeshangu bi- 
Sándorra kell szavaznotok. Arra befolyásos közgazdasági tényező József hívei mindinkább szaporodnak.; zalmi táviratokat intéznek; legutóbb

Igen linóm minőségű egyptomi hüvelyek 
C leo p a trc  100 drb — kor. 21 till.

1000 „ 2 „ -  „
„ paraf.iK 1000 „ 2 „ 80  „

o o o o o o o o kaphatók :

e r d é l y i d . É S  T rsa
m. ki*. különlegességi és dohánynagyárudábanf
Kossuth-u. S Z A B A D K A N  Kossuth-u,
o N a g y o b b  v é te ln é l k ed v ezm é n y , o

D íva 100 drb — kor. 30 üli.
1000 „ 2 ,, 40  „

„ parafás 1000 „ 2 „ s o  „
P rím a, Igen finom 100 „ 3 „ 32  „

1000 „ — n o
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a következő kerületek választó pol-1
gársága fejezte ki a miniszterelnök
személye és politikája iránt törhetlen
ragaszkodását: Bezdán (Leml József
pártelnök; Jámbor Béla jegyző.) —
Titel (Vracarics Gerő pártelnök). ! 

** *
Bécsből jelentik nekünk: i
Annak idején, Andrássy Gyula gróf 

kihallgatásra jelentkezett őfelségénél, 
de nem fogadták.

Most nyilvánvalóvá lett, hogy a 
kihallgatás ügyében gróf Andrássy 
Tivadawié Wallensechen járt Mária 
Valéria főhercegnőnél és azt kérte 
meg, eszközölne ki Andrássy Gyula i 
gróf számára kihallgatást. I

A nemes gróf erre azt az értesi-; 
Lést kapta, hogy irásbelileg kérje a 
kihallgatást a rendes utón, ami meg| 
is történt, de amire a kabinetiroda 
utján az a válasz jött, hogy:

Őfelsége a magyar politikai hely
zetről csakis felelős kormányainak

f

jelentését kívánja egyelőre meghall
gatni.

II

József főherceg állapota.
József Ágost főherceg és neje 

Auguszta főhercegasszony, akik a 
mull napokban érkeztek vissza Fiú
méból, ma ismét el akartak utazni | 
a beteg József főherceg látogatására.! 
Délelőtt azonban oly kedvező táv
irat érkezett a beteg állapotáról, 
hogy a főhercegi pár utazását né
hány nappal elhalasztotta, annál is 
inkább, mert gyermekeik influenzá
ban megbetegedtek.

József főherceg állapotáról ma a 
következő táviratok érkeztek a fő
városba :

F iu m e, jan. 20. (Heggel 8 óra).
A főherceg az éjszakát elég nyu

godtan töltötte.
Három óra hosszat csendesen aludt 

és ereje csekélylyel gyarapodott.
A királynak tegnap este kimerítő 

jelentést küldött a beteg főherceg 
állapotáról a főudvarmesteri hivatal.

József Ágost főherceget és felesé
gét vasárnapra ismét ide várják.

F iu m e, jan. 2D. (D e. 10 óra).
József főherceg állapotáról dr Ki- 

seljak ma délelőtt 9 órakor a kö
vetkező orvosi jelentési adta ki: 
„Éjjele jó, csendes állommal. Álla
pota tegnap este óta változatlan. “

* * *
Fiúméból József főherczeg beteg

sége alkalmából egy kedves történe
tet írnak nekünk:

Egy hét előtt már nagyon, de na
gyon aggasztó volt József főherczeg 
állapota. A Villa Guiseppében lábuj- 
hegyen jártak és egyik adta a másik

[szájára a hirt, hogy közeledik a ha
lálnak utolsó sóhajtása.

A szomorú nap délutánján a fen
ség magához tért. Szelíd tekintete 
rátapadt József Ágost arczára és igy 
szólt hozzá:

— Nagyon szerettem volna látni 
honvédelmet, tüzérséggel.

— Még látni fogod, édes atyám.
— Nem logom látni. De le, fiam, 

csatában is látni fogod. A székelyek 
kiváló tüzérek lesznek, meglásd. Gá
bor Áron is székely volt.

Behallatszotta templom harangénak 
kongása és a fenség suttogó hangon 
igy szólt:

— Meglásd, még ezekből a ha
rangokból is ágyukat öntenek, a ma 
gyár honvédek számára.

M erénylet a Máv. ellen.
— Saját tudósitónktól. —

Budapest, 1905. január 20.

Most, hogy Magyarországon a vá
lasztások miatt némi zavarok vannak, 
jobban mondva Magyarország el van 
foglalva ügyes-bajos dolgaival, most 
látni csak igazán s általában vala
hányszor nálunk ilyen állapotok van
nak, hogy úgynevezett horvát test
véreink mit sem változtak negyven- 
nyolc óta, hacsak nem abban, hogy 
jobban gyűlölnek mint valaha.

Napirenden vannak odaát a tünte
tések a magyar állameszme ellen s 
amint erre csak a legkisebb alkalom 
is nyílik, a jó horvátok nem mu
lasztják el azt soha. Aki valaha csak 
utazott Horvát-Szlavónián keresztül, 
tapasztalhatta, hogy sok helyütt a 
fanatikus nép megdobálja a magyar 
felirásu kocsikat s nem egyszer ko
moly veszedelembe is dönti az uta
sokat.

Most is egy ilyen merénylet tör
tént, melynek ezer szerencse, hogy 
az egész zágrábi pályaudvar áldo
zatául nem esett. Az elmúlt éjjel 
ismeretlen tettesek leöntöttékpetróleum
mal az állomáson vesztegelt teher- 
vonat egyik kocsiját és meygyujtották. 
A kocsi csakhamar vészes lobogás 
sál elégett. Közelben, pár lépés tá
volban volt csak a raktár, melyben 
százezreket érő holmik heverlek és 
legközelebb a tüzlioz néhány száz 
hordó petróleum. — Szerencsére az 
utolsó pillanatban sikerült az égő 
kocsit kitolatni a nyílt pályára, ahol 
teljesen hamuvá égett, csak vas
kerekei maradtak meg. A merény
lők nyilván azt hitték, hogy a kocsi
ban petróleum vau s meggyújtás 
esetén az egész pályaudvar fölrobban. 
A hordókat a munkások azonban 
már az este kiraktározták s igy 
csak az üres kocsi pusztult el. Az 
itteni magyarok körében nagy az 
elkeseredés az eset miatt. Az isme
retlen tetteseket a rendőrség nyo
mozza.

I

I

I

Katonai forradalom Orosz-
országban.

Budapest, jan. 20.
Pétervárról jelentik: Itt el akar

ják titkolni, de kétségtelenül bebizo 
1 nyúlt dolog, hogy az orosz cári 
j palotát érő kartács nem véletlenül 
j került oda.

Az egész első lovas gárdaüteg 
tisztekkel együtt vizsgálati interná
lásba került és megindult a vizsgá
lat az üteg ellen, a melynek egyik 

| ágyújából a cári palotát a lövés érte.
■ A parasztok és polgárság elkese- 
j redeftségét most már osztja az orosz 
katonaság is és az elégedetlenség és 
forradalomra való hajlandóság mind
jobban terjed a hadseregben. Ehhez 
hozzájárultak az orosz-japán háború 
kudarcai.

Oroszországban, ha hamarosan  
gyökeres változás nem történik, kiüt 
a nyílt forradalom, még pedig leg
elsőnek az, am eiyet egyáltalán nem 
vártak, a katonai forradalom.

Lázitó korcsináros.
maros egy lázitó iratot irt az itteni
szerbekhez intézve és abban azt írja,

i hogy vér fog folyni, ha azok a tö-
fekvések tovább folytatódnak a szerb
iskolák megszüntetésére.

Szerb t. i. görög keleti felekezetű
I iskola nincs is Szabadkán, hanem igen
is van községi iskola, a melyben
szerb nyelvű tanítók alkalmaztattak
eddig és a melynek bensőleg igen
is szerb jellege volt. A jelleget meg-
engedte eddig a szabadelvüpárt és
ime Szuvajcsics és elvtársai t. i.
a radikálisok a legrútabb hálátlan
sággal viszonozzák a testvéri jóin-
dulatot és az igaz barátságot. Piszkos

I dolog az a lázitás és igen sokszor
furcsa és veszélyes következmények-
kel jár.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

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

Január 21. A kereskedelmi egyesiile’ 
házi-estélye saját helyiségében.

J a n u á r  22. A katholikus kör hálja a 
P est szálloda összes termeiben.

Január 28. Az izralita nőegylet tánc mu 
latsága a Pest szálloda összes termeiben.

Február 2. Bunyevác nagy préló a Pest 
szálloda összes termeiben.

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

Február 5. A szabómunkások szabadkai 
szakegyesületének mulatsága a Pest szál
loda termeiben.

Február 12. A szabadkai famunká oá 
szak- gv’etének táncmulatsága a Szarva 
vendéglőben.

I
— E g y h á z m e g y e i h írek . Droz 

dik Imre horgosi káplánt Adára ad 
minisztrátornak nevezték ki. Lelrányi 
Ferencz Adáról Horgosra, Vermes 
Gyula Adáról Zentára a sz. Szív 
plébániára, Péchy Béla Horgosról 
Adára, Lépőid Antalt Zen Iáról Hor

gosra kápláni minőségben áthelyez
ték. —■ Kulcsán János és Uráli Ist
ván a zombori belvárosi, Skala Vil
mát pedig a zombori-nenadicsi szál
lási iskolákhoz tanítóknak kinevezte 
az érseki hatóság.

— A h o n v é d sé g  k ö r é b ő l. A Ren
deleti Közlöny legutóbbi száma hozza, 
hogy Nagy Péter őrnagy a szabad
kai G. honvédgyalogezred helybeli 
zászlóaljának parancsnoka különle
ges alkalmazásbeli törzstiszt gyanánt 
az ezredparancsnoksághoz osztatott 
be, az első zászlóalj parancsnokává 
pedig Polgár Rezső százados törzs
tisztjelölt neveztetett ki.

— U j tá b la i ta n á c s je g y z ö  Ficere 
Béla bácsalmási járásbirósági albirót 
az igazságügyminiszter a szegedi 
kir. Ítélőtáblához tanácsjegyzőül osz
totta be.

—  A sza b a d k a i 86, gy . ezred  
p aran csn ok a , Drachsl ezredes — 
mint értesülünk 2 hét óta beteges
kedik. A népszerű, köztiszteletben 
álló ezredparancsnok iránt a szabad
kai tisztikar körében élénk részvét 
nyilvánul.

— K in ev ezés . Az igazságügy- 
miniszter Révész Aurél zentai járás
birósági dijnokot ugyanazon járás 
bírósághoz írnokká nevezte ki.

—  N y ílt  k érd és . Mint a Hirsch- 
egylet tagja egy nyílt kérdést bátor
kodom intézni a Hirsch egylet mélyen 
tisztelt vezetőségéhez. Kérek felvilá
gosítást aziránt, vájjon a Hirsch egylet 
orvosa, ha egy beteg tagot megy láto- 
ga ni, jogosítva van-e a beteg tagtól 
kocsidijat követelni? Ha igen, úgy 
rendben van a dolog; de ha ,nem, 
akkor bátorkodom figyelmeztetni a 
tisztelt vezetőséget, hogy eziránt az 
orvos urnák utasítást adni szíves
kedjék. Egy Hirsch egyleti tag.

—  A dakozások a Katholikus Sz. 
Antal népkonyha javára: Gonen Vil 
mosné G zsák burgonya 10 liter bor, 
Krecsák Mária 1 liLer zsír, egy kosár 
burgonya, Krizsánné 10 liter zsir, 
özv. Tari Péterné 10 liter bor, Riger 
Mihály 20 kiló só, özv. Birkás Jó 
zsefné 2 szál gyertya, Vojnics Pur- 
csár 28 kiló liszt, Lendvai Ferencné 
20 kiló liszt, 4 liter zsir, Kovács 
Mária 1 liter zsir, Vukovics István 
1 liter zsir, Hartmann Rafaelné 5 ) 
kiló liszt, 48 kiló rozs, 25 kiló bab, 
59 kiló burgonya, egy kosár petre
zselyem, Búzás Lidi 4 drb. töltelék,
1 kiló bus, Mamuzsics Anna 4 drb. 
füstölt disznó fej, Littinger Mária 1 
liter zsir, 1 csomó fa, 2 kor., Pertics 
Katalin 4 és fél kiló zsir, Puzics Pé
terné IG kiló liszt, Pertics Magdolna 
50 kiló kalács, 12 liter bor, Puzics 
Péterné 1 kiló zsir, 2 kiló lekvár,
11 kiló liszt, Vidákovics Mária I 
liter zsir, özv. Mucsi Krisztina 12 
kiló liszt 2 kiló rizs, Pertics Jányé 
f és fél kiló zsir, Hegedűs Rozália
2 liter zsir.

— H alálozás. Németh Mihály hely
beli iparos, a szabadkai gazdák és 
iparosok hitelintézetének választ
mányi tagja ma délelőtt 73 éves 
korában elhunyt. Temetése 22 én 
délután 3 órakor lesz.

— F iz e té sk é p te le n  k eresk ed ők .
A következő fizetésképtelenségi ese-

TeUfoti 2 0 2 . sz. —  papacs-piac.
Ebben a szűk esztendőben ha már m u
latni megyünk, óvatosnak kell lenni, 
I ogy szükségletünket lehető legolcsóbb 
verseli)képes ó rák b an  szerezzük be, 
o o o o o o o o o o o 0 és azt csak a

ü z l e t SztoRoVlcs D. fcstéhiizlgtc mellett.
-ben érhetjük el, hol m indennemű báli 
ozipőket, keztydbet, harisnyákat, in
gekéi, nyakkendőket és sok-sok más 
cikkeket bámulatos olcsón szerezhet
jük be o () O o o o o 0 0 0 0 o o o

Szabadna 15 Korona bevásárlásnál életnagyságu ittgyenfétiyKép! —  OlínderVasalás 15 V - Szabadka
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lekről kaptunk értesítést: Szabadkán 
Lów Zsigmon kereskedő, — Pártos 
Herman órás és Hill Ferencz szatócs. 
Újvidéken Plochen Károly vaskeres
kedő, Kulán pedig Szakácsy Árpád és 
Czeisel Gyula beszüntették fizetései
ket. Szakácsy üzlete leégett, e miatt 
lett fizetésképtelen.

— Gíy e n n e k  hol t te s t  ú jságp ap í
rodban. A bajai temető őre ma 
délelőtt a temető hullaházában rej
télyes leletre bukkant. A földön 
megpillantott egy kis csomagot, ame
lyet felbontva, megborzadt annak 
tartalmától. Egy körülbelül 5 hónapos 
méhmagzat volt a csomagban, ame
lyet valószínűleg azalatt, mig szellőz-i 
tetés végett az ablakok nyitva vol
tak, dobhatott be valaki az egyik 
ablakon keresztül. A kis hulla a 
Néptanítók Lapjának 1901. évi aug. 
29 iki számának egyik példányába 
volt csomagolva. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított meg a bűnös anya 
kilétének felderítése végett.

— V i g y á z a t l a n s á g b ó l  h a lá l 
Zsablyáról Írják: A Zsablya közelé
ben fekvő Kelemen-féle tanyán ka
nász volt Molnár Sándor, 15 éves. 
Folyó hó 14-én nem akadván egye
bütt dolga, a házban foglaltoskodott, 
majd pedig vállára kapta a szoba 
falon függő vadászfegyvert és az ud
varra indult. Az ajtóhoz érve, vala
miben megakadt. A i yul-söréttel 
megtöltött fegyver elsült és a gaz 
dának közelben álló 18 éves fiát 
Kelemen Józsefet fejbe találta. A lö
vés úgyszólván teljesen jisszeron- 
csolla Kelemen fejét. Holttestét más
nap bonczolta fel az újvidéki tör
vényszék kiküldött orvosa.

— M entő h írek . Mentőink segé 
lyét ma két súlyosabb esetben vet
ték igénybe. Az egyik sérült Szabó 
József könyvkereskedősegéd, akinek 
a délelőtt érkezett újságok kiosztása 
közben egyik rikkancs nádpálcával 
arcába vágott úgy, hogy a jobb 
szemivét átvágta. — A másik eset
ben Sacek József majsai szőlőkbeli 
budár volt a sérült, aki egyik bel
városi korcsmában mulatozás köz
ben a boros üvegek közé csapott és 
az üvegszilánkok jobbkezén átvágták 
az izmokat.

— A n y a k ö n y v i h í r e i .  Halottak: 
Takács Antalné Szabó B. Hóza 66 
éves, Szuvájcsics János 47 éves, 
Berényi Antal 2 napos, Bukvics Pál
10 éves, Juhász Mária 4 éves, Rigó 
Julia 30 nap, Horváth Ádám 2 hó, 
Lehóc V. Klára 2 hó, Gilice János
11 hó, Basics P. István 3 hó, Vido- 
vice Hona 2 hó, Szűcs János 6 hét, 
Hógics István 5 hó, Kovacsics Lő
rinc 3 hó. Születeti 2 5; 14 fiú és 
11 leány. Eljegyzés: Dulics Gergely— 
Kókai Terézzel. Ságer János-K al
már Rózával, Baka József—Varga 
Máriával, Szente Antal—Gubatovics 
Katalinnal, Takács Bálint—Engi An
nával, Pál János—Kotróéi Terézzel.

—  A haja— b u d ap esti te le fo n -
v o n a lo n  érdekes utitás lép éleleb 
ez évben. Ugyanis Baja és Budapest 
között elkészült a közvetlen telefon
vonal, mely azért is érdekes, mert 
agy és ugyanazon a huzalom lehet 
telefonálni és sürgönyözni. Az uj te
lefon rövid idő múlva átadják a for
galomnak.

— L e ta r tó z ta to tt  k iv á n d o r ló .
Tóth Ferencz 24 éves szentistváni 
illetőségű kivándorlót tegnap midőn 
a Slavonia hatóra felakart menni, 
Vidmar Ferencz rendőralparacsnok 
letartóztatta. Tóthot ugyanis súlyos 
testi sértés bűntettesért a miskolczi 
rendőrség körözi. Az ügyészség bör
tönébe kisérték.

eltérés fotytán.
A titeli választókerület egyik köz

ségéből, Gsurogról jelentik, hogy 
ott a képviselő jelöléseknek ember- 
áldozata van

A napokban tartotta ugyanis ott 
az egyik jelölt programúi beszédét, 
melynek hatása alatt két választó- 
polgár összekülömbözött és egyikü
ket annyira elvakitotla a politikai 
gyűlölködés, hogy polgártársát az 
utcán megleste és agyonütött .

Részletes tudósításunk a követ
kező:

Szombaton éjfélkor jelentették a 
csurogi csendőrségnek, hogy a temp
lom közelében egy férfi holtteste 
terül el. A helyszínére sietett csend
őrök valóban nagy vértócsában 
fekvő lérli tetemére akadtak, me
lyet megnézve, látták, hogy az illető 
Sztojkov Milán, 38 éves, csurogi 
földműves.

A megindított vizsgálat folyamán 
Gsupits Báda, 40 éves, csurogi fa
kereskedőre hárul a gyilkosság gya 
nuja. Gsupitsot, ámbár tagadja a 
gyilkosságot, a terhelő bizonyítékok 
alapján letartóztatták.

A nyomozás adatai szerint aznap 
Gsurogon program mbeszédet mon
dott az ellenzék jelöltje Muzsicki 
Demeter. A programmbeszéd után a 
jelenv Jtak nagyrészt a Kulanic-i- 
féle korcsmába mentek, ahol a 
Muzsicki pártiak a szabadelvű pár 
tiakkal, akiknek jelöltje Miloszávlye- 
vics Milán, élénken vitatkoztak.

A vitába elegyedett Sztojkov Mi
lán és Gsupits Ráda is. Ekkor már 
illumináll állapotban volt mind
kettő. A bor hatása alatt az előbb 
megnevezett jó barátságban élő két 
férfi komolyan összetűzött és sérte
gette egymást.

Gsupitsot annyira bántotta ez, 
hogy szó nélkül hazament, lapátot 
ragadott és a templom mellett levő 
utca sarkán lesbe áld, hogy az 
azon utón hazatérő Sztojkövön meg
bosszulja magát. LJgy I 1 óra tájban 
Sztojkov tényleg haza indult és a 
mikor a lesben álló Csupitshoz ért, 
ez megtámadta és addig verte vas
lapáttal agyba-főbe, mig összeesett 
és meghalt.

Sztojkov Milán tetemét hétfőn bon
colták lel.

A háború.
A háborúra vonatkozólag ma a 

következő táviratok érkeztek a fő
városba:

W a sh in g to n , január 20. 
Rövid idő előtt azt jelentették,

hogy néhány hatalom a háború be
fejezése után bővíteni akarja kínai 
birtokát, hogy megtartsa az egyen
súlyt a távol Keleten. Azt állították, 
hogy a háborúnak az lesz az ered
ménye, hogy a kínai határt megvál
toztatják. Hay külügyminiszter kör
irata ezekre a híresztelésekre tá
maszkodott s az volt a következése,
hogy immár az összes hatalmak 
végleg megcáfolták, hogy ez a szán
dékuk volna.

London, jan, 20.
A Daily Telegraph jelenti Szöulból

19-éról: A hanhangi kerületbei a 
csapatok folytonos átvonulása követ
keztében nagy a nyomor. Az o r o -: 
szók sok házal felperzseltek. Han-, 
hangot a koreaiak majdnem teljesen

' elhagyták és a japánok megszállot
ták. A japánok és oroszok igen kö
zel állanak egymással szemben. A 
Tumen folyón a japánok hajóhidat 
vertek

L on d on , jan. 2<>.
A Beuter-ügynökség pekingi tudó

sítója láviratozza: A kínai kormány 
azon panaszkodik, hogy nem kapott 
közlési orosz részről a kínai semle
gesség megsértését illetőleg, miért is 
ni cs tudomása az ellene irányuló 
speciális vádakról. Mihelyt tisztában 
lesz a jegyzék tartalmával, feleletet 
fog meneszteni. Diplomáciai körök
ben általában azt hiszik, hogy Kína 
állandóan, őszintén törekszik semle
gessége megőrzésére. A két hadvi- iI
selő egyikének sincs oka a panaszra, i 
Kijelentik, hogy méltánytalan volna 
a kínai kormányt a kunguz bandák I
vagy más olyan emberek tetteiért 
felelőssé tenni, kiken Kínának ha- ; 
talma nincs. A semlegességi kérdés-I 
nek nincs befolyása a kínai idegen- j 
ellenes mozgalom lehetőségére.

Powszliy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
szinbázzat szemben 

Vasárnap, f. h& 22-én
egy els5 rendű

o o oo o o
tarabura zenekar KözremüKS

désRíl

tombola estély
o o o tartatig, o o o

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
Jó ételekről és italukról 
gondoskodva van. — Friss 
esapolásn kőbányai és pil- 
o o o o seni sör. o o o o

T Á V I R A T O K
Az orosz sztrájk.

B u d ap est, jan. 20. Pétervárról 
táviratozzék: A pétervári távirati 
ügynökség jelentése: Tegnap a pénz
ügyminiszter jelenlétében a gyártu
lajdonosok gyűlést tartottak, mely 
ama véleményének adott kifejezési, 
hogy ma sok gyári munkás fog 
sztrájkba lépni. A iminkásgyíiléseken 
állandóan azért agitálnak, hogy Írják 
alá a munkások a cárhoz intézendő
kérelmet. Ez elpanaszolja a munká 
sok kétségbeejtő helyzetét és azt, 
hogy az emberi jogok híján szűköl
ködnek. A kérés az uralkodó iránti 
hódolat kifejezésével végződik s eme 
szavakkal szól az uralkodóhoz: Ir- 
gahnazz meg nekünk és hagyjál ben
nünket élni. Ha ilyen állapotban 
hagysz berniünkéi, akkor jobbnak 
tartjuk meghalni.

IiI
I

A balti gyárban ma hir szerint 
5000, a tölténygyárban 7000, a vag- 
gongyárban 8000 munkás szüntette 
be a munkát. Hir szerint a munká
sok mintegy 400.000-en a cári pa
lota előtt akarnak tüntetni.

Ma reggel a pénzügyminiszter a 
gyártulajdonosokkal a sztrájkolókkal 
szemben teendő intézkedések ügyében 
tovább tárgyal. A tegnapi ülésen egy 
karkovi gyár tulajdonosa közölte, 
hogy ott is előkészítik a sztrájkot.

Steinberger Ferenc tem e
tése.

B udapest, jan. 20. A világi és 
egyházi kitűnőségek részvételével ma 
délelőtt 10 órakor szentelte be az 
egyetemi templomban dr. Várossy 
Gyula székesfehérvári püspök a teg
napelőtt elhunyt dr. Steinberger Fe
renc nagyváradi apátkanonok és a 
papnöveldéi kormányzó holttestét. A 
gyászszertartáson ^Berzevicv Albert 
közoktatásügyi miniszter is megje
lent s végig ott maradt. Heszentelés 
után a püspök fényes segédlettel 
rekviemet tartott.

A gyászmise a növendék papok 
elénekelte Liberóval ért véget. A 
koporsót ezután az Entreprise disz- 
hintóján a pályaudvarra vitték, hon
nan ma szállítják el Nagyváradra. 
Ott holnap délelőtt temetik.

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

észetes asphalttal
érhetjük el biztosan a cé lt; minden 
egyéb anyag alkalm azasa költséges  
hiábavaló kisérletezesnek bizonyul
Megrendeléseket elfogad és jótállás 
mellett pontosan teljesít a vidéken is

HARSAI BERTALAN
a Magyar asphalt részvénytársaság képviselője

=  SZABADKÁN — -
E’vállal mindenfele asphalt-birkolat készítését

T Ö R V É N Y K E Z É S .
H a lá lo s e lg á zo ln a . Nagy részvé

tet keltett városunkban néhány hó 
előtt ama szerencsétlenség, amelynek 
a 7 éves Pukec Rózsika, Pukec Kál
mán banktisztviselő kis leánya esett 
áldozatul. A szerencsétlen leánykát 
szeptember 30-án Szutorovics Lőrinc 
bérkocsija elgázolta úgy, hogy több
szörös koponyatörést és repedést, 
sőt agyroncsolást is szenvedett. Ha
lálos sérüléseivel öt hétig szenvedeti, 
mialatt ismételt műtét által igye
keztek az orvosok az életnek meg
menteni, de minden igyekezet meddő 
volt. csak a halál szüntette meg az 
ártatlanul szenvedő kínjait. A kir. 
törvényszék ma vonta felelősségre 
Szerdahelyi Sándor elnöklete alatt 
a bérkocsi tulajdonosát, aki azzal 
védekezett, hogy az elgázolt kis 
leány szaladt neki a kocsinak. Véde-
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kezését azonban nem nyert beigazo-j felelte Henry. Ön tudja, hogy főüz 
lást és a törvényszék emberölés vét-] letem a külföld beutazása, hogy az szomorúságra hangolt, 
sége miatt hárvrn havi fogházra ítélte, i ottani terményeket házam részére j megkötése után Kalkuttába
Az összes felek felebbeztek az ité-1 megvegyem.

És egyik útjában megismerke-let ellen.
E r e m its  P á l g y ilk o s a i  a C urián  dett a kitenahi indiai hercegnővel. 

Tudvalevő hogy Sibul-testvérek bü- 1 udja meg, lo ytatta llenty
niigyében az esküdtek verdiktje alap- beszédét, hogy Kitenah, az atya, a 
ján hozott felmentő Ítélet ellen a 1 nővér, a pagodak kertje* mind missis 

Khmpson ,k«pzeletének szüleményei. 
— Lehetetlen, kiáltott föl Bobértkir. ügyész a bűnvádi perrendtartás 

385. §-ának 1. c. pontja alapján 
semmiségi panaszszal élt, melyhez 
özv. Eremits Pálné és Prekajszki
Péter sértettek képviselői külön kü- szőr voltam Kasmír völgyeben, az 
lön csatiakoztak arra az esetre, ha éjszakát egy kocsmafélében, melyet
a kir. ügyész által bejelentett sem
miségi panaszt a kir. koronaügyósz 
visszavonná.

A kir. Curia még 1904. év végén 
tartott nyilvános tanácsülésében tár
gyalta az ügyet és ez alkalommal
0390 904. B. szám alatt hozott vég- jártak; majd pénzt szedtek Össze és
zésével a sértettek .képviselői által éPe» olyan gyorsan tűntek el, mint 
bejelentett semmiségi panaszt visz- aminő gyorsan megjelentek. Egyik 
szautasitotta, mert ahhoz a bűnvádi- táncosnő csodálatos szépségével meg- 
perrend 430. §a  értelmében joguk bűvölt. 1< ölkeltem,-hogy utána men-
nem volt. A bűnügy ii atait pedig át
tette a koronaügyészséghez, hogy az 
ügyész semmiségi panasza tekinte-
télien nyilatkozzék. Á koronaügyész- közül könnyen kisiklanak.
ség beadványában az ügyészség pe-
rorvoslatát visszavonta, mire a kir. mentem és mindenütt a leányok 
Curia az összes iratokat leküldte a .-árkában voltam. Alacsony házikóba 
szegedi törvényszék büntető osztá- mentek. Én kint vártam. Csakhamar 
lyába.- Tehát az esküdtbiróság fele ismét megjelentek. Korsókat tartottak 
mentő ítélete most már jogerős. a kezeikben, a folyóhoz mentek vizet

meríteni. Utánnuk mentem és egészen■ Íin > ! boldog voltam hogy megláttam aztHEGENY CSARNOK, a leányt aki egész valómat lel,■lm-
_______________________________ cselte. Eleinte mintha menekülni
_ o / S - r r - r  T I T T \ I /  akart volna tőlem, de én pénzt rnu- /X I t  I I I I  U K . jtallam neki. Visszajött és mosolyogva

35 .fogadta el a pénzt. Valami keveset . .  , t p . j
Henry és Robert lassan távoztak értett angolul. Azt kérdeztem tőle,! • „ii/ . j í ,  „ u .

i «i i ,i I hnnv nőm f^norilnn-n alríffom anva_ I ___________ 1 un 71 vtuaflaS Ulala teremből a kertbe.
— Maradjunk itt, szólt Robert.
— Nem. menjünk lehetőleg mesz-

sze. Nyugalomra, zavartalan nyuga- a csodás lancot, amely már a korcs
lomra van szükségem, hogy önnel mában megbüvölt. Meg egy aranyat 
beszélhessek. Barátját a kert legtá- aőtam neki, melyet isméi mosolyogva 
volabb eső iészébe vezette s ott I ve^  e* 'ölem. Meg akartam csókolni, 
folytatta szavait. Itt senki sem hall- de kisiklott a karjaim közül és az 
gathat ki bennünket. Üljön le. kedves áj sötétjében ellünt.
Robertem. I ~  Nem ment utánna?

— Magyarázza meg, mi az alapja — Hasztalanul kerestem a nyo-
ezeknek a titokteljes kijelentéseknek ? mát; eltűnt Másnap reggel Kasmírba 
— kérdé Robert. Mi az oka annak utaztam. Mikor visszajöttem, ugyan- 
a meglepetésnek, melyet Klimpson- abba a korcsmába szálltam Kérde
nének történt bemutatásakor elárult ?! zősködésemre azt felelte a korcs- 

• igy hivták 
— eltűnt.

Egy pillanatra Klimpsonné is meg! máros, hogy Rosabel 
volt zavarodva. la szép hindu leányt

Nem csoda, kedves barátom,1 Valószínűleg valamely idegennel szö-

k i
öröm et a k a r  m agának szerezn i

szép nyomtatványokkal, az rendeljen 

KLADEK és HAMBURGER  

könyvnyomdájában

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger k T iyvu y) n l ij tő 11 S '.i J iU á u .

csodálkozva.
— Hallgasson meg. Mikor legelő-

angolok tartanak, virrasztottam át. 
Azon este a kocsmaszobákban tam-
burin hangjai vonták magukra az hang ismerősnek tűnt föl, Bosabel,
emberek figyelmét és nemsokára egy 
csapat fiatal táncosnő lépett a korcs
mába. Csodálatosan bájos táncot

jek, de a korcsmáros visszatartott. 
„Ez nem segít önön, mondta, aki ,

megakarja őket fogni, annak kezei

En azonban mégis a faluba

hogy nem táncolna-e előttem egye
dül? Kísérőinek intett, amire ezek]
eltávoztak. Ekkor elkezdte ugyanazt Csengő Jani tambura zenekara 

közreműködésével

kött Kalkuttába. Ez a felvilágosítás 
Üzleteim 
utaztam.

Eszembe se jutottak azok a mulat
ságok, amelyekkel a korombeli fér
fiak keleten szabad idejüket eltöltik. 
Éjszakáimat a környék falucskáiban 
töltöttem. Egy éjjel a Gauges part
ján bolyongtam. A hold varázsfény
ben tükröződött a folyam habjaiban 
és a part magas cserjéire idegen- 
szerüen fehér szint vetett. Mindjob
ban elmerültem ezen bűvös-bájos 
éjszakai tájkép szemlélésébe. Várat
lanul lépések zörejét hallottam mel
lettem. Leányok haladtak el előttem 
suttogva beszélgetve. Az egyik leány

kiáltottam akaratlanul. Ebben a pil
lanatban egy alak lépett hozzám.

Folyt. kőv.

kelelöfi azirk intő  i
1) l « O V 1 C II i M K E. 

Laptulüjdoiiosok : A Z A L A P I T  Ó K 
Szerkesztösegi és kiadóhivatali

telefon szám : 62.

estély A gyönyörű tombola 
tárgyaK Erdő M aliid

•u tó d a  K’oosz J W- 
raKatábau mcgtelfinttctőH.

K IS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vastag betűkből ® 
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés © O  f i l l é r

Holnap pénteken 
• 20-án szokott idő.

ben légy ott, hol t lálkozni szoktunk.
Cicuskád.

M in íb l lL i  v sároljan az A itikvb 
UIIHHIIKI rium ban: Képei kön -

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapig 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az A n tikvá r iu m b a  Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Bluin háza gywua 
sium atallenébeu. K ölcsönkönyvtir havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
é te tn ek  és eladatnak.

HflP íU ll ll*l VI helyettesítés céljából (II 0III lltlVl okleveles r. kath. U ni
tó t kerekek. Oklevél m ásolattal és a fizetési 
igény megjelölésével e llá to tt ajánlatokat 
sürgősen kérem cime » re k ü ld en i: Fehér 
Károly ta u tó , Péterréve. (Bács megye.)

Lakás változás.
szülésznő la ’ ását Petöfi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

____w amely áll 3 ’zabából. 
ilu(LV mellékhelyiségekből, a l

kalmas korcsma vagy ü? ethelyiségnek, sza
badkéz* ől eladő IV. kör Párdics-u. 348

(lllúvf egy fiatal le*Ry - *M lU lnt &UI vd  j>ép gyors Írást ki
tűnő eredménynyel végezte Cim a kiadó- 
hivatalban

Azon úriembert, í' "‘X bt.:£ ‘
lan időben kopogott ablakomon (a nagy 
templom közelében) legutóbb 8-án, vasát- 
nap késő este, kérem adjon újabb életjelt

! magáról, mert gyötör a kíváncsiság H a biz- 
j tosat tudok — teljes discretio mellett — 

egyedül leszek! Esetleg Írjo n !! Makacs
özvegy.

állást keres csakis előkelő 
l l v í v l v l l v  családnál egy oró »6, ki né
met, magyar, franeia nyelvből is ad okta
tást Cim a kiadóban.

a

Alapos oktatást ad
Zongorajáték, tovább 

magyar, német, franczia
«s latin nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
bíró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki- 
adóhivatalban kapható.




